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OPINIÃO: 

O QUE É ISSO QUE TODO MUNDO TEM? 

 

Marcio Garrit
1
 

 

 Fazendo uma pequena busca pelo Google e lendo alguns dicionários online, 

verificamos que a palavra opinião
2
 pode significar um ponto de vista, um senso comum ou 

até uma demonstração de um julgo pessoal sobre determinado assunto.  Aprofundando mais 

um pouco e tentando entender pelo viés filosófico, poderíamos encontrar dois termos 

antagônicos e também complementares: Doxa e Episteme
3
.  O primeiro se classifica como “o 

lugar do sensível, do engano e do engodo, da mera opinião, [...] e, como se não bastasse, 

submetidos, em segunda instância, ao jugo do tempo e do espaço.” E a episteme (que 

significa “ciência”, “conhecimento”, de onde deriva “epistemologia”) é o lugar do genuíno 

conhecimento racional, do pensamento puro e do verdadeiro saber.” E é justamente sobre 

esse conflito que nos interrogamos: O que é que todo mundo tem? 

 Acredito que ter opinião sobre as coisas faça parte da forma como o humano venha a 

se colocar no mundo.  Precisamos tentar entender as coisas, porém, o quanto será que 

devemos levar a sério nossa opinião?  Há pouco tempo, a filósofa Djamila Ribeiro escreveu 

um livro que considero imprescindível que se chama “O que é lugar de fala?
4
”.  Nele a autora 

alerta para vários pontos e dois deles acredito ser importante evidenciar: Ter o cuidado para 

não fortalecer demais discursos vazios, pois discursos representam poder e saber identificar e 

tratar cada discurso a partir de seus limites.  Óbvio que a obra é muito mais que isso, porém, 

com esses pontos citados gostaria de levantar as seguintes reflexões: Você fala a partir de que 
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lugar sobre o que está julgando/opinando? Baseado em que você acha o que acha? Você 

pesquisou ou está só repetindo? Ou seja: isso que você está defendendo é doxa ou episteme? 

 Se formos analisar de forma bem informal, não seria muito difícil concluir que as 

pessoas sempre gostaram de opinar, principalmente sobre o que não sabem, mas a sensação 

que temos é que isso se encontra atualmente em níveis próximos ao insuportável.  Tal 

sensação se daria pelo excesso de internet, mais objetivamente falando: redes sociais.  Até o 

filósofo italiano Umberto Eco, percebendo tal fato, diz a perfeita frase: “Redes sociais deram 

voz a legião de imbecis.”
5
  

 Nota-se já há alguns anos que vários especialistas na área vêm estudando o que as 

redes sociais estão proporcionando na vida das pessoas.  Temos filmes, documentários, teses, 

palestras, etc. para tentarmos entender em qual local estamos sendo colocados perante o 

outro.  Documentários como: Follow me
6
 e, Império dos memes

7
; mostram o quão ridículo a 

sociedade conseguiu chegar.  Coisificamos o outro para alimentar nossas patologias 

narcísicas. 

 Não sou contrário a emissão de opiniões, seja por meio de estudos científicos ou por 

ideologia pessoal, só acredito ser necessário o bom senso de saber colocar cada opinião no 

seu devido lugar.  Não temos como saber de tudo e ai o nosso limite se coloca de forma 

taxativa, e sendo assim, fica claro que você não deve afirmar a certeza sobre esse tudo, caso 

contrário você pode estar dizendo para todos, inclusive para você, que no fundo você não 

sabe nada ou precisa ser notado pela sua baixa autoestima.  Reflita, procure ajuda, isso 

definitivamente não é saudável. 
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