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Que o texto faça ‘parar’; para pensar e sentir no que pensamos e fazemos. É um trabalho pleno de vida e ao mesmo tempo eivado por um profundo sentimento humanitário. Com certo toque poético, a trajetória é rumo a autodescoberta enquanto sujeito, enquanto ser-para-si. As vivências denotam severas decepções e amarguras diante dos desafios enfrentados; ante as contradições e mesmo desencantos e desamparos. Transparece a luta permanente entre viver ao largo do instituído, não se corromper com a norma e, ao mesmo tempo, a implacável condição sócio-cultural do ser em seu para-si. Numa leitura microscópica poderíamos adivinhar a delicadeza do espírito aberto à consagração cósmica, à harmonia do inefável, à busca da paz e do amor perenes, tal como se pode notar na cumplicidade entre a borboleta e a flor. Esse arrebatamento íntimo diante das facticidades do real, dos agrados e desagrados parecem fortalecer o espírito para a caminhada rumo “a louca descoberta”. Levo para a linguagem minha experiência, com a coragem de deixar-me influenciar por experiências e conceituações de outras pessoas. O mundo da pesquisa que estou envolto é o mundo da possibilidade, quando reconheço a importância da consciência no processo de conhecer, de intervir no mundo. A história é tarefa humana, desafio permanente. Não podemos contentar com a compreensão banalizada da participação, do ato de dizer a palavra, dos referenciais ocidentalizados. Diria que a filosofia que acompanho não é a fatalista, e nem superestima a vontade do sujeito histórico, individual ou coletivo, ou que nega o papel dos sentimentos, o valor dos Valores Humanos. Intuição, qualidade indescritível da capacidade humana de perceber o fenômeno em seu pertencimento singular a uma totalidade imanente foi, é e será o Avatar da nossa condição humana frente à busca da sabedoria, das propostas de novos horizontes, novosmundos, novas e inéditas realidades.


