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Introdução

Há muito tenho observado meus alunos do ensino médio e graduação, também amigos e companheiros

de grupos de pesquisas, de redes sociais etc., e cada vez mais tenho percebido o quão grande são as

necessidades para que se organizem nos estudos, principalmente, os mais jovens.

A vida acadêmica, seja na educação básica, seja no ensino superior, tem exigido cada vez mais a aquisição

de conhecimento. De fato, o conhecimento hoje se encontra esparramado aos quatro cantos do planeta,

disponível a quem quer que seja. Hoje pode-se comprar um livro vindo de Paris, França; pode-se baixar

cópias dos manuscritos originais de Isaac Newton, Livros, Podcasts em sites ou mesmo acessar catálogos

inteiros de bibliotecas. 

Alcançamos, e ainda ampliaremos mais, um nível de capacidade de conhecer jamais visto entre os

humanos. Contudo, em meio a esse turbilhão do saber, em meio a esse ciberespaço da cultura humana, a

pergunta é: O que vamos fazer com tudo isso? E como lidar com tudo isso?

Entre todos os humanos existentes, nós, hoje, somos os mais privilegiados. Jamais houve na história deste

planeta quem tivesse tanto acesso ao conhecimento como esta geração de humanos do século XXI. Somos

a sociedade do conhecimento, que se afoga no próprio saber. Cada vez mais a sociedade exige saberes

para que possamos ajudá-la a superar todas as dificuldades que se produzem nela mesma. Contudo,

aquilo que pareceria solução para todos, tornou-se problema em cada um de nós. 

 O fato é que conhecer mais e melhor tornou-se uma exigência da sociedade.

Foram muitos os que chegaram até mim solicitando orientações para superarem os problemas sobre

como conhecer. Foram esses mesmos alunos e amigos que me despertaram a oportunidade de pensar, a

partir da Filosofia, temas que pudessem ser trazidos à luz ao entendimento e aos estudos para que, de

alguma forma, pudessem se estender aos muitos que sentem as mesmas dificuldades.

Eis aqui, portanto, a minha motivação para orientar você jovem estudante sobre como se organizar

mentalmente para os estudos.

Recolhi neste ebook alguns tópicos que creio serem interessantes ao conhecimento do ponto de vista da

Filosofia. 

Não se trata, portanto, de uma obra filosófica, nem de uma receita de bolo sobre como conhecer. Mas

apenas observações colhidas ao longo da minha experiência como aluno e depois como professor.

Na verdade, são princípios do conhecer, descritos rapidamente, em que procuro trazer, a partir de

vivências colhidas ali e acolá, ao aluno, ao amigo ou ao companheiro do saber, aquilo que considero

fundamental ao estudo e crucial ao desenvolvimento de um conhecimento maior e melhor. 

Nada do que é descrito aqui não é sabido ou desconhecido, porém, acredito, foram esquecidos pelos

nossos educadores contemporâneos, por muitas escolas e às vezes por muitos pais. E hoje se tornaram

segredos revelados entre aqueles que buscam um conhecimento maior e melhor. 

Espero que o leitor compreenda a importância dos tópicos aqui ilustrados para o conhecer e faça deles

bom uso na sua busca pelo conhecimento.

Boa leitura!

Porfirio Amarilla Filho, Professor de Filosofia
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1. #Observação – aprenda com os seus sentidos

Todo processo de conhecimento começa pela observação. É o uso dos nossos sentidos que nos permite

formar as primeiras ideias acerca do mundo. Para a Filosofia, os sentidos são a maior capacidade humana

para a percepção e formação de ideias na nossa mente. 

Ao querer conhecer, comece observando, use os seus sentidos. São eles que levam todas as informações

do mundo ao nosso cérebro e nos fazem pensar a nossa realidade. 

Geralmente, vemos as coisas, mas não as observamos. 

A vida contemporânea é muito rápida, ela passa diante dos nossos olhos e na maioria das vezes perdemos

as informações e os conhecimentos mais básicos que ela nos dá. Não faça do seu mundo um mundo de

manchetes de notícias mal lidas ou de aparências mal compreendidas. Observe.

Mas como fazer isso? Para aguçar a sua sensibilidade comece pelo óbvio. Observar o óbvio é tão

importante que este exercício mudou a nossa concepção de mundo. Você já deve ter ouvido falar de

Nicolau Copérnico (1473-1543)? Ele é considerado um dos maiores pensadores da humanidade. Foi ele

quem, na Idade Moderna, observou os movimentos dos planetas e rompeu com o dogma da tradição da

ciência e da filosofia da natureza de que o centro do nosso sistema cósmico era a terra. 

E o que ele fez para isso? Observou o óbvio. Copérnico observava aquilo que todos os humanos

observavam. O cosmo, as estrelas, os planetas, sempre estiveram onde estiveram. Todos com os seus

movimentos, espaços e tempos. E isso Copérnico percebia todos os dias tal qual os outros humanos da

época. 

Ora, a tradição dizia que a terra era o centro do nosso sistema e o sol, a nossa estrela maior, era quem

girava em torno do nosso planeta. Pois bem! Tudo isso era bobagem. A tradição estava errada.

Mas o que mudou então para que Copérnico os percebessem de modo diferente de outros humanos? Foi

o seu modo de observar o óbvio. A mudança estava no modo de olhar de Copérnico, pois, de fato, as

coisas sempre foram assim, mas não eram como os outros humanos diziam. Copérnico ousou fazer do

seu olhar um olhar diferente. Copérnico fez do óbvio uma admiração. 

Parou para observar, perceber e contemplar. Fez de seus sentidos um instrumento, não apenas de

percepção, mas de conhecimento. Um observador mais preciso, mais profundo, mais centrado. 

O epistemólogo Jean Piaget (1896-1980), famoso por estudar as estruturas cognitivas humanas na infância,

afirmou, em sua obra, que quando somos crianças temos a capacidade natural para a observação, ou seja,

usamos os nossos sentidos naturalmente, fase do conhecimento humano que Piaget denominou de

estágio pré-operatório, em que tudo que nos chega pelos nossos sentidos se torna curiosidade e

conhecimento. No entanto, diz o autor, à medida que vamos crescendo e sendo inseridos no mundo do

conhecimento acabamos por diminuir o uso dessa capacidade natural. 

Talvez seja por isso que hoje percebemos os humanos tendo muitas dificuldades em aprender ou

conhecer as coisas do mundo. Estamos perdendo a capacidade de observação, em seu sentido pleno, isto

é, perdendo a capacidade de observar e de produzir ideias a partir da observação.

Porém, nem tudo está perdido. E aqui vai a dica! Se você quer aumentar a sua capacidade de

conhecimento, comece a observar as coisas à sua volta. Supere aquele olhar comum, aquele perceber

descuidado, ou o ouvir despercebido. Foque a sua atenção mental no que aprende por meio dos seus

sentidos. Dobre o seu poder de atenção, use os seus sentidos para conectar a sua mente aos objetos de

conhecimento. Observe tudo que está a sua volta. 

O exercício de observar as coisas com mais foco aumenta a sua capacidade de conhecer o objeto. Use

seus sentidos! Comece por observações simples do seu dia a dia. Escutando, sentido, enxergando aquilo

que lhe parece o mais óbvio e centre-se em seus detalhes. Uma ação que auxilia na observação são as

pequenas anotações. Palavras-chaves, nomes importantes, perguntas óbvias. Formule perguntas a

respeito das coisas que observa. Compare-as com outras coisas da mesma espécie. Verifique todos os

pontos possíveis de conhecimento aprofundando ao máximo as possibilidades de observação. Aguce a

sua sensibilidade. Treine os seus sentidos.
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2. #Questionamento – aprenda a perguntar

O primeiro princípio para saber mais é o questionamento, ou seja, aquela e velha pergunta que todo
humano sabe fazer desde pequeno: por quê? 
Cabe esclarecer a você leitor que não existe um método único para aprender e conhecer. O que existem
são procedimentos que dão resultados maiores que os outros. E isso a Filosofia descobriu a muito tempo.
Entre todos os métodos já pensados pelos filósofos desde Aristóteles (384-322 a. C.), com o seu método
dedutivo em sua lógica, até aos modernos, como o filósofo inglês Francis Bacon (1561-1626), admitindo o
método indutivo na ciência, o que sempre fez parte desses métodos foram os questionamentos. 
O questionamento é considerado pela Filosofia e para o conhecimento essencial, aquilo que chamamos na
filosofia como um princípio lógico da razão. Toda razão se questiona. Qualquer cérebro com consciência,
ou seja, capaz da percepção de fenômenos e da distinção entre eles, produz questionamentos sobre as
causas que ocorrem para que eles aconteçam. 
Um dos maiores problemas para a aprendizagem hoje está na falta de questionamento dos alunos. Hoje
recebemos todas as informações prontas ou sem quase nenhum senso crítico. Reproduzimos ou apenas
as aceitamos sem quaisquer outras considerações. Há também aqueles que reproduzem tudo que vêem
sem se questionar se a fonte se trata de uma fonte de conhecimento mesmo ou apenas um punhado de
saberes ditos a partir de opiniões, como é o caso de muitas fontes do youtube. Mesmo assim, é comum
ouvirmos falas e as considerarmos como verdadeiras. 
Não quero colocar em dúvida todos os ganhos que o conhecimento deixou para nós, como a ciência
proporcionou, por exemplo, ao longo da história humana, mas apenas se quer aqui ilustrar que hoje o
verdadeiro conhecimento é aquele que nos chega por completo e não apenas fragmentado em opiniões
ou em reproduções de “ouvir dizer”. 
O verdadeiro conhecimento é aquele que se inicia a partir dos nossos questionamentos. Mesmo em
nossas escolas, o conhecimento nos chega pronto, certeiro. Somos mais orientados a decorar coisas do
que as conhecê-las. A verdade é que a educação contemporânea nos ensinou a não questionar. Tudo
praticamente chega pronto e tem como finalidade o domínio de um saber que se destina a certa finalidade
geral, que se destina a todos. Daí a visão utilitarista do saber, um saber que só faz sentido se tiver
utilidade. Mas será que estudar é só ter uma utilidade para o conhecimento?
Vou ajudar você a refletir sobre isso. O filósofo grego Sócrates, nascido em Atenas por volta dos anos 469
a. C., foi um dos grandes questionadores de seu tempo. Sócrates levou a cabo um dos maiores princípios
do conhecimento humano: perguntar “por quê?”. Isto não é coisa de criança chata que está aprendendo a
se relacionar com nós adultos. Perguntar “por quê?” é a fonte de todo saber. Mas o que mais impressionou
Sócrates, em sua busca pelo conhecimento, foi saber que os sábios e os sofistas, os professores de Atenas,
não tinham certeza dos próprios conhecimentos. Sócrates ficou admirado ao perceber que aquilo que,
para eles, era saber, não passava, na verdade, apenas de meras opiniões, ou seja, um conhecimento
impreciso e inseguro.
Sócrates então passou a questioná-los sem piedade, a fim de demonstrar que tudo o que sabiam era
apenas opinião e não continha nenhuma verdade. Daqui a origem da conhecida frase: “Só sei que nada
sei”. O Filósofo de Atenas tomou “o questionamento” como um dos seus maiores instrumentos para o
conhecimento. Era a partir de questões simples que ele analisava e construía as suas considerações. Por
isso, Sócrates arrebanhou vários seguidores ao longo dos anos, mesmo após a sua morte, chegando a
estar entre os humanos mais perspicazes e inspiradores de um conhecimento universal.
De fato, para “saber mais” é sempre necessário questionar, perguntar, não se dar satisfeito com qualquer
conhecimento que possa nos parecer seguro. Comece a sua busca pelo conhecimento a partir de questões
simples; por temas que aprecie ou que tenha alguma afinidade com você. Aos poucos você verá que à
medida que caminha sobre as certezas vindas desses questionamentos, mais e melhor conhecimento você
produzirá outros saberes.
Comece seus estudos de modo simples. Questione coisas que talvez você tenha como conhecimento
certo, mas que lhe falta ainda certa precisão sobre elas. Por exemplo, questione-se sobre o sol. O que é o
Sol? Um astro? Sim. Mas que tipo de astro? Qual a sua distância da terra? Ele é formado basicamente de
que matéria? Por que os demais elementos do sistema solar, como os planetas gravitam em torno dele?
Existem no universo outros astros semelhantes a ele no universo? Faça sua pesquisa e você perceberá
que, embora você o veja todos os dias, você mal sabe o que é esse astro do universo. 
Em pouco tempo, você aprenderá o quanto ele é importante para a existência da humanidade e o quanto
o sol foi importante para a ciência moderna de Copérnico. Você verá que em pouco tempo terá uma gama
de conhecimento que poucos amigos seus e familiares têm. Ouse questionar as coisas mais simples e
óbvias que permeiam a sua vida. Pergunte sempre.
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3 #Contradições – aprenda a contradizer a si mesmo

Hoje ferramentas sociais como o Facebook e Twitter são os grandes painéis de discussões acerca do que
se tem como opinião, informação, saber ou conhecimento. Ali discute-se, quase, sobre tudo que possa
parecer conhecimento, nos mais diversos níveis. Essas ferramentas, no entanto, tem me revelado outras
facetas do nosso modo de lidar com o conhecimento. O que mais tenho visto de problemas naquelas
redes sociais não são os memes divertidíssimos, frutos de uma observação aguçada e de questionamentos
perspicazes, nem as bizarras distorções de fatos ou opiniões do dia a dia, frutos da ignorância. O que me
chama a atenção naquelas redes sociais é como as pessoas não sabem lidar com as oposições acerca das
suas opiniões. Como disse o filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900): “o homem que mais sabe é
aquele que reconhece a vastidão da sua ignorância”.
Que as pessoas não conheçam ou tenham opiniões erradas isso é totalmente aceitável. Eu mesmo pouco
conheço certos assuntos tão corriqueiros a uns e tenho, com certeza, algumas opiniões equivocadas. No
entanto, a grande maioria das pessoas não suporta ser contestadas nem questionadas sobre as suas
certezas nem sobre as suas opiniões. Ou seja, as pessoas não gostam de serem apontadas como
contraditórias nem de serem refutadas.
As causas dos enganos e dos erros pouco importa, talvez esse individualismo massivo, seja a permanência
neles, e talvez isso seja um problema no conhecimento contemporâneo. Mas o real problema aqui está na
permanência dos erros, ou seja, na negação de mudança de um posicionamento, isso porque esta atitude
demonstra que as pessoas têm dificuldade de examinarem as suas próprias convicções e opiniões. 
A grande verdade é que, na maioria das vezes, opiniões ou mesmo conhecimentos são lançados nas redes
sociais no calor das convicções incertas, das modinhas, das tolices, em que argumentos estão
fundamentados num “ouvi dizer” quase verdadeiro. E é claro, neste clima de incerteza as refutações
surgem.
No conhecimento, não existe “ouvir dizer”, o que existe é “conhecimento” para poder prosseguir em
direção a outros saberes. Você goste ou não. A escola é um lugar de conhecimento, por isso, ela exige
tanto de você.
Para que se tenha um conhecimento maior e melhor é necessário opor as nossas certezas a outras da
mesma espécie. Verificar se dentro delas não existem outras certezas ou conhecimentos que as fragilizam
como tais ou as “quebrem” como reais conhecimentos que temos sobre elas. 
Este segredo da Filosofia para melhor conhecer chama-se contradição. Verifique as contradições do seu
pensamento, do seu conhecimento. Haverá sempre uma posição contrária àquilo que você entende como
certo e verdadeiro. Por mais que possa parecer definitivo um conhecimento, sempre poderá sofrer
contradições em si mesmo. Não faz muito tempo atrás, acreditávamos que o mundo conhecido se resumia
na Europa e no Oriente, hoje vivemos em um novo continente, na América, que nem existia a 600 anos
atrás. 
Contradizer uma ideia ou um pensamento, não significa que você concorda com o oposto a ele, ao
contrário, você está dando a sua própria ideia a capacidade de sustentar, em si mesmo, como
conhecimento. Lembre-se: o conhecimento não depende somente da sua convicção de que ele está certo,
mas da condição de verdade que ele expõe em todos os seus aspectos.
Vamos pensar um pouco sobre isso.
Tomemos por exemplo a descoberta da gravidade. O físico inglês Isaac Newton (1643-1727) inaugurou
uma nova compreensão do sistema do universo, descrevendo em seus trabalhos como funcionavam as
órbitas dos planetas e como as forças gravitacionais operavam os movimentos dos planetas em torno do
astro maior, o sol. 
Em sua obra maior, Princípios Matemáticos da Filosofia da Natureza, publicada em 1686, em determinado
momento Newton alerta o leitor que, embora a sua obra seja precisa em seu modo de ver matemático, as
palavras e os conceitos ali pensados poderiam ser usados de modo indistinto e impreciso. Isso porque
Newton sabia que mesmo que pudesse descrever um fenômeno matematicamente, os princípios como
atração, forças, impulsos (que participam dos movimentos das coisas no universo) poderiam ser
contraditórios entre si e causar problemas na compreensão de todo o desenvolvimento de suas teorias. 
Perceba, caro leitor, que estamos falando de um dos maiores físicos que a história da humanidade
consagrou, mas, mesmo assim, estamos falando de possibilidades de conhecimentos que poderiam
apresentar problemas entre si e, por isso, Newton advertiu o leitor de possíveis contradições na filosofia
de suas ideias. 
É esse posicionamento do físico inglês que permitiu que os conhecimentos sobre a gravidade se
estabelecessem de modo mais seguro, pois o leitor passou a saber que para Newton os próprios
argumentos possuíam contradições e que tais contradições estariam elencadas por ele mesmo.
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Ora, se quisesse o leitor criticá-lo, deveria ir mais além do que meras intervenções pontuais acerca dos
problemas daqueles termos. Para que pudesse debater os conceitos ali propostos, dever-se-ia superar as
mesmas contradições já alertadas por Newton. O que se tem, portanto, é que Newton em sua busca de
conhecimento já havia esgotado todas as contradições do seu sistema e que por isso poderia lançá-la ao
leitor e alertá-lo de que, havendo mais, pudesse colaborar com o aprofundamento daquelas questões. 
Conceber a contradição dos conhecimentos em si mesmo, como um modo de conhecer mais fecundo, é
um dos mais valiosos aspectos para o saber maior e melhor. Opor-se a si mesmo a respeito das certezas
que se opera é o movimento que levou os grandes pensadores a escaparem das armadilhas do próprio
saber, inclusive, para alguns, até da própria prepotência. 
Antes de se apoiar em certo conhecimento, verifique, analise as contradições desse saber. Jogue-o à
fogueira das dúvidas e das oposições. Por mais óbvio que um saber pareça, ele pode estar aberto a uma
contradição e, assim, ao determiná-lo como absoluto, você pode estar suscetíveis à contestação e à
fragilidade da própria ignorância que você mesmo implantou naquilo que supõe ser verdadeiro. 
Conteste sempre o seu conhecimento, seu próprio saber. Verifique se não há outras formas, caminhos e
conceitos que possam estabelecer conhecimentos mais seguros e mais precisos do que aqueles que você
tem. 
Esteja certo de que tudo o que pensa ou acredita possa estar errado ou ser duvidoso. Tenha em mente
que todos, ou quase todos, os humanos anteriores ao período moderno morreram acreditando que a
terra era o centro do universo. Isso significa dizer que você, também, em alguma coisa possa estar errado
em suas convicções e em seus conhecimentos. Ou seja, você pode estar defendendo ou sustentando um
conhecimento que é enganoso, impreciso e inseguro, seja qualquer que for a causa desse erro. Repense
sempre as suas certezas.
Surpreenda-se com esse segredo da Filosofia para um conhecimento maior e melhor. Você verá que à
medida que você remexe os próprios conhecimentos, mais sólido serão os conhecimentos que você fará
derivar deles.
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4 #Diálogo – aprenda a dialogar com o seu conhecimento

Um dos grandes segredos dos filósofos antigos para um conhecimento maior e melhor foi a utilização do
diálogo. Desde a Grécia Antiga, em Atenas, com Platão (428-348 a.C.), discípulo de Sócrates, a Filosofia se
sustentou, como modelo de conhecer, na forma mais simples de comunicação da humanidade: o diálogo.
Longe de ser algo que possa estabelecer uma verdade, o diálogo na verdade é apenas um instrumento
para a superação dos erros que um conhecimento possa ter. 
Embora estejamos vivendo em uma era da comunicação, a grande maioria das pessoas não conversam
sobre o que conhecem, com efeito, tirando-se as poucas exceções, a maioria apenas têm bate-papos
corriqueiros, às vezes banais e cercados de futilidades. O diálogo construtivo, conhecedor, que impõe
análises precisas, dissolveu-se em meio a enxurradas de assuntos secundários. Pouco se conversa
profundamente sobre política, educação, ciência, moral e ética e todos aqueles assuntos que nos ajudam a
compreender quem somos e a sociedade em que vivemos.
Para alguns estudiosos, o grande desafio para a humanidade nos próximos séculos é fazer chegar ao ser
humano um conhecimento eficiente e efetivo, muito diferente do que recebemos agora. Hoje estamos
cercados de informações, porém, de pouco conhecimento. Aprendemos na escola conhecimentos
fragmentados vindo dos vários campos da ciência e desconectados um dos outros. Aprende-se química
que se destina somente ao químico, física ao físico, filosofia ao filósofo. No entanto, nenhum desses
saberes está isolado em si mesmos. A grande maioria está conectado um ao outro por meio de relações,
de diálogos entre um conjunto de saber e outro. 
Tomemos por exemplo um pedaço de pão. Para alguns, ele é apenas um alimento. Contudo, quando o
conectamos ao nosso saber, o pão ganha dimensões de conhecimentos enormes, que requerem uma
outra percepção do que ele é realmente e de como ele se apresenta a nós como forma de conhecimento.
O pão tem um papel importantíssimo como forma de saber. Podemos conhecê-lo pela Biologia, pois, este
está relacionado à ciência quando damos conta de que são alguns elementos biológicos que fazem a
massa de pão fermentar, crescer e estar preparada ao cozimento. Podemos ainda relacioná-lo ao campo
da Física, quando percebemos que o seu preparo necessita de um conhecimento de termodinâmica
(temperatura das coisas na natureza) para que possa ter sua massa aquecida e lhe propiciar um
cozimento perfeito a partir de uma temperatura adequada e de um tempo certo de submissão ao calor.
Seus ingredientes ainda exigem um relacionamento com o conhecimento de química e das reações
moleculares que provocam o surgimento da massa de pão a partir da mistura de farinha, água, óleo,
fermento e ovos. Perceba que até aqui elencamos três áreas de conhecimentos, distintas uma das outras,
para produzir um certo conhecimento efetivo do pão. 
Se passarmos a outras áreas de conhecimento, veremos que o pão tem um papel importante nas relações
culturais. Para alguns povos, o pão recebe um significado sagrado. Imagine você entrando em uma igreja
católica, dirigindo-se até o altar pegando um pedaço de pão, jogando-o ao chão e pisando. Provavelmente,
você não conseguiria sair da igreja sem ter problemas com as pessoas que lá estão. Isso se daria por quê?
Ora, porque o pão tem também seu aspecto cultural. Visto pelos católicos ele mais que um alimento, ele é
um corpo sagrado que simboliza a união de Deus com o seu povo.
Ainda sobre os aspectos históricos e sociológicos, o pão foi instrumento político de dominação. Na Roma
Antiga, o pão foi ideológico e alienador da civilização romana. Quem não aprendeu na escola sobre o “Pão
e Circo”? Também o pão foi causa de Revolução e mudanças nas estruturas políticas da humanidade. Foi a
falta de pão, por exemplo, uma das causas que deflagraram a Revolução Francesa e a tomada de poder da
burguesia em meio à fome do povo. Quem não leu ou ouviu a célebre frase de Maria Antonieta: “se eles [o
povo] não tem pão , que comam brioche”. 
Poderíamos ainda ficar aqui discursando sobre o pão nos aspectos geográficos, tais como as extensas
plantações de trigo na agroindústria ou como se dá a ocupação dos espaços pela humanidade em torno
dessa produção. Sem querer falar também sobre o transporte e a comunicação, necessários para
escoação da produção daquela plantação necessária para a produção do pão. 
Poderíamos ainda discorrer sobre a economia e como ela reflete em nosso bolso quando os preços de
insumos como farinha sofrem aumento ou queda de preços, tornando o custo do nosso pãozinho mais
caro. 
Estes são apenas alguns exemplos de diálogos que podemos fazer entre o alimento “pão” e as outras
áreas do conhecimento humano. Isso porque para conhecer mais e melhor é necessário que haja um
diálogo entre as diversas áreas do saber humano e entre os humanos. 
Dialogar é pôr a mente em atividade. Na origem do termo grego, diálogo significa pôr o logos (razão) em
movimento, ou seja, dialogar é pensar. De fato, o diálogo é uma troca de conhecimento que envolve o
confronto de ideias, pensamentos, para que se construa um outro maior e melhor. 
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Longe de ser apenas uma interlocução comunicativa, para a Filosofia, o diálogo envolve descobertas sobre
o que determinado conhecimento é para o outro. Disso surge a maravilha do conhecimento. Este não é
apenas uma forma de saber preciso, mas também a possibilidade de descobertas a partir do diálogo com
o outro. 
Dialogar sobre matérias, disciplinas, saberes com outros humanos é conectar a mente em outras formas
de conhecimento, além daqueles que estamos afetivamente ligados. A aventura do conhecimento não
somente está em saber, a aventura está também naquilo que não sabemos, cujo valor está além das
nossas fronteiras intelectuais. 
Ao longo dos séculos, filósofos e cientistas dialogaram entre si, por meio de livros, cartas, mensagens
deixadas para que nós usássemos como norte para o nosso saber. O mundo diminuiu não porque o
tornamos menor, mas porque aumentamos a nossa necessidade de diálogos. Hoje temos a oportunidade
de dialogar com o mundo. Saber sobre ideias e conhecimentos que ultrapassam a nossa sala de estar. No
entanto, para que isso ocorra será necessário que o movimento do logos esteja em nós também. Por isso,
ao buscar o seu conhecimento maior e melhor, não tenha medo de invadir outras áreas do conhecimento
que não domina, pois é lá também que o saber se revela. O termo descobrir é revelar; é trazer à luz.
Dialogar é revelar outras formas de conhecimento, é reconhecer em si mesmo os limites do próprio saber.
É ir além das fronteiras do óbvio. 
Existem vários grupos de conhecimento nas redes sociais: grupos de estudos, de pesquisas, de
brainstorming, junte-se a eles. Explore seus conhecimentos, discuta, dê e receba novas ideias. Ouça e
aceite críticas. Produza críticas construtivas. Tudo isso faz parte de uma busca por um conhecimento
maior e melhor. Esteja aberto a outros saberes. Fazendo o exercício do diálogo, você verá que aos poucos
seu conhecimento irá aumentando, suplantando barreiras, limites e alcançando fronteiras que você nem
imaginava antes ser possível alcançá-las. 
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5 #Autoconfiança – aprenda como confiar nos seus erros

Um dos grandes problemas para um conhecimento maior e melhor é a nossa insegurança sobre aquilo
que se pode considerar como verdadeiro ou falso. Isso porque não tendo em nós a certeza do que
sabemos, somos tomados por um medo para caminhar rumo a outros conhecimentos. A dúvida maior
talvez seja aquela que produzimos em nós mesmos sobre o nosso conhecimento: “Estou certo que este
será o melhor caminho para a minha pesquisa?” 
Embora pareça que um conhecimento esteja entrelaçado a outro, de fato, cada passo que se dá no
conhecimento não está necessariamente atrelado ao outro. Isso porque cada passo é independente em si
mesmos de outros passos, não porque estejam desconectados uns aos outros, mas porque cada passo é
seu e, por isso, os movimentos internos de uma pesquisa ou da construção de um conhecimento depende
de você e como você os opera, segundo as suas revisões e seus realinhamentos.
O filósofo francês René Descartes (1596-1650), autor da frase: “penso, logo, existo”, em sua obra Discurso
sobre o Método, nos ensina que ao entrarmos em uma floresta não devemos ficar vagueando para lá e
para cá em busca de um caminho correto. Devemos tomar em nós a convicção de um caminho mais
provável e segui-lo a passos firmes até constatar que está errado ou não. Caso se concretize se este ou
aquele caminho é falso, não devemos esmorecer, mas apenas retornar ao ponto de partida e agora seguir
para outra direção, já que temos o conhecimento de qual caminho não seguir. 
O erro, portanto, na visão de Descartes, não deve ser visto como fracasso, mas como acerto, pois dele
temos a certeza de onde não ir. 
Na nossa educação, por exemplo, fomos ensinados a não errar. O erro sempre foi, aos olhos da sociedade,
causa de desmerecimento. Uma avaliação não tem por finalidade considerar o erro como uma
possibilidade de conhecimento, mas como um demérito, e por isso sua nota em uma avaliação fica mais
baixa. Quem já não ouviu a pergunta: como você errou nesta questão, menino (a)? Porém, a pergunta
correta, do ponto de vista do conhecimento, seria: por que você errou nesta questão? 
Isso porque o grande segredo da Filosofia foi perceber que o erro é também um conhecimento maior e
melhor. Após um erro sempre temos mais conhecimento, pois temos uma certeza do que não é
conhecimento. 
O filósofo cristão Agostinho de Hipona (354-430), mais conhecido como Santo Agostinho, séculos antes do
filósofo francês René Descartes, já havia ligado o erro humano à existência humana. Tal qual a máxima
cartesiana: “penso, logo, existo”, Agostinho proclamou: “erro, logo, existo”. O erro, aqui em Santo
Agostinho, foi visto não somente como uma caraterística humana, mas também uma forma de
demonstrar que ele afirma a nossa individualidade. Isso porque se fossemos programados por alguém,
seja Deus, seja um sistema que nos domina, infelizmente não estaríamos submetidos a erros, a menos
que Deus ou o sistema errasse. Logo, toda vez que erramos escapamos das nossas possíveis
determinações e damos, por meio dos nossos erros, princípios próprios para sermos quem somos. Para
Agostinho, o erro era a expressão máxima da nossa liberdade e humanidade. Se podemos errar é porque
somos livres para fazer as nossas escolhas.
São as nossas falhas ou erros nisso ou naquilo, por causa disso ou daquilo, é quem nos permite perceber
que somos únicos e não determinados por outros. Por isso, devemos aprender a lidar com os nossos
erros, pois para nós eles são existenciais. No entanto, esta capacidade de aprender a lidar com o erro só
pode ser superada com a nossa autoconfiança. 
Para um conhecimento maior e melhor, a autoconfiança é fundamental, pois nela temos a certeza de que
as nossas ações não são apenas construídas por acertos, mas também por erros. É a certeza de que cada
passo serve de base para um retorno em nós mesmos, para as nossas reavaliações e retomadas de novos
caminhos. E isso a Filosofia chama de conhecimento e não de fracasso.
Uma mente fraca ao conhecimento é aquele que se entrega a dois tipos de fracasso: o primeiro, por medo
de errar, como já dissemos, e deixar-se paralisar por esse sentimento; o segundo, pelo orgulho de não
reconhecer os próprios erros, ao acreditar que tudo que vem de si é certo e ao não admitir em si mesmo
que errou. 
No primeiro, o medo paralisa a mente humana diante do conhecido e o mundo do conhecimento se fecha
ali, em si mesmo, encarcerado pelos próprios limites dos saberes. O desconhecido é uma fronteira que, ao
medroso, lhe supera todo ser e o congela em seu próprio conhecimento, se é que haverá algum para ser
congelado. O medo de errar é a segurança da sua própria impossibilidade de agir a favor do próprio
conhecimento. 
No segundo, o orgulho é a afirmação de que o desejo de estar certo é maior que a vontade de conhecer o
que é certo e, por isso, ele também nos paralisa. O medo e o orgulho não passam de sentimentos que não
permitem que tenhamos aquisição de novos saberes. 
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Se o medo e o orgulho atrapalham a busca do conhecimento, a autoconfiança é a força dos passos firmes
e seguros que permitiriam que percebamos os nossos acertos e erros. A autoconfiança afasta do medo
paralisante, ao mesmo tempo que permite operar um orgulho recompensador, aquele que permite de
objetivar limites a serem alcançados, de superar fronteiras além do que conhecemos e de nos sentir
orgulhosos por isto. 
Analisemos, por exemplo, um palestrante. Se, por um lado, toda vez que um palestrante foi convidado a
uma palestra e tiver medo de receber críticas, como ele será melhor na próxima palestra? Não será, pois
nem sequer aceitará o convite. Por outro, se ele acreditar que a sua palestra é a melhor do mundo, mesmo
que receba críticas, como ele será melhor na próxima palestra? Não será, pois ele mesmo não permitirá a
correção dos seus erros. O grande segredo da nossa autoconfiança é não nos afastarmos dos nossos
objetivos em conhecer, seja por erros; seja por acertos. 
Outro caso interessante que trago aqui para a nossa reflexão é o exemplo do médico húngaro Ignaz
Semmelweis (1818-1844). Ao descobrir que as doenças se proliferavam mais facilmente em ambientes
hospitalares e médicos não higienizados apresentou suas convicções aos colegas de seu tempo. 
Semmelweis foi ridicularizado pela comunidade médica, pois seus conhecimentos estavam apenas
galgados em experiências práticas, sem nenhuma base ou demonstração científica, apenas na intuição de
que os males epidêmicos que afetavam as instituições hospitalares poderiam repousar na higiene dos
ambientes e dos manipuladores dos doentes. 
Além disso, vários de seus colegas de profissão não aceitaram que estavam errados, considerando as
observações de higienização de Semmelweis um insulto à classe médica. Por pouco, o orgulho dos
médicos contemporâneos a Semmelweis, ao não reconhecerem que eram porcos, nos deixaria uma
herança desastrosa. 
Embora repudiado, porém, confiante no seu objetivo, o médico húngaro começou a prática da assepsia
(higienização) nos ambientes e no corpo clínico da maternidade de Viena. Os índices de infecções foram
reduzindo e os procedimentos sugeridos por Semmelweis passaram a ser reconhecidos como normas
hospitalares. 
Mais tarde, seria comprovado e demonstrado por Louis Pasteur (1822-1895), na sua Teoria dos Germes
das Doenças, que Semmelweis estava certo. Pasteur concluiu que os germes têm sua proliferação mais
facilmente em ambientes que não são regularmente higienizados.
Ora, ao buscarmos conhecer mais e melhor devemos possuir a autoconfiança de que não estamos certos
o tempo todo nem que não podemos errar o tempo todo. Acertos acontecerão e erros também. O que
não podemos, como diria o filósofo político Maquiavel (1469-1527), é não agir. A virtude do conhecimento
é agir em busca dele. Somente produzindo em nós mesmos as oportunidades de conhecer mais e melhor
é que podemos caminhar com segurança nos nossos saberes, podendo assim analisar, reavaliar, corrigir e
inovar o que há de melhor em nós mesmos.
Conhecer mais e melhor é ter a certeza de que somos nós o produtor e produto do nosso conhecimento e
tal qual os outros humanos, podemos ter o “poder” de progredir em nossos saberes, não somente pelos
nossos acertos, mas também, em igual valor e peso, pelos nossos erros.
Experimente-se. Permita-se errar. Cultive o objetivo de conhecer e você verá que o conhecimento é antes
uma postura do seu modo de ser do que uma inteligência com facilidades para aprender. 
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6 #administrar o conhecimento – aprenda a organizar-se

Um dos segredos fundamentais dos filósofos é a organização do conhecimento. Foram várias as
metodologias propagadas a fim de melhor compor os procedimentos para o conhecer. 
As fórmulas de organização do conhecimento na contemporaneidade tornaram-se quase que uma
ditadura do saber. Uma rápida pesquisa na internet e imediatamente sua tela estará cheia de sites com
instruções básicas para administrar os seus estudos e saberes. As principais metodologias se referem a
operações de registros, classificação e ordem. 
Contudo, na prática, percebe-se que cada um traz em si mesmo um modo específico de se organizar. Cada
pessoa tem a sua lógica para organizar seus dados. Umas preferem registros em blocos de notas; outros
cadernos, outros tantos preferem zoneamentos de conteúdos (dividir as áreas de arquivos por zonas de
conteúdos: biologia, filosofia, matemática etc.), alguns, mais sofisticados, preferem arquivos de fotos etc.;
bem, não importa! O fato é que cada um traz consigo mesmo as próprias experiências para a organização
dos seus dados. 
Igualmente ao filósofo francês Descartes, em sua obra Discuso sobre o Método, o propósito aqui não é
ensinar um método que cada um deva seguir para bem conduzir o seu conhecimento, mas apenas
mostrar, por um lado, que você não precisa se preocupar com um método específico, por outro, que você
precisa de um método.
A palavra método vem do grego méthodo e significa “seguir um caminho” e foi introduzida no
conhecimento como forma de balizar os procedimentos para o seu alcance. 
Na tradição filosófica, um método sempre foi componente necessário ao conhecimento. Desde Sócrates,
na antiguidade, até Descartes, na modernidade, passando pelos métodos científicos na
contemporaneidade, a forma de aquisição, análises, classificações, comprovação e organização do
conhecimento estiveram submetidos a eles. 
Essa tradição acabou influenciando os procedimentos dentro das áreas da nossa educação e hoje é
comum as orientações acerca de métodos para a organização dos saberes. Hoje fala-se de método de
ensino; método de aprendizagem; método científico etc. Contudo, isso não significa dizer que tais métodos se
aplicam ou são gerais a todo mundo. 
O físico Albert Einstein (1879-1955), autor da Teoria da Relatividade, por exemplo, era um enorme
bagunceiro. Famoso por ter sobre a sua mesa de estudos pilhas e pilhas de papéis, além de ter prateleiras
das suas estantes cuidadosamente desorganizadas. Einstein aplicava para si uma metodologia própria e
não permitia que ninguém organizasse a sua mesa ou mexesse em sua estante. Por quê? Era louco? Não.
Uma mesa bagunçada pode parecer para muitos uma sistematização de prioridades, como era o caso do
cientista mais genial da história da física. 
Esta curiosidade sobre Einstein é muito importante para que possamos compreender quem somos nós no
conhecimento. Ela implica considerar que em certa metodologia de pesquisa ou para o conhecimento, as
características pessoais de cada um são de suma importância para o seu alcance. Você pode até pesquisar
e utilizar um dos métodos que foram sucesso a outros estudiosos, mas o melhor mesmo seria você
conhecer a si mesmo e encontrar uma metodologia pela qual você caminhe com segurança para os seus
objetivos. 
Procure criar a sua própria metodologia de estudo, fundamentada principalmente nas suas necessidades
e nas suas características de pesquisas. 
Por que digo isso? Se alguém nesse instante entrasse em meu escritório e visse a minha mesa, facilmente
me perguntaria: como é que você consegue achar alguma coisa sobre a mesa? 
Isto porque há agora sobre a mesa diversas pilhas de livros, papéis com anotações, cadernos empilhados
uns ao lado dos outros. Para alguns, isto que vejo agora seria o caos, mas há para mim há uma lógica em
cada pilha de livros e em cada amontoado de registro em papéis. 
De fato, me proponho a organizá-los conforme as minhas prioridades de pesquisas e acesso às
informações que necessito neste tempo em que produzo o meu conhecimento. Talvez este modo como
opero a minha organização de saberes não seja o melhor, contudo, já tentei outras formas de organização,
do tipo daquelas que constam em manuais acadêmicos ou mesmo em metodologias de pesquisas, sem
sucesso, e esta, por incrível que pareça, é a que melhor obtenho rendimento e domínio. Isso porque
quando falamos em conhecer eu sou mais importante que o método. 
No entanto, não posso deixar de salientar que na contemporaneidade há um problema maior ao
conhecimento do que a busca de uma metodologia eficiente e eficaz. Observando alunos, amigos e
familiares percebi que um dos primeiros fundamentos que dão base para uma boa organização de
estudos e de conhecimento é a administração do tempo. 
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Aprender a administrar o tempo de estudo e de pesquisa torna-se fundamental para se produzir um
conhecimento maior e melhor. O tempo dedicado ao conhecimento é que permitirá a regularidade de
estudos e a possibilidade de sua organização. 
Regularize o seu tempo. Torne, antes de tudo, o conhecer um hábito, do mesmo modo que ver televisão,
conversar com os amigos do facebook, trabalhar etc. Somente a regularidade do estudo e da pesquisa é
que permitirá que você tenha possibilidades para organizar seu conhecimento. 
Organizar seus estudos não se trata apenas de um método que você aplicará sobre você mesmo, mas
trata-se de você se dar a si mesmo o próprio tempo para organizá-lo. Por isso, abra um espaço na sua
agenda e dedique-o ao conhecimento. 
Uma leitura, um vídeo, um podcast devem fazer parte de seu dia a dia. Veja, não estou falando de
disciplina de estudo, estou falando de regularidade de estudo. Não importa, o dia, a hora, o lugar, estas
condições são dadas por você. Conheça algo novo todos os dias. Há quem estude e pesquise no
transporte coletivo, outros em bibliotecas, quartos, banheiros; de noite, de dia, de madrugada, no intervalo
do almoço, durante a novela, pela manhã, qualquer que seja o lugar o tempo que se faz necessário para
isso. No conhecimento, portanto, se você não tiver tempo, você não tem nada. Se você não tiver
regularidade, não terá a tão sonhada disciplina.
Confie em mim, arrume tempo para conhecer, este será o melhor método para o conhecimento.
Hoje o acesso ao conhecimento pode ser feito a qualquer hora em qualquer lugar. Não necessitamos mais
carregar livros, cadernos, ir a bibliotecas ou sala de aulas, para que tenhamos acesso ao conhecimento,
quase tudo está disponível em aparelhos digitais. Contudo, embora eu não precise mais me encher de
“tralhas” ou ter um lugar específico para os meus estudos, eu preciso de tempo para fazê-lo. 
Para as minhas pesquisas, carrego apenas meu notebook e alguns livros em um leitor de ebook.
Praticamente, posso estudar e pesquisar onde eu quiser. Meus livros digitais encontram-se em minhas
bibliotecas virtuais no Google drive e Onedrive; meu bloco de notas está Goconqr (inclusive flashcards,
mapas mentais, slides etc), a maioria dos meus vídeos está no Youtube ou no Vimeo. Todas estas
ferramentas me auxiliam para a organização de meus estudos, porém, nenhuma delas me serviriam se
não fossem acessadas, ou seja, se eu não tivesse tempo para isso. O tempo talvez seja o nosso maior
desorganizador e empecilho para um conhecer mais e melhor. 
Agora como você vai organizar, classificar e disponibilizar a você mesmo o acesso a essas informações é
problema seu. Aqui entra a sua autonomia: legislar sobre si mesmo o próprio tempo, registros,
classificações, divisões e apontamentos do seu próprio conhecimento. Organize-se de acordo com a lógica
que necessita, pois, é somente o contexto de seu espaço e de sua tecnologia quem permitirá que você
produza seus procedimentos de pesquisa. 
Em nossa era, temos acesso a várias tecnologias que nos permitem registrar, classificar, anotar dados e
informações. Use-os. Transforme-os em instrumento do seu conhecimento. 
Viu um dado importante, digite-o no seu celular e salve-o; envie um e-mail para você mesmo; fotografe;
grave-o no whatsapp e envie para um amigo, para a sua mãe, não importa. Qualquer aplicativo ou
programa (inclusive o bloco de notas do windows) servirá de recurso para que você registre seus dados. 
Os administradores de arquivos em nuvem, como DropBox, Google Drive, Ondrive podem ser uma boa
solução, assim como, os editores online como Google Docs, também, pois, eles podem ser acessados a
qualquer tempo e em qualquer lugar. Você precisará apenas estar conectado à rede.
Organizadores de horários de estudo, como o app Gabaritar, também podem ser uma ótima ferramenta
para estabelecer a regularidade de estudos. Invente formas de se organizar, adapte-se a você mesmo.
No entanto, em sua metodologia você não deve esquecer aquilo que já foi consagrado pela tradição de
pesquisas e da aquisição do conhecimento. Mesmo que você crie uma metodologia própria às suas
pesquisas, você precisará ter movimentos em si mesmos para memorizá-los e localizá-los, desse modo,
não deixe de observar que: 
    • Registros são importantes – registre seus pensamentos, suas interpretações, partes mais importantes
de uma obra ou do pensamento de um autor etc.;
    • Locais são importantes - saber onde estão (física e virtualmente) seus arquivos, livros, registros,
anotações etc.;
    • Fontes são importantes – saber quais são as fontes dos seus pensamentos, dados, registros, anotações
etc;
Estes tópicos você não poderá dispensar do seu método nem deixar de organizá-los para acessá-los. Crie o
seu método. Pesquise, teste, reformule, mas encontre um método para organizar seu conhecimento.
Comece praticando o seu tempo de estudo, em seguida a sua lógica para a administração de dados e os
processos para arquivar e acessar estes dados. Você perceberá que em pouco tempo seu conhecimento se
desenvolverá, ficando cada vez maior e melhor.
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7 #globalizar o conhecimento – aprender a ensinar

O conhecimento humano deve ser entendido sob dois aspectos globais: o primeiro, trata-se de
compreender que um conhecimento deve ser desenvolvido em nossa mente de modo amplo e totalizado,
isto é, visto globalmente; o segundo, o conhecimento não pode e não deve ser particularizado ou
singularizado, ao contrário, deve ser global, no sentido planetário, ou seja, todos devem ter acesso a ele.
No primeiro aspecto, uma mente ao conhecer um objeto deve estar conectada a este objeto a fim de
superar as próprias limitações que a si mesma ela impõe. Isto implica perceber que embora haja uma
objetividade específica no objeto do conhecimento, a sua relação com o todo, a partir do seu contexto e da
sua complexidade, jamais deve ser desprezada. Um objeto de conhecimento jamais se relaciona somente
a ele mesmo. Uma mente aguçada para o saber deverá supor as relações necessárias do objeto em
referência ao todo que o cerca, age e lhe é afetado. Para um conhecimento maior e melhor, deve-se
produzir em si mesmo a capacidade de uma mente geral, multidimensional.
O filósofo francês e contemporâneo Edgar Morin (1921), autor da obra Os Sete Saberes Necessários à
Educação do Futuro, afirma que é necessário em nossa educação uma ampliação da nossa capacidade de
globalizar a nossa mente acerca do conhecimento., que ele denomina de multidimensionalidade do saber
Isso porque a Educação contemporânea opera, como vimos anteriormente, os processos de conhecimento
de modo disjuntivo e desassociado, em que saberes são adquiridos, analisados e operados nas partes em
detrimento do todo. A multidimensionalidade do saber é o grande segredo da Filosofia contemporânea.
Ao longo dos anos, fomos educados a pensar em partes, isto é, a ver matemática a partir de si mesma, a
química, a história, a filosofia e outros tantos objetos do conhecimento humano. Todos eles foram
construídos em nós como referências isoladas umas das outras, a ponto de as classificarmos entre
ciências exatas (não-humanas? Kkkkkk ) e ciências humanas, como se estas se referirem a nós mesmos e
aquelas pertencessem a outro mundo (se bem que muitos estariam agora dizendo que as exatas não são
mesmo desse mundo). Em resumo, a educação contemporânea nos ensina a compor o conhecimento em
partes e, por isso, temos dificuldades de compô-lo no todo. 
No entanto, tanto umas quanto outras se referem ao mesmo contexto e à mesma complexidade: o
humano. É este quem compõe em si mesmo o saber de uma e de outra, cuja multidimensionalidade não
está na disjunção e desassociação daqueles conhecimentos, mas na própria complexidade do sujeito que
conhece os objetos e fenômenos do mundo. 
Para um conhecimento maior e melhor é necessário recompor em nós a capacidade de percepção do todo
e reaprender contextualizar partes ao todo, no qual também somos parte. Globalizar o conhecimento é,
portanto, um dos aspectos necessários para um conhecimento maior e melhor. 
Mesmo que você aprenda sobre inequações matemáticas e não veja nela nenhum sentido, há de se
considerar por que ela faz parte da história do conhecimento. Ela não foi colocada na grade da educação
humana porque algum doido não tinha o que fazer. Ao contrário, todo conhecimento humano tem um
sentido e este sentido não está isolado em si mesmo. Mesmo que se diga que um conhecimento não
servirá para nada durante toda a sua vida, tenha a certeza de que para o todo ele servirá. O grande desafio
é perceber como aquela parte se refere justamente ao todo e como o todo pode nos ajudar a ter um
conhecimento maior e melhor da parte.
O segundo aspecto, se refere à globalização do conhecimento propriamente dita, ou seja, é necessário
globalizar, no sentido planetário, o nosso saber. 
O educador brasileiro Paulo Freire (1921-1997), em sua filosofia da educação no Brasil, afirmou que entre
as formas de saber humanos, uma das mais relevantes está em saber ensinar. Freire entende que o ato de
ensinar é também um ato de conhecimento mais completo de todos. Isto porque ensinar envolve:
observar; questionar; contradizer; dialogar; organizar; além de exigir de si mesmo uma autoconfiança
necessária para um conhecimento maior e melhor no outro. 
Compartilhar é com certeza o maior segredo que a Filosofia produziu para um conhecimento maior e
melhor. A tradição do compartilhamento remonta desde a Grécia Antiga: Platão, Aristóteles, passando
pelos medievais e modernos, todos ensinaram as suas gerações e as motivaram a conhecer. Para que haja
um conhecimento maior e melhor, o compartilhamento é a solidificação, ao mesmo tempo em que é a
possibilidade de ampliação dos saberes. 
Para um conhecimento maior e melhor: ensine. Opere seu conhecimento de modo prático, teste fórmulas
de abordagem, métodos e didáticas de ensino. Supere o egoísmo de que o seu conhecimento é todo seu.
Nada é seu. Todo o conhecimento foi construído por humanos. Foram eles que permitiram o legado ao
qual você tem acesso hoje. Portanto, faça parte desse legado. Transmita conhecimento. Você verá que à
medida que o seu conhecimento se torna planetário, maior e melhor será. Supere a sua individualidade e
dirija-se para o todo. Você se conectará a um mundo maior e melhor.
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A palavra Filosofia foi pensada pelo filósofo grego Pitágoras (570-501 aC.) para designar o conhecimento
daqueles que buscavam alcançar a sabedoria dos deuses, pois somente eles tinham o conhecimento pleno
e perfeito. Aos humanos, ou seja, aos filósofos, restou apenas venerar esse conhecimento por meio da
Filosofia. 
Esse é o maior segredo que a Filosofia pode oferecer a você: a amizade pelo saber. À medida que você se
torna amigo da Filosofia, maior e melhor será o seu conhecimento. 
Encerro aqui o nosso bate papo e espero que esta obra possa ajudar você, de algum modo, a conhecer
mais e melhor. Até breve!
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