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LOGOSOFIA 

 
 
 Definida da seguinte maneira, pelo Pensador e Humanista 
Carlos Bernardo Gonzáles Pecotche: “Doutrina ético-filosófica que 
oferece ferramentas de ordem conceitual e prática para obter o 
autoperfeiçoamento, por meio de um processo de evolução 
consciente que conduz ao conhecimento de si mesmo”. 
 Em um primeiro momento pensei que não entenderia sobre o 
que o pensador estaria falando, mas a pura realidade é que mais 
logosofamos do que filosofamos tanto em nossos dias quanto em 
nossos textos. É certo que sempre tentamos buscar entender 
assuntos dos mais variados, e o ser mais pensativo é o tema mais 
estudado. 
 O homem em sua vida sempre procura significados para tudo e 
como já ouvimos dizer por ai vou aqui repetir: “Na vida o que move o 
mundo são as perguntas”? 
 A logosofia é explicada através de diversas expressões que a 
traduzem como um guia que leva o ser humano ao entendimento 
profundo de si mesmo, do seu próximo, do criador do universo e das 
leis por ele deixadas e eternizadas na palavra traduzida na “Bíblia”.  
 Enquanto a filosofia é assim definida pelo dicionário: “Estudo 
que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a 
compreensão da realidade, no sentido de apreendê-la na sua 
totalidade, quer pela busca da realidade capaz de abranger todas as 
outras, o Ser (ora 'realidade suprema', ora 'causa primeira', ora 'fim 
último', ora 'absoluto', 'espírito', 'matéria', etc.), quer pela definição 
do instrumento capaz de apreender a realidade, o pensamento (as 
respostas às perguntas: que é a razão? o conhecimento? a 
consciência? a reflexão? que é explicar? provar? que é uma causa? 
um fundamento? uma lei? um princípio? etc.), tornando-se o homem 
tema inevitável de consideração”. 
 É! buscar entender de si mesmo não chega a ser um ramo da 
ciência, mas uma maneira de compreender os nossos pensamentos, 
nossa vontade, e desse modo então assim poder compreender a 
realidade a nossa volta. Nossa mente muito trabalha nesta questão, 
pois os nossos pensamentos são os que mais criam e inovam ações 
diariamente.  
 Se filosofar é procurar entender a realidade e explicá-la, 
logosofar é nos autoanalisar tentando decifrar a nossa mente que é 
uma incógnita complicada e de difícil tradução. 
 Explorar este guia chamado logosofia agora poderá ser uma 
tarefa mais interessante, pois sabemos que estaremos investigando 



   
 

  BB  

um jeito de se posicionar frente aos problemas e de usar de modo 
solucionável as questões descobertas por nós. 
 Pesquisar o mundo não restringe a vê-lo somente pelo seu lado 
externo, é também especular o seu lado interno, pois o mundo está 
como está porque somos o que somos, e isso só vai mudar quando o 
que somos melhorar, ou seja, quando a nossa vontade de melhorar 
for suficiente e o nosso desejo por conhecimento não cessar. 
 Portanto o inovador de todas as perguntas é também o grande 
projetista de todas as conclusões, que saibamos lidar com as 
respostas encontradas e distribuí-las, sempre superando as nossas 
necessidades e identificando os elementos essenciais do equilíbrio 
entre o nosso mundo e o mundo que criamos para nos fazer bem. 
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