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Somos provocados a pensar uma proposta metodológica para o ensino da 

filosofia. Tal provocação faz a pressuposição de que já tenhamos decidido: 

Qual a função da escola? Qual a função da Filosofia, na sociedade e na 

escola? Como nos colocaremos diante do processo ensino-apredizagem? 

Filosofia ou filosofar? Todas essas pressuposições precisam ser postas a 

descoberto para que surja ao menos a possibilidade de traçarmos uma 

discussão especificamente “metodológica”.  As primeiras exposições tentaram 

ser menos acadêmicas, mais leves, até mesmo caricaturais em alguns pontos 

– buscando alguns diagnósticos mais gerais. À medida que avançarmos 

entraremos em questões conceituais mais elaboradas. 

 

1. Filosofia e pensamento 
 

Precisamos aqui nos dar conta de algumas equiparações freqüentes, não só no 

senso comum, mas também nas academias: pensamento é sinônimo de 

filosofia? É plausível (e até mesmo necessário) fazer tal equiparação? Ou 

antes, filosofia é um determinado modo de pensar e por isso mesmo pode ser 

ensinado? Existem de fato aqueles, principalmente no âmbito acadêmico, que 

atribuem à Filosofia funções de Panacéia – e isto acontece justamente por se 

levar a sério demais tal equiparação, como se, para pensar criticamente o 

mundo circundante o saber elaborado pela filosofia fosse imprescindível, ou 

mesmo, a única forma possível. Claro esteja que, o que está sendo discutido 

aqui sob o nome ‘pensamento’ é algo um pouco maior do que nossas próprias 

elucubrações individuais (“vou ou não vou?”, “quero ou não quero?”, “dane-se, 

isso é problema meu” etc.) — por pensamento pretendemos enunciar a 

possibilidade do pensamento, o pensamento mesmo, isto é: história, povo, 

linguagem, ser. É uma questão de proveniência: de onde ganhamos nossas 

possibilidades? É claro que este individualismo das idéias é o primeiro modo 



pelo qual concebemos pensamento: desde Descartes identificamos a realidade 

com o que está na nossa cabeça – jurando que o ‘certo’ é o que está na nossa 

cabeça. E sempre que o mundo nos decepciona voltamos mais e mais para 

dentro, para nossos próprios pensamentos, até explodirmos em alguma 

depressão, stress ou qualquer similar. Todo e qualquer povo histórico, se era 

feito de gente, possuía produção intelectual, artística e etc. ‘Pensamento’ é a 

casa que moramos, a língua que falamos, a comida que comemos. Não somos 

como os bichos: todas as nossas atividades vêm acompanhadas do sentido 

que lhes damos. E não ‘damos’ sentido porque queremos ou escolhemos – 

somos assim: relacionamo-nos com a realidade significando-a. Portanto, a 

coisa ficou simples: pensar é simplesmente [vir-a-]ser o que a gente é. Não 

pensar é virar escravo do moinho do capital: é virar número. Pensar não como 

apenas raciocínios complexíssimos nos círculos acadêmicos que quase 

ninguém lê: NÃO. Pensar é escrever, ler, amar, produzir arte, construir nossas 

vidas. Não pensar é achar que isso tudo nasceu pronto e que nunca podemos 

fazer nada. Que “produção cultural” é coisa de “elite”. 

 

Kant nos ensinou, em sua apaixonada defesa da razão que maioridade 

intelectual é pensarmos por nós mesmos; não diz que devemos ler estas e 

aquelas obras, mas enfaticamente nos conclama: “Tem a coragem de te 

servires de teu próprio entendimento!”1 Esclarecer-se é tomar as rédeas de 

seus atos fazendo “uso público” da razão. “O Iluminismo (Aufklãrung2) é a 

saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é culpado.”3 Como se 

pode ver, a Filosofia pode até ser um meio privilegiado de buscarmos o 

Esclarecimento, mas não é detentora dos usos da razão. Serve-te da tua 

própria capacidade de pensar, seja com a filosofia, com as ciências, etc. Não 

se trata de uma eventual “popularização” da Filosofia. Filosofia é um modo 

muito particular de acontecer o pensamento, e admitamos, um modo que 

                                                
1 KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: Que é o Iluminismo? In: A Paz Perpétua e Outros Opúsculos. 
Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2008. P. 9 
2 Preferimos a tradução de Aufklãrung por Esclarecimento, como tem sido proposto nos últimos anos, 
sobretudo após a importante Dialetik der Aufklãrung, de Adorno e Horkheimer. Isto por que evita que 
encaremos o esclarecimento apenas como o momento histórico do século XVIII (século das luzes) e o 
pensemos como o movimento mesmo da razão. Os equivalentes em outras línguas corroboram: 
enlightment em inglês, lumière em francês, etc. Iluminismo é demasiado acadêmico em comparação com 
estes termos, de uso comum em suas línguas de origem.  
3 Ibidem. P. 9. Grifado no original. 



parece ter um brilho especial. Mas é só. O pintor, o músico, o arquiteto, o 

engenheiro: todos podem ser pensadores. Todos podem ser “filósofos” no 

sentido literal [e clichê] do termo: gente que gosta de pensar. E a 

“popularização” é uma categoria que se irradia a partir de um lógica mercantil 

— este item, filosofia, pode ser popularizado, isto é, super-exposto de modo 

que consigamos ganhar alguma coi$a com isso? Eis a lógica da popularização. 

 

O que compreendemos nós, afinal, por filosofia? Duas compreensões são 

cotidianamente e coerentemente possíveis: 

 

a) Filosofia é o conjunto das doutrinas, os conceitos, os pensamentos deixados 

escritos pelos homens que a história chamou de filósofos. No esquema da 

Pedagogia histórico-crítica, que veremos mais a frente, o saber filosófico 

elaborado historicamente garante a especificidade e a legitimidade de uma 

Faculdade de Filosofia. É possível falar sobre a noção de “idéia” em Platão, de 

“substância” em Aristóteles, de “vontade” em Nietzsche, etc. Estudo 

acadêmico, livresco, cansativo e exigente.  

 

b) Filosofia é esse modo particular de pensar que podemos ‘aprender’ – ou 

talvez exercitar – pensando a partir dos textos dos pensadores. Pensando com 

os pensadores. 

 

Filosofia que mereça esse nome e com letra maiúscula é uma “síntese” entre 

essas duas compreensões. Não é necessário ser o expert em toda a história 

das idéias, mas é preciso conhecer algumas coisas pra se entrar na filosofia. 

Isso para tomarmos cuidado para não cairmos em algum dos extremismos 

comuns da academia: ou somos exegetas (quase seguidores religiosos) de um 

determinado pensador ou somos “os” originais pensadores que não utilizam 

base bibliográfica para lecionar: ensinam “a vida” – seja lá o que queiram dizer 

com essa “vida”. Se pensarmos comparativamente, em qualquer arte temos 

essa tensão dialética entre aprender com os mestres e obter a própria 

liberdade através da submissão inicial a certos “mecanismos”. Para aprender a 

tocar um instrumento, por exemplo, fica-se “preso” a exercícios e esquemas 

tipificados e exageradamente simplificados, e através de sua repetição 



exaustiva (isto é, de uma submissão a eles) obtém-se subitamente a liberdade 

para utilizá-los de maneira “livre” nos improvisos. Para operar uma máquina, 

dirigir um carro acontece aproximadamente o mesmo esquema desta “dialética 

do esclarecimento”: submeter-se para se libertar. Liberdade abstrata e sem 

direção era um devaneio burguês. O momento negativo, o ficar livre de, é 

apenas a pré-condição para a liberdade de fato, o momento positivo, o ser livre 

para. Ninguém reinventa a roda.   

 

2. Filosofia é para iniciados? “Dom” ou aprendizagem?  
 

Como professores é impossível não ouvirmos alguém falando sobre dons e 

talentos. Uns acham que talento é uma inspiração pseudo-divina que alguns 

eleitos recebem antes de encarnarem – ou algo que o valha –, enquanto outros 

acham que é apenas uma forma para alguns se pretenderem mais distintos 

que outros4. Tal “antinomia” repousa num pressuposto metafísico (dubitável). 

Pensemos na oposição então. 

 

Talento existe. Para a maioria das pessoas isto quer dizer que, alguns 

possuem, em sua essência metafísica, no céu ou no plano ideal, a aptidão 

inata para um determinado campo do saber, independente das condições 

materiais de suas vidas. Aquela coisa de “nasceu para ser aquilo”. Não precisa 

ser nenhum grande pensador para perceber qual o fundamento disso: o 

pressuposto metafísico-cristão de que há uma cisão entre homem e mundo, 

que o homem tem lá sua essência fora do mundo e que por isso mesmo é, a 

priori, perfectível: inteligente, moral, bom, etc. 

 

Talento não existe. Isto quer dizer, para a maior parte então que, basta querer 

para poder. Aptidões passam a ser frutos da vontade humana, que escolhe, 

quando bem quer, independente das condições materiais da vida, o que quer 

ser. Aquela coisa tradicional de “querer é poder”. Fácil também encontrar os 

pressupostos fundamentais: os homens são, essencialmente, iguais, com 
                                                
4 Neste ponto incidem as fortes críticas do professor Palácios. Cf. PALÁCIOS, Gonçalo Armijos. 
Filosofar e ensinar a filosofar. Trabalho lido na mesa redonda do dia 22/11/2003 III Fórum Centro Oeste 
sobre o Ensino de Filosofia Organizado pela Faculdade de Educação da UnB 20 a 22 de novembro de 
2003 



possibilidades iguais para quaisquer artes e/ou atividades. O que já pode nos 

mostrar um estranho encontro nesta antinomia: ambas as proposições 

repousam sobre a mesma compreensão de mundo moderna. Afinal, 

“igualdade” é um preceito cristão que ganhou voz de verdade quando se tornou 

burguês, oficialmente, em 1789. Acredito que, de maneira mais ampla, o mais 

importante do que é comum em ambas as posições é a (estranha) crença de 

que somos ou deixamos de ser alguma coisa de forma independente das 

condições materiais de perpetuação da vida, ou, como dizem na Academia 

desde Kant5 pelo menos, a priori. 

 

A contradição pode dar sinais de dissolução se a questionarmos diretamente 

em seus fundamentos. E se não estivermos prontos no céu metafísico antes de 

“encarnarmos”? E se, ao contrário do que muitos ainda acreditam, nós formos 

aquilo que fazemos e não aquilo que representamos em nossa maquinaria 

intelectual? E se, ao invés da interpretação metafísica tradicional, essência e 

aparência forem coisas intimamente conectadas e não abortadas ao modo de 

uma dualidade excludente? Bem, essa via especulativa tem sido fortemente 

trilhada por alguns pensadores, desde os dois grandes golpes aplicados à 

metafísica: o de Marx e o de Nietzsche. Também o velho Husserl e seus 

célebres seguidores fenomenólogos, como Heidegger e Sartre para citar 

apenas dois dos mais famosos. A célebre frase, muito repetida e pouco 

pensada, “a existência precede a essência”, que norteou o pensamento de 

Sartre, tem exatamente esse sentido. Como pensaremos agora que 

pretendemos esfacelar a oposição sem nos perdermos num jogo de palavras 

desprovido de sentido? 

 

Talento existe? Sim. Observadas as condições materiais da vida e o espectro 

de possibilidades que se apresentam. Muitas possibilidades estão abertas para 

uns e fechadas para outros. E vice-versa. Pretender um salto reflexivo “sem a 

prioris” quer dizer que não há uma cartilha existencial. É preciso que cada um 

cuide bem dos seus possíveis. O discernimento para escolhê-los também não 

está dado. Talento é o reconhecimento e a assunção de uma possibilidade 

                                                
5 Não estamos atribuindo tal posicionamento a Kant. Não “somos” a priori para Kant. A priori são apenas 
as condições, das quais trata a Filosofia transcendental.  



própria, levada às últimas conseqüências. As pessoas não são iguais. Porque a 

vida não se repete como numa fórmula matemática. A igualdade pregada é 

burguesa e seu foco é estritamente capitalístico. É preciso que as pessoas 

queiram ser iguais, comprar as mesmas coisas, do mesmo modo, com o 

mesmo dinheiro. Quanto mais homogêneo, mais controlável.  

 

De maneira sintética, afirmamos que o fundamento de ambas as proposições 

da pseudo antinomia do talento é a separação entre homem e mundo, entre 

ser e pensar. Tal cisão foi agudizada pela compreensão de mundo da 

modernidade, norteada pela noção de que uma coisa é a coisa que pensa 

[posteriormente chamada ‘subjetividade’] e que outra coisa é a coisa que ocupa 

espaço simplesmente, a coisa extensa ou, os objetos; segundo Descartes, 

trata-se de instâncias completa e essencialmente diferentes, ontologicamente 

separadas, apartadas, abortadas6. Vejamos algumas conseqüências desse 

pensamento: se o pensamento e o mundo material são coisas radicalmente 

separadas, instaura-se um abismo entre a possibilidade de conhecer o mundo: 

como o pensamento pode se adequar e dizer o mundo, essencialmente 

diferente dele? As soluções dadas a esse problema pelos seus adeptos (até 

mesmo sua própria colocação), de Descartes a Hegel, [pelo menos uns 200 

anos!] não satisfizeram a Marx, Nietzsche, Heidegger, etc. Mas afinal, o que 

esta tal separação tem a ver com nossas vidas práticas e com o tema do 

talento, especificamente? 

 

Bem, do ponto de vista ético, uma conclusão se impõe: somos o que pensamos 

ser e não o que fazemos. Nossa essência pensante é uma faculdade de 

representar o mundo, do qual é essencialmente diferente. A proposição “a” [O 

talento existe], nos termos em que foi posta, repousa aqui porque está 

garantido filosoficamente que a essência do homem e a essência do mundo 

são distintas; portanto, o homem deve ser olhado a partir do céu das idéias 

metafísicas e não a partir das condições materiais de manutenção de suas 

                                                
6 Forma da certeza cartesiana: a) Duvido de tudo; b) não posso duvidar apenas de que duvido; c) se 
duvido, penso; d) se penso, logo existo. Quanto ao mundo exterior, sua existência só importa enquanto 
possível de ser conhecido “clara e distintamente”, isto é, só interessa pelas idéias que possuímos dele, e 
não por ele mesmo – se é que ele existe por si mesmo. Cf. DESCARTES. Meditações. P. 249 em diante. 
In: Os Pensadores. Editora Nova Cultural, 2000. 



vidas; já a proposição “b” [o talento não existe], nos termos em que foi posta, 

repousa também aqui porque está garantido filosoficamente que minha vontade 

e minha liberdade são absolutas em relação ao mundo, que novamente o 

homem deve ser olhado a partir do céu das idéias metafísicas e não a partir 

das condições materiais de manutenção de suas vidas. Assumindo que vocês 

nos acompanharam até aqui, vejamos: a que serviu toda essa parafernália 

intelectual? Respondemos: ao mercantilismo expansionista europeu. Desprover 

o mundo de suas qualidades e rebaixá-lo a um “segundo plano ontológico” 

nada mais é do que abrir a possibilidade de transformação de todo este mesmo 

mundo em mercadoria7. O que importam são as quantidades, as objetividades 

porque estas são a maneira como a coisa que pensa (a essência mais 

verdadeira) representa o mundo (a essência menos verdadeira); estas 

propriedades quantitativas ou objetivas, meus caros, servem, tanto para o 

capitalismo quanto para a ciência como possibilidade de apropriação, domínio 

e instrumentalização da natureza. Só me importa o que eu posso conhecer; o 

problema é que conhecimento para os modernos é sinônimo de domínio, 

violência e apropriação desmedida.  

 

Tais questões são provocadas para que pensemos com cuidado o lugar 

comum já exposto: não precisamos ser os exegetas (quase seguidores 

religiosos) de um determinado pensador nem precisamos ser “os” originais 

pensadores que não utilizam base bibliográfica para lecionar: ensinam “a vida” 

– seja lá o que queiram dizer com essa “vida”. É proposital a repetição desta 

sentença. Não há cartilhas existenciais.  

                                                
7 Cf. nossa monografia de conclusão de curso, “Crítica da Razão Mercantil”, sob orientação do prof. José 
Pedro Luchi. 



 

3. Pra que pensar? Pra que Filosofia no Brasil? 
 

Certa vez, devido a incessantes tentativas minhas de caracterizar a relação do 

Brasil com a Filosofia, um amigo me disse:  

 

“Vejo a imagem do cara na ilha deserta que envia mensagens em 

garrafas. Mensagens realmente importantes, que valem a pena serem 

lidas. Quem as responder, serão as pessoas que ousaram pensar a 

respeito. Agora se são povão, médios ou elite, não sei responder. Devem 

ser brasileiros que estão nos tons de cinza destas categorias.” 

 

Pra quê pensar? Para quem um ‘filósofo’ fala no Brasil? Se é que ele fala para 

alguém. Para o povo, sabemos, não é. Para a classe média, menos. Para a 

elite? Tenham a santa paciência. Falam para si mesmos. Falam para os 

auditórios das academias e é só. E são ouvidos pelos colegas-filósofos, alunos 

e alguns curiosos. Estão numa ilha deserta, como afirmou nosso caro colega. 

Quem os colocou lá?   

 

Por que o ‘filósofo brasileiro’ não fala para o povo? Porque o povo é ignorante e 

não entende a língua dele, que é muito complexa e completamente diferente da 

língua que o povo fala. Filósofo que é filósofo não pega ônibus, não compra 

pão, não fala palavrão e não torce pro Flamengo. Filósofo é importante demais, 

não pode ser gente. Tirando um pouco do escárnio: como falar a língua do 

Brasil? O pensamento acontece na língua, portanto, como bem viu um João 

Guimarães Rosa, há de haver pensamento na língua do povo. 

 

Por que o ‘filósofo brasileiro’ não fala para a classe média? De saída, já temos 

problemas com essa categoria “média”. Assumindo que por classe média 

pensamos aquele que conseguem pagar as contas, comer e às vezes fazer 

uma viagenzinha pro interior pra ver os pais, bom, eles também não querem 

nem saber de pensamento. Se pararem pra pensar, perdem a hora de chegar 

ao trabalho, não pagam a escola dos filhos, a TV a cabo e a internet. O 

conhecimento que precisam já aprenderam: são profissionais. São técnico-



práticos e tudo está resolvido. Votam nulo quando pretendem ter consciência 

política e seus verdadeiros gurus e mestres são os publicitários. Mas há de 

haver um pensamento aí nessa práxis e o nosso filósofo tupiniquim não o 

encontrou ainda. Pelo menos ao que parece.  

 

Por que o ‘filósofo brasileiro’ não fala para a elite? Estes têm algo em comum: 

falam sozinhos. Os filósofos verborrágicos falam consigo mesmos por vaidade 

e por saberem que só eles são capazes de entender (?) o que eles dizem. A 

elite só fala e ouve, isto é, se comunica, entre si. Mas obviamente, apenas para 

manter essa concatenação de elementos que funciona tão bem para ela. Já 

dizia Darcy Ribeiro, o Brasil possui o sistema de prosperidade perfeita para 

quem está na parte de cima do bolo social. Eles, definitivamente, não precisam 

pensar. Só precisam ter. Santa propriedade, amém. 

 

Todas estas provocações têm por objetivo levar-nos a refletir sobre o atual 

papel do filósofo no Brasil. Temos clareza dos espaços ocupados por ele, 

politicamente? Temos uma práxis coerente com os discursos que repetimos 

reiteradamente pelos corredores da academia? Se discutimos tão afoitamente 

o ensino de Filosofia, por que não justificamos a função desta para a 

sociedade? Por que nossos alunos devem aprender Filosofia?  

 

 

4. “Muita coisa importante falta nome.” 
 
Tentaremos aqui neste ponto, iniciar uma desconstrução de certos 

mecanismos repetidos em certas práxis, não só pedagógicas, mas em vários 

âmbitos sociais. Heranças de um racionalismo extremo que não podem mais 

ocupar tantos espaços em nossas visões de mundo. Tal processo será 

conduzido de uma maneira insólita: imaginaremos que o interlocutor deste 

discurso acadêmico elaborada é o Riobaldo, personagem de João Guimarães 

Rosa, em Grandes Sertões: Vereda. Este fará algumas intervenções tópicas ao 

longo deste item. (destacadas entre colchetes e em itálico) 

 



[“Uma coisa é pôr idéias arranjadas, outra é lidar com país de pessoas, de 

carne e sangue, de mil-e-tantas misérias...”] 

 

De há muito decidimos que podemos prever, medir, calcular, racionalizar e 

antecipar nossas atitudes, de modo que o erro nada mais é do que uma 

desmedida, algo que poderia ser evitado se utilizássemos corretamente nossa 

razão. Desobedecemos aos ‘mandamentos’ da razão por isso erramos, 

pecamos, perecemos, sofremos. E se assim padecemos, deixamos de ser 

eficientes, práticos, pragmáticos, funcionais. 

 

[“Quem muito se evita, se convive.”] 

 

Arriscarei aqui pensar – e não contar, medir, racionalizar – tal postura. Pensar 

aqui me diz: perguntar de modo a abrir um rasgo de questionamento radical o 

suficiente para causar-me estranheza, talvez e justamente, por estar próximo 

demais. O que nos é muito próximo pode deixar de ser visível, justamente por 

esta proximidade mesma. Tentar alcançar alguma distância em relação ao que 

nos é próximo: eis um dos modos pelos quais é possível caracterizar o 

pensamento que quer de fato pensar e não repetir doutrinas apenas. E de que 

modo então, se não se trata de uma maquinação de quantidades, poderei 

“distanciar-me” desta tão próxima proximidade — respondo: esta é justamente 

a característica essencial da pergunta8. A pergunta tem por papel abrir aquilo 

que parece permanentemente fechado para que este mostre sua verdade – se 

a deixarmos ser a seu próprio modo, se não já transpusermos para ela aquilo 

que gostaríamos de ver ou ouvir dela. A pergunta que buscamos aponta, 

indica, acena e pré-compreende, mas não assegura. A pergunta que buscamos 

como condutora metodológica se funda nessa circularidade: pré-compreende, 

projeta, interpreta e se re-formula na medida em que “a coisa mesma” assim 

mostrar necessário. Esclareçamos isso melhor. Esta circularidade acontece no 

encontro entre as pré-compreensões de quem pretende interpretar um texto e 

as compreensões que podem ser pautadas pela “coisa mesma”. Toda 

interpretação é sempre um projeto de sentido que precisa se haver com a coisa 
                                                
8 Inspiramo-nos aqui em GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I – Traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 354-405 



mesma para ser legitimado ou re-projetado. Nesse sentido, Gadamer afirma 

que o círculo ontológico da compreensão não pode ser vicioso, isto é, não pode 

perfazer apenas um dos sentidos. O círculo tem sentido ontológico positivo, ou 

seja, não é um “acessório” à compreensão, mas sua própria condição de 

possibilidade. Por isso, para uma plena realização da tarefa hermenêutica é 

necessário reconhecer que certos pré-conceitos9 são legítimos. A reflexão 

histórico-hermenêutica se transforma numa certa “autoconscientização” de 

quais pré-conceitos estão atuando na tentativa de compreender um texto, para 

então, no confronto com a coisa mesma, decidir por sua legitimidade ou não. 

Os pré-conceitos – agora compreendidos como história, como tradição – são a 

condição de qualquer compreensão e, uma “autoconsciência” transparente de 

todos os preconceitos que atuam em nosso ser histórico é uma ilusão, ou 

melhor, um pré-conceito moderno. Ao comparar a história com um “fluir”, 

Gadamer quer acenar para a dinâmica própria da história: é impossível para 

quem está sendo levado por uma correnteza perceber claramente qual a 

“porção” de água o conduz, e desde quando; onde “acaba” a correnteza e onde 

“começa”; mantendo a metáfora, o fluir histórico conduz o indivíduo que, 

evidentemente, pode nadar, mas possui suas limitações concretas. A 

correnteza é como os preconceitos que nos são constituintes: conduzem-nos 

sem que sejam clara e totalmente percebidos. O não deixar acontecer a 

pergunta que abre a possibilidade de manifestação do verdadeiramente 

desconhecido – porque talvez muito próximo – caracterizarei como medo. 

Medo é a atitude que tomamos para protegermo-nos nas vizinhanças daquilo 

que não pode nos incomodar, de modo que vale um dito muito repetido na 

“cultura pop”: ignorance is bliss.  

 

[“Mas onde é bobice qualquer resposta, é aí que a pergunta se pergunta.”] 

 

O modo de ser que repousa na tranqüilidade da previsão, que descansa sobre 

o medido é o autômato, a máquina. A máquina não conhece a possibilidade do 

erro porque é única e exclusivamente razão. A máquina deixa de funcionar e 

                                                
9 “Pré-conceito” tem aqui maior amplitude do que pensamos cotidianamente. Não se trata meramente de 
um “pré” com o sentido negativo de prejudicial, mas como ontologicamente anterior, ou seja, como 
fundamento histórico.  (Cf. Ibidem, p. 368.) 



neste momento, exatamente, perde sua razão de ser. Ela não erra: ou é ou 
não é. Parece-nos, portanto, que pretendemos nos comportar como máquinas 

quando pretendemos abstermo-nos do erro que nos retirará da tranqüilidade 

monótona da repetição mecânica. O que nos impele a perguntarmos pela 

essência mesma do erro, e ver se, mesmo errando, ainda sabemos.  

 

[“A colheita é comum, mas o capinar é sozinho.”] 

 

Costumam nos ensinar que o erro se opõe ao “saber”. Se sabemos o quê e 

como devemos fazer, não podemos errar. Há algum tempo o “como” foi 

gradativamente destacado do “quê”, no assim chamado método. Em todas as 

esferas da vida, e não apenas nas ciências como podemos pensar 

apressadamente, se manifesta este acontecer do método, das regras, dos 

cânones. De modo que todas as relações estão garantidas pelos inúmeros 

códigos, legislações, direitos, deveres, que se emancipam da vida prática dos 

indivíduos em suas comunidades para repousarem exclusivamente na pura 

exterioridade, na pura positividade. Reinterpretá-los para “trazê-los de volta à 

vida” necessitaria inevitavelmente que perguntássemos por suas respectivas 

proveniência e legitimidade – mas acabamos de constatar que a pergunta traz 

a possibilidade do erro, e por isso, vem sendo sumariamente banida e, que se 

pese o paradoxo – ou melhor, o círculo –, é isto mesmo que garante a 

possibilidade da pura exterioridade legal dos métodos. Se for verdade que o 

erro se opõe ao “saber”, o avanço avassalador dos procedimentos tecnológicos 

hão de garantir-nos a extinção do erro – ou pelo menos, o colocarão no seu 

lugar de problema individual, de incapacidade de ver o que já se sabe. O saber 

está acumulado no baú do tesouro científico, e está disponível a “qualquer um” 

a uma distância de apenas dois cliques. 

 

[“Julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado. 

Quem julga já morreu.”] 

 

Resta-nos saber também se esta caracterização do saber é suficiente para 

expor sua profundidade. Parece-nos que entre um “não-saber” e um “saber” 

estamos passando por cima do movimento, muito próprio, do “vir-a-saber” – 



que apreendemos através da palavra “aprender”. Neste ponto, é evidente que 

me perguntarão: ‘aprendizagem’ não é o que acontece corriqueiramente nas 

escolas e universidades, de maneira sistemática e funcional? E novamente, o 

que está demasiado próximo só pode mostrar sua face se for provocado, 

perguntado. Se perguntem o que realmente se aprende – se é que se aprende 

– nesse acúmulo desenfreado de conteúdos para passar no vestibular ou se ter 

uma “profissão”. O quanto isto contribui para suas relações, para sua felicidade 

para além do puro e simples ‘entrar no mercado’ e ‘ganhar dinheiro’. 

 

[“O real não está nem na saída nem na chegada. Ele se dispõe pra gente é no 

meio da travessia.”] 

 

Cometo aqui a ousadia de dizer que, em primeiro lugar, precisamos aprender a 

ver. Para isso, precisamos de tempo para que as coisas nos sejam 

verdadeiramente próximas, precisamos nos demorar mais nelas. Antes de 

“julgá-las” desde sua “utilidade” ou não, precisamos conhecê-las Em 

conhecendo-as, pode ser que, subitamente, nos conheçamos um pouco mais 

também. Conhecer não é o oposto de errar; antes, conhecer e errar se 

complementam, e conhecemos um somente na medida em que conhecemos o 

outro. Conhecemos um em função do outro. Quem sabe, podemos descobrir 

muitas outras possibilidades de sentido para o que já era tão sabido, tão óbvio, 

tão próximo. Se errarmos fazendo a experiência de viver as coisas, bem.... 

acho que acertaremos em algumas coisas.  

 

[“O mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão 

sempre iguais, ainda não foram terminadas — mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior.”] 



 

5. Sobre a função social da escola.  
 

Agora que esboçamos algumas compreensões importantes (pensamento, 

filosofia, saber), entraremos no papel da escola no seio do processo ensino-

aprendizagem. Educação é um tema extremamente complexo e escorregadio. 

Parece-nos que a noção originária de educação está diretamente ligada com a 

formação do homem como cidadão. A experiência que os gregos chamavam 

Paidéia – posteriormente traduzida por educação ou instrução pelos romanos – 

se constituía numa preparação completa do homem para ser membro de sua 

Polis. E isto incluía ginástica, música, matemática, filosofia, etc. Isso 

necessariamente era acompanhado pela pergunta ‘o que é o homem’ ou ‘qual 

a essência do homem’; como podemos ‘preparar’ alguém sem pressupor uma 

finalidade? Toda formação é, como o próprio nome nos mostra, dar uma certa 

forma, con-formar um certo ‘material’ a um certo fim. A finalidade do homem 

grego era ser cidadão da Polis; qual é a finalidade do homem contemporâneo? 

A história do processo civilizatório que chamamos “modernidade” traz uma 

profunda transformação desta noção de educação: primeiramente, mascarada 

sob a forma da erudição; educar-se é acumular conteúdos, saber “tudo de 

tudo”, se “especializar”, ter “informação”. Hoje podemos ver que conjuntamente 

a esse modelo educacional aparece sua face mais nefasta: ser especialista é 

ser “alguém que sabe muito de muito pouco” e que com isso se adéqua 

perfeitamente como uma peça lubrificada à grande engrenagem da sociedade 

mundial do trabalho; em outras palavras, a ‘educação’, de maneira geral, 

deixou de se perguntar pelo ser do homem uma vez que a vida no mundo 

capitalista já tem um sentido claramente estabelecido: produção e acúmulo. 

“Educar” hoje é simplesmente dizer “adéqüe-se ou está fora [do mercado]”. 

 

Superado esse primeiro momento (certamente um pouco pessimista) de 

diagnósticos mais genéricos, aprofundemo-nos. Estas constatações 

superficiais, porém corretas, enunciadas acima nos mostram uma visão do 

processo educacional, a saber, de que a escola transmite conteúdos que 

servirão para a inserção do indivíduo na sociedade civil. Nas atuais discussões 

sobre a educação no Brasil, essa postura divide espaço com uma tentativa de 



recuperação (exterior) do sentido antigo da formação (Paidéia, bildung), isto é, 

formar um cidadão completo, ética e politicamente comprometido com a 

humanidade. A falta de clareza com relação a estas duas perspectivas leva a 

inúmeros paradoxos nas argumentações.10 É a escola também um ambiente de 

enfretamento político? Deve a escola se tornar um ambiente propício à reflexão 

crítica? Ou o papel da escola é apenas proporcionar a inserção dos indivíduos 

nas relações econômicas? Estas posições, que não são exatamente 

excludentes, precisam ser colocadas em suas pertinências a partir de um ponto 

de vista que as englobe. Como? As reflexões de Dermeval Saviani são muito 

férteis neste sentido. Vejamos.  

 

A “pedagogia histórico-crítica” proposta por esse pensador paulista é uma 

tentativa de re-conduzir a discussão da educação à sua esfera mais 

abrangente, isto é, as relações político-econômicas. Na esteira do materialismo 

histórico proposto por Marx e Engels, Dermeval pensa a co-determinação entre 

a base material e a superestrutura e, compreende que a escola está inserida 

numa totalidade de relações políticas, diante das quais precisa se posicionar. O 

ato pedagógico é um ato político. Assim sendo, a escola precisa cumprir uma 

dupla função: primeiramente, a escola é um ambiente onde o saber objetivo 

produzido historicamente pelas ciências (o que ele chama de saber elaborado) 

será transformado em saber escolar para possibilitar sua transmissão para os 

alunos. Portanto, a escola não pode pretender justificar sua existência através 

da transmissão dos saberes das culturas ditas populares: ninguém vai à escola 

para saber como fazer parte do seu próprio grupo social. Este saber é um 

saber espontâneo, que tem inclusive precedência sobre o saber elaborado, 

mas que não é objeto da escola. O saber elaborado pelas ciências tem sua 

legitimidade suportada pelo atual estado das condições de produção, isto é, 

não é possível que um indivíduo participe, minimamente, das relações sociais 

se este não dominar alguns mínimos saberes, tais como ler, escrever, contar, 

etc. Portanto, dentro da estrutura social a escola se justifica porque sua 

                                                
10 Lembramo-nos, neste momento, do documento base da CONAE, que pode ser tomado como sintoma 
destas ambigüidades aqui apontadas. Não se pretende, entretanto, sub-valorizar tal documento: a 
emancipação passa por um longo processo de discussão. Agrada-nos que este, aparentemente, tenha 
começado de fato. 



especificidade, a produção do saber escolar, é uma mediação necessária para 

acesso ao saber elaborado. A escola é mediação.11  

 

A outra metade dessa função de mediação é caracterizada pela explícita 

aposta na mudança social. Ao contrário das teorias que ele chama “crítico-

reprodutivistas”, tais como as de Althusser, Bordieu-Passeron, Baudelot-

Establet; Dermeval aposta no potencial transformador da escola. De que 

modo? Bem, tais teorias podem, segundo a visão de Dermeval, ser unificadas 

no seguinte prisma: compreendem com clareza (e criticam) a função da escola 

de mediadora do acesso ao saber histórico-objetivo, porém, vêem na escola 

um mecanismo de reprodução permanente da ideologia dominante não sendo, 

portanto, uma peça chave para uma possível transformação do estado de 

coisas. Tal transformação prescindiria da escola na visão destas teorias. 

Saviani começa por destacar um elemento externo de alguma relevância: a 

teoria de Althusser12 é de 1969, a de Bordieu e Passeron de 1970 e “A Escola 

Capitalista” de Baudelot-Establet de 1971. Mais do que apenas um indicativo 

histórico-cronológico, estas datas nos remetem ao movimento de 1968: uma 

tentativa de fazer a revolução pela esfera cultural (superestrutura). Dermeval 

acredita que a descrença dessas teorias num potencial transformador da práxis 

pedagógica se deve a forte repressão que se seguiu aos movimentos 

estudantis de 196813. A grande aporia na qual se enreda a pedagogia crítico-

reprodutiva é simples: utilizam-se da dialética marxiana para compreender os 

fenômenos sociais, fazendo uso especialmente da categoria de ideologia; 

entretanto, esquecem que a dialética “funciona” na tensão que estrutura os 

contrários e que toda “posição” contém em si mesma o germe de sua própria 

negação. Não é possível, dialeticamente, compreender a superestrutura 

                                                
11 Cf. SAVIANI, Dermeval. Sobre a natureza e especificidade da educação. In: Pedagogia Histórico-
crítica: primeiras aproximações. São Paulo. Ed. Autores Associados. 2000. 
12 Exemplificando: “É pela aprendizagem de alguns saberes contidos na inculcação maciça da ideologia 
da classe dominante que, em grande parte, são reproduzidas as relações de produção de uma formação 
social capitalista, ou seja, as relações entre exploradores e explorados, e entre explorados e exploradores. 
Os mecanismos que produzem esse resultado vital para o regime capitalista são naturalmente encobertos e 
dissimulados por uma ideologia da Escola universalmente aceita, que é uma das formas essenciais da 
ideologia burguesa dominante.” ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado. Rio de Janeiro: 
Graal, 2001. P. 80. 
13 13 Cf. SAVIANI. A Pedagogia Histórico-crítica no Quadro das Tendências Críticas da Educação 
Brasileira. In: Pedagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações. São Paulo. Ed. Autores Associados. 
2000. 



apenas como reprodução ideológica, pois isto eliminaria a contradição 

fundamental: a luta de classes14. Fato é que, ainda hoje, um educador 

compromissado politicamente que não vê potencial crítico-revolucionário na 

escola não deveria nela estar; e aqueles que estão mesmo defendendo apenas 

seu viés de reprodução e dominação cultural são os principais algozes da 

crítica. A pedagogia histórico-crítica não é uma proposta de métodos 

pedagógicos, a rigor, mas antes, uma mostra que a compreensão crítica dos 

fenômenos tende a reorientar as práticas dentro de um determinado (e 

escolhido!) sentido político.  

 

Consideramos, corriqueiramente, que ensino seja ensinar os meios de se fazer 

alguma coisa. No caso da Filosofia, aprender conceitos chaves propostos por 

alguns pensadores, e as situações em que foram aplicados estaria de bom 

tamanho. Trata-se, em suma, de uma compreensão técnico-pragmática da 

educação em geral. O aluno aprende a ‘aplicar’ certas ‘ferramentas’ e com isso 

obtém os resultados esperados. Entretanto, essa lógica me parece muito 

semelhante a uma outra, a saber, a lógica da produção: um empregado que 

aplica tais conhecimentos técnico-práticos, obtém certos resultados e recebe 

um salário. Do ponto de vista formal, não há dúvida que os elementos citados 

(conceitos, teorias, etc.) fazem parte de um certo aprendizado técnico da 

filosofia. Tais conhecimentos, a ‘imitação’ dos mestres através do aprendizado 

de grandes obras contribuem para que o aluno alcance certas noções de como 

a filosofia tem sido produzida ao longo da história de um determinado povo. 

Todavia, isto absolutamente não quer dizer que esta seja a única maneira 

possível do acontecimento da filosofia – ou melhor, talvez este momento ainda 

não seja a filosofia, mas sua pré-condição. Este raciocínio pode ser aplicado a 

vários campos do saber (talvez mesmo a todos eles): sua história não 

determina mecanicamente sua produção atual. Como vimos sobre as idéias de 

Saviani, a instrumentalização dos saberes é o primeiro passo para sua 

transmissão, mas estes deverão ser redimensionados a partir de escolhas 

                                                
14 Não importa se a visão da dialética é ainda idealista (cf. principalmente os primeiros parágrafos de 
HEGEL, Enciclopédia das Ciências Filosóficas em compêndio: I – A ciência da Lógica. (1830). São 
Paulo: Loyola, 1995.) ou se a visão já é materialista (vide principalmente MARX, Karl. ENGELS, 
Friedrich. Manifesto do Partido Comunista (1848). – Porto Alegre: L&PM Pocket, 2007). Em ambos os 
casos, a contradição é a mola propulsora da história.  



feitas a partir da concretude social, assumindo a dimensão política que lhes é 

pertinente. Tudo isto para tentar mostra que educação precisa ser mais que 

repetição de modelos, embora estes sejam necessários até certo ponto.  

 

 

6. Apresentação de situações-problema: uma alternativa. 
 

Teceremos agora algumas considerações sobre a prática do professor em sala 

de aula. Como tentamos deixar claro ao longo do texto, não acreditamos na 

reinvenção da roda. É característica de qualquer método que se pretenda 

histórico (e aqui inserimo-nos, num certo sentido) dialogar com a produção de 

conhecimento que lhe antecedeu cronologicamente, a fim de aprender com os 

erros e acertos daqueles grandes pensadores que se debruçaram antes sobre 

as mesmas questões. Nesse ponto, acreditamos também termos deixado claro 

que, a Filosofia, como qualquer outra área do saber vista de uma perspectiva 

histórica, se realiza nesta tensão entre o conhecimento da produção objetiva 

anterior e o responder a novos problemas de novas épocas históricas. O 

caminho deste curso que estamos em via de concluir busca principalmente 

discutir e possibilitar melhorias no ensino de Filosofia, no que tange 

especificamente aos ensinos fundamental e médio. Quanto ao ensino superior, 

por se caracterizar por um aprofundamento teórico de fato, creio que não 

podemos prescindir da análise e discussão das obras em nível pormenorizado 

– o que não precisa excluir um “segundo momento” de eventuais críticas e 

superações do próprio texto.  

 

Os textos do professor Palácios tratam especificamente do ensino de Filosofia 

no nível superior. No texto “Filosofar e ensinar a filosofar” o autor deixa claro 

que, para além de apenas história da filosofia, os alunos devem ser 

capacidades a identificar problemas filosóficos e propor soluções para estes 

problemas. Não poderíamos concordar mais. Contudo, nossas experiências de 

docência focaram-se no ensino médio e é deste que exclusivamente tratamos 

agora. Tomando o par proposto pelo professor Palácios, identificar e resolver 

questões filosóficas, julgamos que para a especificidade do Ensino Médio, a 

saber, tomar um primeiro contato maduro com a produção científica dos 



campos do saber, basta que o aluno consiga identificar e compreender a 

pertinência das questões ditas filosóficas. Compartilharemos agora algumas 

pequenas conquistas obtidas em sala que, longe de julgarmos a salvação 

metodológica inovadora, acreditamos que se mostram afinadas com todas as 

desafinações sociais que encontramos hoje no Brasil.  

 

Em primeiro lugar, quando falamos em questões filosóficas, idéias, conceitos, 

os alunos já demonstram desinteresse. Por que isto acontece? Acreditamos 

que, principalmente, pela falta de reflexos “práticos” do pensar filosófico para o 

senso comum: “o que vou ganhar estudando isso, professor?” A força 

ideológica de querer apenas se adequar ao mercado e aumentar o próprio 

salário se mostra com toda sua força, sem dúvida. Entretanto, acreditamos que 

essa situação tenha mais a ver com a forma da exposição do que com o 

conteúdo propriamente dito. Isto porque, numa terminologia hegeliana, os 

problemas filosóficos existem em-si para todos estes alunos, isto é, quer 

tenham consciência ou não, as questões com as quais a filosofia se ocupa 

dizem respeito a suas vidas concretas, embora o academicismo e o 

historicismo insistam em tentar afastar a filosofia da vida. Nosso trabalho 

docente será, então, fazer com que os alunos tomem consciência, tornem 

para-si, tais problemas.  

 

Inúmeras experiências em sala mostraram-nos que, especialmente na rede 

pública de ensino, não podemos nos fiar exageradamente em atividades 

textuais como acontece na academia, pois além do desinteresse, existem 

também deficiências graves quanto à leitura e interpretação dos textos. 

[Inserimos aqui uma observação: atividades interdisciplinares com o(s) 

professor(es) de Gramática e Literatura são alternativas úteis para remediar 

algumas destas deficiências mais graves].  No ponto “motivacional” das 

unidades de ensino (isto é, o início), procurei evitar termos “técnicos”, nomes 

de pensadores, etc. Ao invés disso, propunha situações complexas, (algumas 

situações-limite até), dividia os alunos em grupos e pedia que os grupos se 

posicionassem. Vejam bem, não pedia “soluções”. Exigia que me 



respondessem: o que vocês fariam? Tais situações, desde julgamentos de 

crimes a situações cotidianas como devolver ou não devolver uma carteira que 

se viu cair, proporcionavam uma adesão um pouco maior dos alunos nos 

debates – não era um remédio universal, evidentemente, mas proporcionava-

me melhores condições de encaminhar os temas. Com isto, conseguia mostrar, 

na maioria dos casos, como a gravidade de tais situações exigia discussões 

elaboradas. Para obter um engajamento ainda maior, em certos casos, um 

grupo decidiria o que aconteceria com o outro (como por exemplo, júri e réu) – 

e tais situações se invertiam: resultado, aqueles que julgavam ter sido vítimas 

de injustiça se inflamavam quando detinham eles o momento de julgar. Em 

certos casos, um mesmo grupo que se mostrava progressista quanto a uma 

questão (aborto, digamos), se mostrava extremamente moralista quanto a outra 

(células-tronco, por exemplo). Todas estas contradições me possibilitavam 

levantar problemas filosóficos de fato, como universalidade, moralidade, 

religião, liberdade, etc. Quando, de maneira satisfatória, maior parte da turma 

demonstrava ter compreendido a relevância do problema e a importância de se 

pensar com um pouco mais de paciência sobre problemas complexos, eu os 

introduzia às soluções propostas por alguns pensadores. Esta alternativa se 

mostrou surpreendentemente gratificante.  
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