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Para Danit, minha mulher, Noam e Dafna, meus filhos, que fazem minha vida melhor do que eu seria capaz de
fazer por mim mesmo, e minhas irmãs, Eliane e Mônica, que tornaram minha infância melhor do que teria sido
sem elas. E aos meus alunos, que fazem a minha vida profissional ter sentido.

“O que eu sei aos 60, sabia aos 20: 40 anos de um longo e inútil trabalho de verificação.”

Émil Cioran

Introdução
A forma pura da pedra
Os ensaios e os fragmentos que aqui ofereço ao leitor são, no seu corpo,

cenas de uma filosofia do afeto. O afeto que pensa o cotidiano. Na sua alma, estes ensaios
são um tratado – aos pedaços, assim como eu – contra um mundo que mente sobre si mesmo.
Dizia pedaços porque a descontinuidade descreve melhor uma filosofia do afeto, que se
move a sobressaltos, e também porque o cotidiano é descontínuo. Sinto-me em casa numa
filosofia que tem uma razão cética e uma sensibilidade trágica. Muita gente me perguntará ao
ler estes ensaios: “afinal, por que sou contra um mundo melhor? E por que o ceticismo e a
tragédia seriam a minha casa?”. A resposta a essas questões – por que sou contra um mundo
melhor e por que o ceticismo e a tragédia são minha casa – se encontra nestes ensaios e
fragmentos, de modo impreciso e incerto, e aos pedaços, como dizia acima. Ao longo dos
ensaios e dos fragmentos, o leitor perceberá que sou contra um mundo melhor, que sou cético
e que carrego uma sensibilidade trágica, independentemente de minha vontade filosófica. E
por quê? Porque o que nos humaniza é o fracasso, homens e mulheres muito felizes não são
homens e mulheres. Tenho medo de pessoas muito felizes. A consciência trágica, seja ela
cósmica, seja miserável, miúda e cotidiana, determina o horizonte onde se move o humano.
Dedico essas palavras a todos os nossos fracassos, e com esses olhos atentos ao medo que
porta seu nome próprio é que o leitor deve ler estes ensaios e fragmentos aos pedaços. Os
ensaios se movem em dois níveis, mas em velocidade, assim como numa montanha russa. Um
mais superficial, rápido, no qual descrevo imagens, pressinto dramas, fotografo pensamentos
na sua nascente. Noutro, mais profundo, em que mergulho na filosofia, indicando meu trajeto
filosófico, apontando minha filiação, descortinando quem fotografa os pensamentos
superficiais e sem peso que preenchem meu imaginário cotidiano. A passagem de um nível
geográfico do pensamento para o outro se dá de forma abrupta, violenta, sem mediações nem
concessões às dificuldades do leitor. Minha intenção ao fazer uso dessa indiferença
metodológica para com as dificuldades do leitor é testar seu fôlego. É necessária certa
agilidade para acompanhar as passagens entre os dois níveis. Frases curtas (com o objetivo
confesso de nunca dizer tudo que penso, nem tudo que sei sobre o assunto), falo aos homens
e às mulheres do mundo contemporâneo, sem tempo, sempre com pressa e sem tempo; com
pressa e fazendo contas; falando ao celular, enquanto fazem contas; correndo, assim como
insetos assustados que correm como crianças com medo, em busca do repouso oferecido
pela sombra e pelo esquecimento. E no futuro, sonhando com a vida silenciosa na forma pura
da pedra. Uma pedra que pressente a divindade.

1
Imperfeição

DETESTO A VIDA PERFEITA. E mais, com o passar do tempo, tornei-me um
preguiçoso. Da preguiça facilmente se passa à tristeza. Resisto como posso porque minha
fisiologia ainda está do meu lado. Como dizia Jorge Luis Borges, prefiro escrever textos
curtos, falta-me a paciência necessária para textos longos. Claro que existem razões
filosóficas para essa opção. A primeira delas é a preguiça enquanto tal, um vício, um
pecado, algo que se deve evitar – tema amplamente tratado pela filosofia. E reconheço-me
no pecado. Segundo alguns sábios, a preguiça seria uma espécie de ceticismo da matéria, do
corpo. Nestes ensaios e fragmentos, a preguiça me persegue: quero ser rápido assim como
quem rouba, assim como quem conhece a si mesmo e sabe que desgraçadamente cansa
rápido de tudo que faz e quer. Minha inspiração dura pouco. Outra razão? Não confio mais
em sistemas de pensamento organizados, não porque acredite nessa bobagem que hoje em dia
os “idiotas” (de que nos falava Nelson Rodrigues nos anos de 1960) cultuam como uma
verdade última: o caos inteligente. Não. Acho que a vida provavelmente não tem nenhum
sentido, apesar de que é na sua forma profunda um movimento que busca a ordem. Em
matéria de sentido, prefiro os antigos: Deus, a fidelidade, a castidade, a culpa, a disciplina,
a família, o medo, Shakespeare, a Bíblia, a Ilíada. Rejeito todos os novos sentidos: a
democracia como religião moderna, a revolução sexual, que não passa de puro marketing de
comportamento (continuamos a mentir sobre o sexo e a ser infelizes), a sustentabilidade
(nova grife para o ambientalismo), a cidadania, a igualdade entre os homens, uma
alimentação balanceada, o fascismo dos direitos humanos, enfim, tudo o que os idiotas
contemporâneos cultuam em seu grande cotidiano. Aliás, aqui também tenho um parceiro
ilustre: o filósofo romeno Émil Cioran (século XX), para quem só um mau-caráter ou a alma
arrogante fazem sistemas em filosofia. O ceticismo (que, quando se instala em alguém como
um modo da respiração, como em mim, ganha força de uma segunda natureza) não se delicia
tanto em torturar almas religiosas, mas sim encontra seu maior gozo em humilhar almas
científicas, racionalistas e bem resolvidas. Se você se acha uma pessoa equilibrada, dessas
que respeitam o parceiro no amor, que creem na igualdade entre os sexos como adorno na
sua cama de casal, que comem apenas comida saudável, que conversa com plantas porque se
julgam mais consciente, que se julgam sensível e honesta, que reciclam lixo, feche este livro.
Todas as poucas palavras que você encontrará aqui são contra você. Não acredito em você.
Você é um mentiroso, ou uma mentirosa. Chego a ter pesadelos nos quais o mundo se tornou
sua casa e em que homens e mulheres só respiram o que acham correto. Dedico horas do meu
dia a pensar em formas variadas de fazer gente como você sofrer. E isso em mim também é
um vício. Por mais que eu tente aceitar suas mentiras que enchem os filmes, os jornais, as
novelas, os livros, as salas de aula, os tribunais, mais fracasso. Não consigo escrever ou
pensar uma linha se não sai assim como um grito. Mas, se você for mesmo esse mentiroso e
ainda quiser continuar a ler este livro, esteja à vontade. Talvez ele seja um paliativo para
sua hipocrisia. Cansei da filosofia, por isso comecei a escrever para não filósofos, porque a
universidade, antes um lugar de gente inteligente, se transformou num projeto contra o
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