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Porque estudar Filosofia? 
 

O que o aluno iniciante no curso de filosofia pensa sobre a disciplina? O que espera encontrar durante o 
ano em filosofia? Tal exame é bastante interessante, pois podemos nos surpreender com as respostas e talvez com 
nossa própria experiência. 

Quando emprestamos nosso cérebro para uma meia dúzia de grandes pensadores, então, começamos a 
experimentar, após uns anos, um estranho acontecimento. Nosso cérebro começa a pensar sem o nosso comando, 
sem qualquer decisão nossa – e por caminhos inesperados! Os pensadores lá dentro começam a, por eles mesmos, 
darem continuidade às teorias que elaboraram em vida. Mas, como estão misturados, sempre conversando nos 
botecos das esquinas de sinapses, após anos de convívio dentro de nossos cérebros, eles iniciam então não mais 
uma continuidade “pura” do que faziam, mas dão continuidade ao que faziam criando mais ou menos um produto 
misto. 

Caso alguém tenha feito tudo isso com calma, certinho, com certo domínio de língua estrangeira, com a 
participação de outros filósofos na conversação cotidiana de sua formação (seus professores), esta pessoa vai então 
começar a ser criativo em filosofia. Caso tenha sido bem alfabetizado, vai sentar na frente do computador e seus 
dedos vão dar direção para seu cérebro. A narrativa que surgirá pode ser interessante. 

O que vai criar não será repetição, mas, com certeza, alguma coisa para intervir no mundo, equacionar e 
solucionar problemas, pois estará pensando, então, com o seu próprio “sistema” filosófico. 

Tudo isso exige um grau de bom senso muito grande. É necessário deixar-se invadir. Sem medo. Sem 
reservas. Depois, é necessário se deixar invadir por outro. É duro ser ganho por um pensador estando pensando tão 
confortavelmente com o primeiro. Mas, quem não tem a capacidade de enjoar, nunca fará filosofia. Será um 
pregador no púlpito de partidos, igrejas e fóruns (mundiais) disso e daquilo. Mas, filósofo, jamais. Filósofo é aquele 
que se deixou invadir por vários outros filósofos. Aquele que viveu com muitos dentro de si 

Essa convivência dos filósofos usando um cérebro alheio, ao longo dos anos, dá origem a um novo 
cérebro, ou melhor, uma nova mente. Uma nova mente implica em novo espírito. Sua Identidade no papel é a 
mesma. Mas agora você tem a sua verdadeira identidade.  
 
Leitura 
 

Leia e veja materiais diversos produzidos pelos meios de comunicação de massa. Explore (pesquise) o 
conteúdo de sites. Resuma no caderno o material lido 

Não faça cópias. Para fazer o resumo, pequenos trechos podem ser registrados por você, desde que 
fique claro que aquele trecho não foi escrito por você, ou seja, desde que você coloque entre aspas o tal trecho e 
indique entre parênteses o autor da ideia. 

Ao fazer a leitura, faça anotações em seu caderno, elas serão importantes para que você organize as 
informações obtidas. Fique atento aos conceitos destacados nos textos. 

Procure encontrar em cada texto a ideia fundamental, ou seja, o que o autor procurou destacar. Ao 
elaborar o texto final procure construir um texto que expresse as reflexões feitas por você a partir do trabalho de 
pesquisa (leitura). 
 
Onde estudar 
 

Seu ambiente de estudo pode ser em qualquer lugar, na sala, no quarto, na varanda, enfim em qualquer 
lugar que se sinta confortável, arejado e com boa luminosidade. 
 
 
 



Estados físico–emocionais 
 

Se você se sentir cansado, desanimado, exausto, relaxe e descanse, pois estudar nestas condições não 
lhe trará benefícios. Procure dormir bem, se alimentar bem e estar com a mente sempre preparada para iniciar os 
estudos é fundamental. 
 
Seja atento e curioso 
 

Concentre–se apenas em seus estudos, avise a seus familiares que partir de determinado horário você 
estará estudando e não quer ser interrompido. Tenha sempre um horário fixo. Se tiver dúvidas, pesquise, leia outras 
fontes, mas não deixe a dúvida persistir. 
 
Tenha calma 
 

Quanto mais você entender, menos você precisa memorizar. Não leia apenas. Pare e pense. Quando 
você se deparar com uma pergunta de um livro ou de um tutorial que você está lendo, não pule direto para a 
resposta. Quanto mais você se forçar seu cérebro a pensar, maior será a chance de aprender e memorizar. 
 
Planeje seu aprendizado 
 

Estabeleça prioridades para alcançar seus objetivos, que é adquirir determinado conhecimento. Tente 
passar para o papel o que você aprendeu usando suas próprias palavras. Essa também é uma maneira de aprender e 
memorizar. 
 
Faça anotações 
 

Não leia apenas, faça anotações de tópicos que você achar importante, isso ajuda no aprendizado. 
 
Faça do seu estudo a última leitura desafiadora antes de dormir 
 

Parte do aprendizado acontece depois que você termina de estudar. O seu cérebro precisa de algum 
tempo para fazer mais processamentos. Se você acrescentar mais alguma coisa durante este tempo de 
processamento, parte do que você acabou de aprender se perderá. 
 
Beba muita água 
 

Seu cérebro funciona melhor envolvido em bastante fluido. A desidratação diminui a capacidade de 
aprendizagem. 
 
Fale sobre o assunto em voz alta 
 

Falar ativa uma parte diferente do cérebro. Suas chances de entender e lembrar de um determinado 
assunto aumentam significativamente se você ler em voz alta. Depois se você quiser, tente explicar o assunto a você 
mesmo e você verá como suas atividades mentais melhoram consideravelmente. 
 


