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Este breve compêndio tem objetivo permitir aos estudantes acompanharem a 

exposição oral em sala. Os itens abordados serão mais minuciosamente expostos a 

partir de textos originais, e discutidos com a turma. Utilize-o como um guia, 

rascunhe, anote, pergunte! 

 

I – Filosofia? Pra quê, afinal?  

 

- A pergunta pelos “fins” sempre foi colocada pela própria filosofia. A pergunta é 

boa, portanto, por abrir a possibilidade de “entrarmos na Filosofia”. Se realmente 

nos abrirmos para o questionamento, poderemos fazer uma experiência de 

pensamento, isto é, poderemos fazer a experiência do filosofar. 

 

- Será mesmo que, nesse insistente “pra quê” lançado contra o pensamento 

filosófico, pensam-se os “fins”? Os fins meramente utilitários são úteis para vida? 

Perguntar por um fim exige a baliza de um valor. Pode haver valor mais elevado 

que a vida? 

 

Perguntem-se: ler todas as notícias possíveis pela manhã para vê-las sendo 

desmentidas, acrescentadas, re-escritas à noite, é útil para vossas vidas? Esse “de 

tudo saber” intensifica vosso desejo de viver? Traz alguma vantagem saber de um 

acidente de carro que ocorreu num país que provavelmente nunca visitaremos, com 

pessoas as quais nunca conhecemos? É nos útil e nos estimula a agir politicamente 

conhecer os pormenores da guerra como se fosse apenas uma historinha que nos é 

contada antes de dormirmos?   

 

Eis a era da informação. Acredito que pensar, com radicalidade e com leveza, com 

rigor e humor faz bem, ajuda-nos a escolher o que realmente é relevante para a 

vida. Vejo a possibilidade de a Filosofia servir para alguma coisa!  



 

“Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil; se 

não se deixar guiar pela submissão às idéias dominantes e aos poderes 

estabelecidos for útil; se buscar compreender a significação do mundo, da 

cultura, da história for útil; se conhecer o sentido das criações humanas nas 

artes, nas ciências e na política for útil; se dar a cada um de nós e à nossa 

sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa 

prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então 

podemos dizer que a Filosofia é o mais útil de todos os saberes de que os 

seres humanos são capazes.”  

(Marilena Chauí)  

 

 

II - O que é um “saber”? Existe “o” saber por excelência?  

 

 

- Existem diferentes modos de saber:  

 

a) Científico-conceitual. O nosso famigerado “pra quê” pragmático. Estamos de há 

muito habituados com proposições do tipo “isto serve para isso”. É 

necessariamente um conhecimento de “coisas” – objetual (isto=objeto, para 

quê=conceito). Sua operacionalidade, sua possibilidade de funcionar está garantida 

por sua objetividade e isto quer dizer: de um conceito claro e não ambíguo. 

Dispomos nós, sequer da possibilidade um conceito claro do que seja um humano? 

Do que seja o bem? A vida? A morte?   

 

b) Afetivo-corporal. Pense-se numa mãe, que sabe se o choro do filho é de fome ou 

de puro dengo, no rapaz que sabe tudo que precisa fazer simplesmente olhando 

para sua amada, no velho pai que transmite respeito com um sutil gesto ou 

expressão, na prudência que não foi aprendida na escola transmitida naquele 

conselho maternal. Isto é uma forma saber? Radicalizemos: a simples capacidade 

de locomovermo-nos pelo nosso meio habitual (nossa casa!) como que de olhos 

fechados... É um “saber do corpo”?  



 

c) Artístico-religioso. A experiência da divindade – e não o dogma, que é uma 

interpretação, um discurso sobre tal experiência! – experimentada pelos fiéis é um 

tipo de saber. Na sua relação existencial com Deus, cada fiel sabe! O artista sabe e 

mostra uma faceta da verdade, que aparece em seu próprio modo particular. O 

belo como ‘contemplação’ vazia é uma desvalorização da experiência da beleza, 

que promove, intensifica a vida. O que é belo gera vontade de viver.  

 

É possível que existam inúmeras outras formas de saber, definhando ou definhadas 

em culturas que nunca conhecemos verdadeiramente. Os saberes descritos não são 

redutíveis um ao outro. Em cada um destes âmbitos, joga-se por suas próprias 

regras, por assim dizer. Vivemos a história do mito de que o único destes modos 

que possui validade é o primeiro, o científico-conceitual. Sua maior sedução é a 

aparência de universalidade, é sua ‘objetividade’. O que não é ‘objetivo’ é 

‘subjetivo’, é de cada um. Retornaremos neste ponto adiante. 

 

Dito isto, “filosofia da educação” não é o que pretendo. Já há algum tempo 

pretende-se que a Filosofia produza um conhecimento do mesmo tipo do 

conhecimento científico. Esse foi, necessariamente, o movimento para sua própria 

degradação. Não se trata, pois, de que a Filosofia seja “melhor” que as ciências. 

Voltemos aos tipos de saber, são de proveniências distintas! Isto deve tornar-se 

claro se alguém tentar o intercâmbio entre eles. Vejamos: a) alguém me dê o 

conceito de amor assim como me dá o conceito de automóvel? b) alguém me diga 

como é possível medir a prudência e a sabedoria para provar se o velho pai é ou 

não “mais sábio” que o jovem filho? c) que se mostre o remédio para o choro 

dengoso – que não será o leite, uma vez que o bebê não tem fome! d) Que nos 

lembremos de um importante episódio do século passado: o astronauta (tenha sido 

Gagarin ou Khrushchev), ao chegar à lua, disse: “Não estou vendo Deus aqui em 

cima”. Deus não existe, então? Ou é o modo de saber e colocar questões 

pertinentes é que está sendo desrespeitado?  

 

Que fique claro que não se trata de uma depreciação da produção científica. Se 

trata, antes, da tentativa crítica de corrigir uma sobre-valoração auto-atribuída. Os 



conhecimentos produzidos por uma formação social sempre repercutem nessa 

própria formação, de modo a perpetuá-la (há quem compare isso com um “instinto 

de sobrevivência”). Mas, ciência demais ainda tem sido muito mais útil aos fins 

bélico-financeiros de poucos do que à vida enquanto tal. 

 

Numa “aula de filosofia da educação” nestes moldes, esperar-se-ia que fossem 

enumeradas teorias, ou melhor, opiniões de pensadores ‘sobre’ a educação. O que 

nos leva ao próximo passo. 

 

III - Opinião parece opor-se a Verdade.    

 

- Ainda deve-se ousar falar em “verdade”?   

 

Séculos e séculos de investigação da natureza, amontoados de teorias e sistemas 

filosóficos, os fortes golpes de Nietzsche, Freud, Marx, Wittgenstein e outros não 

foram o suficiente para mostrar que “a” verdade não existe? Será mesmo que este 

foi o impulso destes pensadores ao se demorarem durante suas vidas inteiras 

pensando, escrevendo e pensando? Ou bem temos uma verdade universalmente 

válida para todos os povos em todos os tempos, ou as verdades são tantas quantos 

são os sujeitos individuais? – o mesmo que dizer: não há verdade alguma!? 

 

Duas flechas:  

 

1) Se somos seres temporais, finitos, por que acreditamos que nos é possível 

uma relação direta com uma verdade total atemporal?  

2) Se, ao longo dos anos, vivemos de inúmeras maneiras diferentes, em zonas 

diferentes do planeta, produzindo nossos alimentos e roupas de maneiras 

diferentes, por que acreditamos um dia numa verdade que seja claramente 

válida para todas as formas possíveis de vida?  

 

Pensemos através de uma imagem (provavelmente o melhor recurso do qual a 

linguagem dispõe até hoje!): ouvimos dizer sobre um acontecimento com familiares 

em alguma cidade distante. Recebemos uma carta de um deles, relatando-nos tal 



acontecimento. O que temos em mente: a) estamos lendo os pensamentos desta 

pessoa que escreve sobre o acontecimento – pensamentos estes que não têm 

nenhuma relação necessária com a verdade ou b) estamos tentando ver o 

acontecimento com os olhos desta pessoa, uma vez que não pudemos ver com os 

nossos próprios? Ora, acreditamos que estamos lendo a verdade! Não, uma 

“verdade subjetiva” – melhor seja, talvez, dizermos: uma parcela, uma perspectiva 

da verdade. O que pode nos denunciar este caráter fragmentário desta carta? No 

dia seguinte, recebemos uma carta de outro parente, que, por estar vendo as 

coisas a partir de outro ângulo, de outro lugar, viu algumas outras coisas. Não viu 

“mais” coisas nem “menos” coisas. Viu a “coisa mesma”, o tal acontecimento, e 

seu relato nos mostrará outra perspectiva. Mas, professor, perguntem-me: falar 

que a verdade, que a realidade é perspectivística não é a mesma coisa de dizer que 

cada um tem a sua “verdade subjetiva”? Definitivamente não! No primeiro caso, as 

perspectivas apontam para um ‘mesmo lugar’ (o acontecimento) e no segundo 

colocam o “sujeito” nesse lugar. Os relatos não falam “sobre” – isto é, de fora – do 

acontecimento, falam a partir do acontecimento mesmo. Trata-se de uma verdade 

conceitual? Não. Trata-se de uma “verdade experiencial” – o que, diante do 

exposto, torna-se um pleonasmo. Para terminarmos com a imagem, como sabemos 

se esgotaremos a verdade daquele acontecimento? Acumulando os relatos? 

Simplesmente não sabemos. Nunca saberemos quantos realmente presenciaram o 

tal acontecimento, quantos nunca escreveram uma linha sobre ele, quantos 

falsearam os próprios relatos e o mais importante: quantas perspectivas nunca 

foram vistas! Isto basta com a imagem da verdade histórica. 

 

É PRECISO FAZER A EXPERIÊNCIA DA VERDADE. 

 

É difícil desvencilharmo-nos de certos hábitos do pensamento. Parece que esta 

noção de verdade é ainda um tanto arbitrária. (O que não é claro e sem 

ambigüidades é não verdadeiro? – já falamos sobre isso acima!) Parece-nos que, 

conforme a imagem anterior, a busca por essas perspectivas da verdade é 

incessante, infinita e talvez mesmo inútil! Quanto as duas primeiras, SIM. Se somos 

seres históricos, que não estão prontos, mas que estão construindo suas próprias 

vidas, suas próprias formas de viver, isto é um sinal de que as perspectivas podem 



mudar (!!) ao longo desse curso. Se nos deslocaremos para lugares “melhores” ou 

“piores”, depende do nosso próprio cuidado na edificação de nossos caminhos. A 

“utilidade” peço-vos que avaliem, ao final deste nosso percurso de hoje. Alguns 

dirão: ainda é tudo uma questão de interpretação! Tentemos mais uma imagem, e 

esta não será ‘histórica’. 

 

Estamos com um problema de saúde e então vamos ao médico. [Supondo que seja 

um médico de verdade e não desses que só assinam os prontuários sem sequer nos 

olhar.] O médico pede para que relatemos o que sentimos. Estará o médico 

pensando: “estou ouvindo os pensamentos dessa pessoa sobre o que ela acha que 

sente, e tudo o que me cabe é interpretar”? Nosso problema é grave, suponhamos 

um câncer num estágio inicial. A interpretação do médico diz que se trata apenas 

de uma indisposição e que umas vitaminas devem resolver. O que se segue daí? Um 

agravamento do problema. A doença, recôndita, oculta até mesmo para aquele que 

a tem, é uma verdade, que possui um modo sutil e sintomático de se manifestar. 

Apenas não foi arrancada com cuidado do véu que a oculta. Ninguém (?) tomaria 

este exemplo como um “não há verdade senão a verdade subjetiva”. Assim espero.  

 

É PRECISO FAZER A EXPERIÊNCIA DA VERDADE. 

 

Um verdadeiro filósofo comporta-se como um médico. Procura na superfície das 

sociedades os sintomas que apontam para a verdade vital que a sustenta. Enquanto 

essa verdade acontecer no tempo, nunca a esgotaremos. Mas isto não deveria servir 

nos desestimular a termos o cuidado de sempre buscá-la. Ela pode mesmo estar 

doente e precisar de cuidados! 

 

Mais duas flechas: 

 

1) Sentimo-nos felizes quando alguém pensa conhecer tudo sobre nós, às vezes 

melhor do que nós mesmos?  

2) Se acreditamos na nossa própria mudança, em nossa própria melhora, em 

nosso próprio bem, e ainda não os temos, como poderemos vir a tê-los? É 



preciso que, de alguma maneira oculta, eles sejam verdadeiros, mesmo que 

sob a forma de ideais. 

 

IV – E a educação, afinal?  

 

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.  

 

Flecha:  

 

1) A finalidade do homem grego era ser cidadão da Polis; qual é a finalidade do 

homem contemporâneo?  

 

Conversaremos sobre Platão e a República. (leitura e debate)  

 

 

 

 



V - A noção de Sujeito do Conhecimento.  

 

O mundo moderno, a partir do chamado Renascimento Cultural, foi consolidando 

uma compreensão do mundo fundada numa separação, numa oposição: entre um 

sujeito e um objeto. Em Descartes temos um excelente lugar para compreendermos 

filosoficamente tal separação.  

 

Discutiremos em sala:  

- O problema do conhecimento.  

- A incerteza da existência dos objetos, do mundo.  

- A dúvida, o método e a certeza.  

 

Posteriormente, a partir de Kant, passou-se compreender as esferas da vida em 

compartimentos completamente separados:  

- O conhecimento (o verdadeiro) 

- O agir moral (o bom) 

- A fruição estética (o belo) 

 

Com este percurso, compreenderemos previamente a história do ‘sujeito’, e 

poderemos submetê-la a uma discussão sobre sua verdade. Veremos o que ela 

deixa de fora, quando a olharmos do ponto de vista da vida.  

 

Breve exposição da crítica de Marx e do curta-metragem “A história das coisas”.  



VI - Considerações finais:  

 

Acredito ter tornado visível que um pouco de Filosofia realmente não faz mal. A 

atitude crítica, e não meramente ‘criticadora’, nos coloca na possibilidade de 

dimensionarmos em que fundamento(s) assentamos nossas vidas. E nos coloca 

também na possibilidade de transformá-lo(s). Cometo aqui a ousadia de dizer que, 

em primeiro lugar, precisamos novamente 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 E isto exige que desitamos desta vontade desmedida de “tudo 

conhecer”. Buscando conhecer mais de perto, 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. 
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