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A filosofia pode até ser vã, como dizia Shakespeare para falar das coisas 
misteriosas entre o céu e a terra. Todavia, sem filosofia não haveria 
nenhuma boa conversa de botequim e, em consequência, no lugar de muitos 
botecos haveria mais igrejas, farmácias, academias de ginástica e pet-shops.  
As ruas das cidades voltariam a ter seu sentido latino original: ruga.  
Na Roma antiga, ruga (rua) era o sulco no meio da cidade, caminho por 
onde rolavam as águas. Sem os botecos, as ruas modernas seriam apenas 
caminhos por onde escoariam as águas das lágrimas das pessoas.  
Não haveria a parada no boteco para desafogá-las. Tampouco haveria a 
convivência dos amigos para chorarem juntos as suas vãs filosofias.  
Quando Pitágoras, há dois mil e setecentos anos, apelidou o amor pela 
sabedoria de philosophia, pretendia, exatamente, declarar seu amor à 
sabedoria. Que paixão estranha e maravilhosa!!... Amar saber, a partir do 
pensamento, os significados de existir, seus valores, suas razões, sua origem 
e finitude e, claro, das misteriosas coisas que, por ainda não saber-se, 
continuam vãs. É confortante saber que a filosofia é o “coração de mãe” do 
conhecimento humano sobre as coisas da vida e do mundo. Ou seja, onde 
cabe tudo. Arte, ciência, religião, política, esporte, amor e qualquer coisa 
de tudo lá cabe. Por isso todos somos filósofos, inclusive as crianças quando, 
mesmo antes de falar, expressam seus olhares, ruídos e gestos de 
contentamento ou desgosto. Estão lá a filosofar à moda infante.  
Também temos por hábito citar os dizeres de nossos antepassados, os 
provérbios, as frases de caminhão, como já vimos aqui nesta Coluna, e até 
reproduzimos os pensamentos dos próprios filósofos. O pensamento da 
filosofia limpa, tal qual o que se chama hoje de energia limpa, é um 
passaporte para o trago, o abraço, o beijo, o conforto e o afeto.  O boteco é 
testemunha. E, como somos todos filósofos, a filosofia não é exclusiva do 
ocidente. Filosofar é da natureza humana, em qualquer lugar e em 
qualquer época. Se o homem da pedra não tivesse filosofado, com certeza 
não estaríamos aqui agora. Mas nem tudo são flores em matéria de filosofia.  
Existe uma filosofia que denuncia um conhecimento sobre as coisas do 
mundo misturado com um ódio ao próprio mundo e às pessoas que o 
habitam. Não há propriamente uma corrente que dê conta dessa variedade, 
digamos, de filosofia do ódio. Alguns até classificam esse tipo de filosofia. 
Adjetivos como “obediência devida”, “desvios de comportamento”, 
“traumas familiares e sociais”, “discriminação de todas as ordens, como as 
raciais, de gênero, étnicas, religiosas, xenofóbicas e tantas outras”, 
“ideologias nazi-fascistas”. Muitos críticos dessa filosofia do ódio chamam-
na de filosofia de botequim. Discordo totalmente. Esses críticos não devem 
ser frequentadores habituais do boteco. A filosofia do botequim é altiva, 
elevada, solidária, profunda, afetiva, acolhedora. Claro que há exceções e 
claro que exceções são exceções. Já, a filosofia do ódio que junta a ofensa, a 
discriminação, o discurso escatológico, a opinião destrutiva, a ameaça, 
geralmente todas misturadas no mesmo amor pela sabedoria é um embuste. 
É um escárnio contra a ideia da palavra. Entretanto, não podemos deixar 
de considerar que é uma forma de filosofia – a filosofia do esgoto.  
A filosofia do esgoto, embora tenha origem internacional, da forma como 
hoje está expressa nas redes sociais, no Brasil é uma realidade muito 
presente. Isso se deve ao principal filósofo do esgoto do Brasil atual. 
Exemplos da filosofia de esgoto (a céu aberto) devem ser guardadas para 
que os historiadores do futuro (logo ali) possam classificar melhor as escolas 

filosóficas. Sigam o pensamento da filosofia do esgoto. ...... 

 

■  O erro da ditadura foi torturar e não matar. 
 

■ Eu sou favorável à tortura. Tu sabe disso.  
E o povo é favorável a isso também. 

 

■ A atual Constituição garante a intervenção das Forças 
Armadas para a manutenção da lei e da ordem. Sou a 
favor, sim, de uma ditadura, de um regime de exceção, 
desde que este Congresso dê mais um passo rumo ao 

abismo, que no meu entender está muito próximo. 
 

■  O policial entra, resolve o problema e, se matar 10, 15 
ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser 

condecorado, e não processado.  
 

■ Somos um país cristão. Não existe essa historinha de 
Estado laico, não. O Estado é cristão.  

Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm 
que se curvar às maiorias. As minorias se adequam  

ou simplesmente desaparecem. 
 

■  Eu jamais ia te estuprar porque você não merece. 
 

■ 90% desses meninos adotados, por um casal gay,  
vão ser homossexuais e vão ser garotos de programa  

com toda certeza. 
 

■ Se você tiver um vizinho gay seu imóvel  
vai ser desvalorizado. 

 

■ Não existe homofobia no Brasil. A maioria dos que 
morrem, 90% dos homossexuais que morrem, morrem em 

locais de consumo de drogas, em local de prostituição,  
ou executado pelo próprio parceiro. 

 

■ Fui num quilombo em Eldorado Paulista.  
O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas.  

Não fazem nada! Acho que nem para 
procriadores servem mais. 

 

■  Quem usa cota, no meu entender, está assinando 
embaixo que é incompetente. Eu não entraria num 

avião pilotado por um cotista.  
Nem aceitaria ser operado por um médico cotista. 

 

■ Como eu estava solteiro na época, esse dinheiro do 
auxílio-moradia eu usava para comer gente. 

 

■  Para 90% da população,  
isso vai ser uma gripezinha ou nada. 

 

■ Quando alguém invadir a tua casa,  
dê tiro de feijão nele. 

 

■ Eu ano passado senti mal, tomei um negócio aí pra 
malária e me curei no dia seguinte. 

 
 

■ As pessoas falam de incêndios na Amazônia ... 
a floresta não pega fogo, a Amazônia é úmida! 

 

Esgoto sempre existirá. Sua filosofia também. 
Por isso não coloquei aqui as datas das falas filosóficas, 
tampouco os contextos em que foram ditos... 
negacionismo com a pandemia, defesa de armas para um 
povo armado, racismo, homofobia, misoginia, defesa de 
um Estado religioso, defesa da tortura e da ditadura 
militar e tantas outras declarações e atitudes encontram-
se registradas nas mídias de todos os tipos.   
Ao contrário de uma filosofia que pensa a humanidade, 
para, em princípio, aprimorá-la, o autor dessas falas será 
sempre, a qualquer tempo, na história humana, um dos 
expoentes da filosofia do esgoto ■ ■ ■ 
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