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Marilena de Souza Chaui (Pindorama, 4 de setembro de 1941) é uma filósofa e ex-

professora universitária brasileira. Filha do jornalista Nicolau Alberto Chaui e 

da professora Laura de Souza Chaui. Foi casada com o jornalista José Augusto de Mattos 

Berlinck, com quem teve dois filhos - José Guilherme
 
e Luciana.

 
Atualmente é casada 

com Michael Hall, historiador e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

O presente texto aborda explicitamente como a lógica se apresenta de forma clara 

perante a conclusão de uma causa ou motivo repassado aos indivíduos da discussão. As 

palavras denotam a expressão de que seria a conclusão de alguma coisa que, por exemplo, o 

João e a Maria sabem como se estivesse relatando: sabendo que a Maria é o que pensa, o que 

deseja, o que te faz feliz, o que te deixa entristecida, o que costuma dizer, ouvir, fazer, assim 

podemos perceber o que está agora, dessa forma passando a dá uma entonação de que é 

evidente que a Maria e o João disseram isso, entretanto, era de se esperar que eles falassem.  

É sabido que aparentemente exista uma conclusão que, portanto, deveria ser algo 

óbvio. Não é lógico, contudo, indica o contrário. Entende-se que não podemos afirmar 

conhecer totalmente para saber exato se é lógico ou não. Ao dizermos o termo (lógica) se 

refere à retomada a tradição do pensamento que se origina na Grécia.  

Se pararmos para realizar uma análise do discurso entre os enunciados das ocasiões, 

percebemos que ao conversamos, interagimos, falamos algo e logo em seguida a reação é 

afirmar que, não. As coisas não tendem a ser dessa maneira. Portanto, aquilo não tem lógica, 

ou seja, não tem lógica.  

Os dois termos presumem um indicador contrário, pensando seriamente, logo uma foi 

abarcada por algum sujeito, e ao saber de um indivíduo, de um motivo, um acontecimento e 
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uma conversação de um ebook, isso nos torna seres capazes de pressupor que ao final se opõe 

a razão, nesse sentido devia ser outrem. De fato ao pararmos para analisar as expressões 

localizadas no trecho indicam que o conhecimento mútuo que as pessoas têm sobre algo, 

sobre tal pessoa ou sobre um acontecimento não é necessário para entendermos o que está se 

ouvindo, cantando, conversando, portanto, se apresenta a não ter lógica.  

Quando vamos estudar o nascer da filosofia, percebemos que os primeiros filósofos 

eram preocupados com a originalidade, o movimento, a transformação, o surgir e o 

desaparecer de todos os seres. Tornando-se assim totalmente preocupados com o devir. Essas 

duas vertentes impuseram posições contrárias a esse sentido de respeito, já na época da 

iniciação da Filosofia, a do filosofo Heráclito de Éfeso e a do filósofo Parmênides de Eléia. 

Heráclito diria que unicamente o devir ou a transferência é real. Por exemplo, um 

indivíduo graduando, logo após passa a ser especialista, e depois passa a ser um mestre, e 

também um doutor e por fim pós-doutor.   

Logo o mundo, afirmava Heráclito, é um ato de fluir que nunca cessa onde nada se 

mantém como sempre foi, mas tudo sempre sofre alterações profícuas no seu oposto. Assim, 

podemos imaginar, o sol é a luz mais radiante dos opostos, tendo a correlatar que é pela 

estrutura relativa à razão. Essa análise permite analisarmos um método científico que é 

relativo como sensório de perceber o mundo como se tudo é ação de ser e duradouro, mas 

percebe-se que a crítica é de que nada é constante, assim tornando-se tudo oposto de si 

mesmo. 

Já o Parmênides conceituava que o devir, o ato de fluir dos opostos é uma expressão 

comum, opinião que alternamos porque baralhamos as realidades com as nossas atividades, 

perceptíveis e recordações. O devir dos opostos é uma crítica ilusória que não dura, a verdade 

não é real.  

O termo ‘’logos’’ designa um ser pensante e linguístico verdadeiro, ou seja, a verdade 

é a asserção da continuidade em um movimento contrário da transmutação, da identidade em 

oposição direta sob a contradição dos opostos.  

Entende-se, portanto, que Platão considerava que o Heráclito tinha a inteligência no 

que se alude ao mundo material ou físico, do mesmo modo, ao mundo, os sujeitos corporais. 

Sendo assim, a matéria é o que dá plenitude as mudanças contínuas, e as contrariedades 

internas. Podendo-se perceber que Heráclito está ao que se coloca em respeito ao mundo e as 

coisas, as nossas sensações, nossos corpos, nossos desejos, já o mundo natural ou material que 

Plantão denomina de mundo sensível, e assim passando a ser o devir contínuo.  


