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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise wittgensteiniana de alguns problemas ligados ao ensino de filosofia. 

Tomando como ponto de partida a difícil relação entre a formação inicial do professor e a cultura escolar, 

esta dissertação trata as transformações a que a filosofia é submetida na passagem da academia à escola 

como mudanças nos usos da linguagem filosófica. Esta mudanças são esclarecidas à luz dos conceitos de 

jogos de linguagem e formas de vida, desenvolvidos na filosofia tardia de Ludwig Wittgenstein, como 

alternativa a teorias linguísticas referenciais e metafísicas. Examinando os limites das explicações que 

fundamentam os jogos de linguagem em geral, torna-se compreensível o aspecto do aprendizado dos jogos 

linguísticos da filosofia que, irredutível à compreensão de razões, reside na vontade do aprendiz que, como 

tal, só pode ser persuadida. Este é o viés pelo qual será enfrentada a questão didática da motivação dos 

alunos. Ademais, o problema da persuasão e a atenção aos usos da linguagem filosófica animam, se não um 

método, uma estratégia de uso da história da filosofia no ensino médio, na qual a história da filosofia se 

torna uma ocasião para o aluno afrontar os limites do sentido de sua forma de vida.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de filosofia; Wittgenstein; jogos de linguagem; persuasão; Filosofia da 

Educação; Filosofia da linguagem. 

 

LANGUAGE GAMES AND TEACHING OF PHILOSOPHY: A WITTGENSTEINIAN READING 

ABSTRACT 

 This work presents a Wittgensteinian analysis of some problems linked to the teaching of philosophy. 

Taking as starting point the difficult relationship between initial training teachers and school culture, this 

dissertation deals with the transformations that philosophy is subjected in passing the academy to school as 

shifts in the uses of philosophical language. The shifts are explained in the light of the concepts of language 

games and forms of life developed in the later philosophy of Ludwig Wittgenstein as an alternative to 

referential language and metaphysical theories. Examining the limits of the reasons that base the language 

games in general, it becomes understandable the aspect of the linguistic games of philosophy learning that, 

irreducible to the understanding of learning reasons, lay on the willingness of the learner, as such, can only 

be persuaded. This is the bias by which will be faced the didactic issue of student motivation. Moreover, the 

problem of persuasion and attention to the uses of philosophical language animate, if not a method, a strategy 



of using the history of philosophy in high school, in which the history of philosophy becomes an opportunity 

for the student to confront the limits of sense of their way of life. 

KEYWORDS: philosophy teaching; Wittgenstein; language games; persuasion; Philosophy of Education; 

Philosophy of Language. 
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INTRODUCÃO   

 Nas páginas a seguir, trato de enfrento algumas questões didáticas, metodológicas e teóricas ligadas 

ao ensino de filosofia. Embora sejam apresentados os frutos de uma investigação teórica, na raiz dos 

problemas abordados estão impasses e possibilidades encontradas na minha própria prática de ensino. Ao 

longo de quase seis anos, desde o último ano da minha graduação em filosofia na Universidade de São Paulo 

(USP), até o primeiro ano do mestrado na Faculdade de Educação, fui professor de filosofia em escolas 

públicas estaduais. Minhas primeiras experiências em sala de aula levaram-me da firmeza entusiasmada dos 

primeiros planos de ensino à incerteza e hesitação – a filosofia já não era uma zona de segurança. Como 

enxergava na resistência dos alunos uma reação às violências materiais e simbólicas vividas no cotidiano 

escolar, pareceu-me conveniente adotar uma postura radicalmente dialógica, admitindo e estimulando que os 

alunos questionassem os procedimentos pedagógicos ou disciplinares e, desta forma, gerassem ocasiões para 

o debate. Por este caminho, eu evitaria o autoritarismo docente e ao mesmo tempo assumiria uma atitude 

filosófica exemplar. Deste modo, pensava eu, o ímpeto questionador próprio aos adolescentes viria ao 

encontro do ensino da filosofia e o beneficiaria. Entretanto, os problemas assumiam novas feições a cada dia, 

revelando o simplismo e descompasso das minhas primeiras providências metodológicas, pois mesmo os 

alunos mais interessados encontravam grandes dificuldades em minhas aulas. A este período de instabilidade 

e frustração, seguiu-se uma fase de reformulação de planos e expectativas: reconstruí minha abordagem dos 

clássicos, inventei novas comparações entre eles e a cultura contemporânea; estudei filósofos que eu não 

conhecia, construí exemplos e analogias para os conceitos da filosofia... Enfim, fiz aquilo que os professores 

fazem para conseguir ensinar: estudei e criei. A desilusão inicial foi fecunda. Ainda que vários alunos 

continuassem achando o professor, e sua filosofia, ininteligíveis, os cursos foram se estabilizando e as coisas 

andando. 

 Neste processo, acabei por assumir um perfil docente que contrastava com minhas convicções 

pedagógicas iniciais. Ainda idealizava uma docência provocativa e aberta a imprevistos, mas minha prática 

tornava-se antes de tudo instrutiva e normativa. O desejo de tornar o aluno questionador já não era maior que 

a preocupação em legitimar a disciplina, suas regras e sanções. Mais que simplesmente justificar o plano de 

curso ante os eventuais questionamentos das turmas, empenhava-me em persuadir os alunos a segui-lo. 
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Refletindo sobre esta guinada, sentia-me como se traísse a filosofia, pois promovia uma forma de ensino que 

parecia contrariar o significado crítico que se pode reconhecer na tradição filosófica.  Se, por um lado, o 

tribunal da sala de aula punha minha formação na berlinda, por outro, oferecia pistas para enfrentar seus 

vereditos. Foi assim que descobri uma força inesperada nas aulas de lógica: a exatidão de suas regras e o 

aspecto lúdico de seus enigmas cativavam os alunos. Para minha surpresa, por meio delas obtive aquilo o 

que anteriormente esperava alcançar privilegiadamente com lições de filosofia política que falassem sobre a 

“realidade dos alunos”, a saber: transmitir-lhes segurança e estabelecer a confiança mútua que torna qualquer 

curso escolar possível. Explorando o filão aberto com a lógica formal, passei aos tópicos de argumentação, 

chegando inclusive à sintaxe. Redescobria uma velha porta de acesso aos textos de filosofia – o das 

estratégias argumentativas –, ainda que ela agora fosse aberta pelas chaves da lógica, da retórica e da análise 

do discurso, áreas de conhecimento que, ausentes ou secundárias na minha graduação, assumiam o primeiro 

plano.   

 Foi a atração exercida por essas áreas de conhecimento que me levaram à leitura da obra de 

Wittgenstein. Interessado na sua reflexão sobre a lógica e a pragmática da linguagem, qual não foi minha 

surpresa quando me deparei, nas suas Investigações Filosóficas, com numerosos contextos de ensino, 

mobilizados sempre como paradigmas de usos linguísticos destinados a dissolver paradoxos conceituais 

legados pela metafísica. Não era propriamente uma reflexão sobre a educação feita com o intuito de 

fundamentá-la filosoficamente, mas um recurso a cenas de ensino por meio do qual a filosofia reorientava a 

si própria – procedimento que corresponde ao chamado pedagogical turn
1
 do pensamento wittgensteiniano, 

cuja reflexão sobre as relações entre linguagem e educação animou e orientou esta pesquisa sobre filosofia e 

ensino.  

 No primeiro capítulo, mostro como pontos de vista divergentes sobre o papel da formação do 

professor de filosofia partem de um lugar comum: a valorização do posicionamento filosófico pessoal de 

cada docente na orientação do seu ensino. Esta importante defesa da responsabilidade filosófica sobre 

questões de ordem didática e pedagógica é, no entanto, acompanhada frequentemente pelo silêncio acerca do 

efeito formativo da própria prática de ensino, que confere ao professor uma perspectiva nova sobre sua 

                                                           
1
 MacMillan (1995), autor desta caracterização da filosofia tardia de Wittgenstein, explora ao longo de sua obra as consequências 

desta perspectiva para a filosofia da educação. 
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formação inicial e suas posições filosóficas. Este distanciamento da filosofia (acadêmica) a que somos 

levados pelas situações de ensino escolar vez por outra sugere que é impossível ensiná-la no ensino médio 

sem sacrificar seu rigor ou aligeirá-la, conclusão que, entretanto, pode ser evitada. É o que tento fazer 

acionando alguns conceitos de Wittgenstein.  

 O segundo capítulo introduz propriamente a filosofia de Wittgenstein a partir de sua crítica à imagem 

referencial da linguagem. A noção de jogos de linguagem, que o filósofo defende como alternativa às teorias 

referencialistas, será apresentada como modelo capaz de elucidar os deslocamentos realizados pela filosofia 

da academia à escola. Como veremos, o professor, inserido nos jogos característicos da instituição escolar, 

promoverá inevitavelmente novos usos da linguagem filosófica. O fato de não encontrarmos por trás das 

regras dos jogos de linguagem uma regra suprema  –  espécie de super-razão ou meta regra –  nos levará a 

discutir aspectos do aprendizado que não se deixam descrever na chave racional/irracional.  O esgotamento 

das razões que orientam os jogos que ensinamos aponta para o lugar da confiança e da aceitação no processo 

de aprendizado. Para avançar neste sentido, será preciso relativizar a imagem da filosofia como atividade 

que nasce da desconfiança contra as certezas instituídas, bem como ressignificar as problematizações do 

aluno em relação à filosofia. Esta discussão, por fim, levará ao problema da persuasão, sua função na 

filosofia e no ensino, numa abordagem distante do racionalismo iluminista e do cientificismo que 

continuamente assediam a pedagogia. Por fim, antes de passar ao último capítulo, apresento duas dimensões 

pedagógicas da filosofia de Wittgenstein que podem ser exploradas pelo pesquisador do ensino de filosofia. 

 Neste último capítulo extraio algumas consequências teóricas e estratégias didáticas e metodológicas 

da discussão anterior. Em primeiro lugar, esboço algumas possibilidades e indico alguns riscos no caminho 

do ensino de filosofia que, atento ao seu desafio persuasivo, procura na tradição filosófica lugares (ou tópoi) 

capazes de animar os seus cursos. Em seguida, discuto que tipo de exercício de pensamento nos possibilita o 

estudo dos filósofos e seus jogos, além de avaliar em que medida eles podem ser promovidos sem reduzir a 

filosofia a um exercício sofístico. Por fim, adoto um caso didático para ilustrar como o estudo da filosofia 

poderia ser entendido como prática por meio do qual uma cultura confronta a si própria.   

 Esta dissertação é também um exercício e um experimento. Um exercício de interpretação da 

filosofia de Wittgenstein à luz da qual tento orientar o debate sobre o ensino de filosofia. Como toda 
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tentativa, está sujeita a alguns solavancos e imprevistos. Por isso, nas considerações finais, convido o leitor a 

um balanço da trajetória percorrida, a ver quais horizontes foram descortinados e, entre passos e tateios, 

quais rumos permanecem inexplorados.                                     



13 

 

 1 O ENSINO DE FILOSOFIA COMO QUESTÃO FILOSÓFICA  

 Este capítulo se propõe a construir um problema sobre os usos da linguagem filosófica no ensino a 

partir da análise da relação entre filosofia e educação. O que ocorre à filosofia quando ela assume o ofício 

docente? Que interpelações ela sofre nesta mudança?  Existe uma expressão pedagógica adequada para cada 

filosofia? É possível ensinar filosofia e filosofar simultaneamente?  É conveniente?  

 

1.1  A filosofia do professor Wittgenstein 

  “Estamos envolvidos numa luta com a linguagem” (WITTGENSTEIN, 1980, p. 27).   

 Talvez a decisão que norteia esta dissertação cause estranhamento a muitos leitores: recorrer ao 

pensamento de Ludwig Wittgenstein na tentativa de encaminhar questões relevantes para o ensino de 

filosofia. Afinal, nem o próprio Wittgenstein estava certo sobre o sentido e valor da transmissão de suas 

ideias: “Não tenho de modo algum certeza de desejar mais a continuação do meu trabalho por meio de outros 

do que uma mudança do modo de vida das pessoas, que tornasse supérfluos todos esses problemas (por esta 

razão nunca poderia fundar uma escola)” (Wittgenstein, 1980, p. 93). Além disso, o próprio Wittgenstein, 

com o objetivo de mudar de vida, abandonou a filosofia mais de uma vez – foi jardineiro, arquiteto, 

professor de crianças em escolas rurais –, e nunca transformou seu estoicismo pessoal em doutrina filosófica. 

A vida que Wittgenstein dedicou à filosofia extrapolava seus limites. Os limites desta união se impunham à 

questão do ensino de filosofia com urgência aos olhos do professor Wittgenstein, como se pode ler na carta 

que ele enviou ao amigo e ex-aluno Norman Malcolm, que acabara de ser convidado para torna-se professor 

universitário de filosofia: 

Qual é o uso do estudo da filosofia se tudo o que ela faz por você é torná-lo capaz de se 

exprimir com alguma plausibilidade sobre certas questões de lógica abstrusas, etc., e se isso 

não melhora a sua maneira de pensar sobre as questões importantes da vida de todos os dias, 

se isso não o torna mais consciente do que um jornalista no uso de frases perigosas que este 

tipo de gente se utiliza para os seus próprios fins? Veja você, eu sei que é extremamente 
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difícil bem pensar sobre a ‘certeza’, a ‘probabilidade’, a ‘percepção’, etc. Mas é, se é 

possível, ainda mais difícil, pensar de maneira realmente honesta sobre a sua vida e a vida de 

outras pessoas (MALCOLM; WITTGENSTEIN, 1984, p. 93, tradução minha). 

 Para Wittgenstein, a resposta ao problema ético da significação da existência – como viver? – deveria 

ser a pedra de toque do ensino de filosofia. Por outro lado, o filósofo considerava um despropósito qualquer 

solução teórica para o problema. Sustentada em sua obra de juventude, esta ideia ainda o acompanhava em 

1937, fase madura de seu pensamento: “a maneira de resolver o problema que vês na vida é viver de um 

modo que faça o que é problemático desaparecer” (WITTGENSTEIN, 1980, p. 47). Deste ponto de vista, 

quem resolveu o problema da vida já cessou de colocá-lo e já não lhe atribui sentido, apenas vive o presente 

sem esperança ou medo e não tem nada a ensinar. Que sentido faria ensinar a alguém angustiado com o 

problema da vida que ele deve viver como se não houvesse problema algum? Esta lição seria inútil como a 

do doutor que pensa tranquilizar um jovem apaixonado explicando-lhe algumas hipóteses científicas sobre a 

paixão (Idem, 2007). Seguindo por esta via wittgensteiniana, o problema do sentido da vida desemboca num 

paradoxo, assim resumido por Bouveresse (1973, p. 76, tradução minha): “onde a ética está realmente 

presente, não se fala de ética; e lá onde se fala a respeito, fala-se de outra coisa.” Para esta filosofia, que não 

pretende (nem poderia) fundamentar ou transmitir uma moralidade, o ensino de filosofia arrisca seu próprio 

valor quando não trata do bem viver – eis a forma do dilema do ensino para Wittgenstein
2
. 

 Não obstante, Wittgenstein foi professor de filosofia por anos a fio em Cambridge. Mas como? Teria 

ele enfrentado o dilema à socrática? Nas Memoráveis de Xenofonte, encontramos o seguinte diálogo entre 

Hípias e Sócrates:  

– Há muito, Sócrates, que zombas dos outros, interrogando e refutando sempre, sem jamais 

querer prestar contas a ninguém nem sobre nada expor tua opinião!             

– Como Hípias! Não vês que não cesso de mostrar o que penso ser o justo? [...] Se não por 

palavras, defino-a por atos. E não achas a ação mais convincente que as palavras?’ 

(XENOFONTE, 1972, p. 152).  

Wittgenstein, tal como Sócrates, ensinaria filosofia exprimindo seu pensamento por meio de atos? Esta é a 

interpretação sugerida por Plínio Prado W. Jr. – a investigação em ato de Wittgenstein seria um exemplar 

vivo da dimensão ética do filosofar, capaz de mostrar aquilo que não se pode dizer. A ideia de investigação 

                                                           
2
  A este respeito, cf. Prado W. Jr. 2008. 
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em ato, com efeito, explicaria a forma inusitada assumida pelos seus cursos ou, nas palavras de um aluno 

mais inspirado, “não cursos”
3
. Os testemunhos contam que, nestas aulas, Wittgenstein se apresentava sem 

anotações, interrogava os alunos e se deixava interrogar, às vezes emudecia ante uma questão, concentrado e 

tenso, pedia tempo para pensar, reclamava da dificuldade da questão
4
, como se o pensamento nascesse in 

loco. Afora isso, Wittgenstein era praticamente refratário à institucionalidade universitária. Considerava que 

as turmas numerosas e o ambiente universitário exerciam um efeito nocivo sobre a honesta prática filosófica, 

por isso promoveu boa parte de seus cursos em seu próprio apartamento. A profissão de professor de 

filosofia, por sua vez, lhe parecia moralmente fatal e, mais de uma vez, aconselhou seus alunos a trocarem a 

filosofia profissional por algum outro ofício decente
5
. Nesta rejeição de Wittgenstein às convenções 

acadêmicas, Bouveresse (1973, p. 74) via um posicionamento filosófico: “A servidão mais intolerável é 

aquela em que o homem tem uma profissão que o constrange a ter uma opinião em casos onde ele não 

possui forçosamente o menor título para isso”. Wittgenstein considerava que longos períodos de 

obscuridade, confusão e esterilidade, experiência que ele enfrentou pessoalmente, faziam parte da elaboração 

filosófica e não deviam ser contornados, mas acolhidos com silêncio e espera – exatamente o que está 

interdito a quem tem como ofício a palavra.  

 Como se vê, as análises de Bouveresse e Plínio Prado, recorrendo a cenas aparentemente restritas ao 

anedotário biográfico, tentam restituir a dignidade filosófica de gestos que compõem a vida do filósofo e, 

deste modo, ampliam as possibilidades de interpretação de sua obra. Neste sentido até mesmo a famosa 

reação de Wittgenstein ante seus colegas do círculo de Viena – cansado de ser mal compreendido, 

Wittgenstein lhes deu as costas e começou a ler em voz alta versos do poeta místico Rabindranath Tagore – 

exprimiria uma posição filosófica: a crítica à negligência cientificista do Círculo de Viena em relação ao 

estatuto da ética para a filosofia.   

 Essas análises são muito sugestivas para quem estuda o ensino de filosofia porque nos permitem 

interpretar a vida e, em particular, a performance docente de um filósofo como ato orientado pelos seus 

posicionamentos filosóficos. Tal conclusão nos leva à seguinte questão: seria possível exprimir princípios 

                                                           
3
  Non-lectures, expressão cunhada por I. A. Richards, aluno de Wittgenstein, em referência à forma pouco convencional 

de suas aulas em Cambridge.  
4
  A este respeito, cf. Burbules, 2010, p. 200. 

5
  A este respeito, cf. Bouveresse, 1973, p. 74. 
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filosóficos não apenas enunciando teses, mas pondo em prática determinado estilo de ensino? Esta pergunta 

coloca o pesquisador em uma corda bamba, e basta um passo em falso para derrubá-lo na frouxa rede da 

intencionalidade filosófica, onde todo o sentido das práticas de ensino se enreda nas intenções do sujeito 

docente, conceito que pouco explica e, pior, camufla o que ignoramos. Nas próximas páginas, mostro como 

esta problemática se recoloca atualmente na pesquisa sobre ensino de filosofia e a quais impasses nos leva; 

em seguida, retorno a Wittgenstein para encaminhá-los a partir de sua terapêutica filosófica.  

 Vimos que Wittgenstein não tinha em alta conta a possibilidade de transformar seu pensamento em 

escola filosófica. A empreitada pedagógico-filosófica aqui esboçada avançaria à revelia do filósofo que a 

inspira? Talvez. Mas, se a resposta for negativa, será necessário condenar, tal como Wittgenstein em 

Cambridge, as condições institucionais da escola como um obstáculo ao exercício da filosofia? Seguir por 

este rumo seria o mesmo que desistir da investigação antes de iniciá-la. Pelo contrário, acredito que o 

método do filósofo austríaco pode aguçar nosso juízo diante das chances e adversidades encontradas pela 

filosofia na escola de massas.   

 

1.2 O que faz de um filósofo um professor? 

 A questão da formação do professor ocupou espaço reduzido nas discussões internas dos cursos 

universitários de filosofia ao longo das décadas em que esta disciplina esteve ausente
6
 do ensino médio ou 

antigo secundário. Contudo, nos últimos anos ela tem sido significativamente impulsionada pela 

reintrodução da filosofia no currículo escolar em caráter obrigatório. Neste cenário, o debate tem dividido as 

opiniões entre, por um lado, os que consideram o perfil curricular que prepara o graduando para a pesquisa 

em história da filosofia uma matriz satisfatória para a formação do professor; e, por outro, aqueles que 

consideram necessária uma reformulação das políticas curriculares das graduações em filosofia com o 

                                                           
6
  Seria mais apropriado falar da intermitência da filosofia no currículo escolar brasileiro, cujas idas e vindas nunca foram 

marcadas por alguma lei que a tenha banido do ensino secundário, embora isto seja correntemente atribuído aos governos 

militares. A marginalização da filosofia no currículo escolar, consolidada pela reforma educacional da ditadura militar (Lei 

5692/71), já fora iniciada pela aprovação da LDB durante o governo Jango (Lei 4024/61). Para relatos mais detalhados dessa 

última reforma e seu impacto sobre a filosofia, ver Chauí (1978). Para uma análise mais abrangente da reforma educacional à luz 

da doutrina de segurança nacional e da ideologia desenvolvimentista, ver Gonçalves (2011). Retomo o problema da relação entre 

estas reformas educacionais e a filosofia no terceiro capítulo.  
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objetivo de atender os desafios e demandas do seu ensino escolar. A primeira tendência pode ser ilustrada 

pela posição de Marilena Chauí
7
 (2010, p. 36):  

Um professor bem formado é capaz de criar o interesse da classe. Formação: conhecimento 

aprofundado da história da filosofia; conhecimento das questões clássicas da filosofia em 

todas as suas áreas; conhecimento dos principais autores e textos clássicos de cada uma das 

disciplinas que compõem a filosofia; conhecimento de pelo menos uma língua, além do 

português, que permita ler um filósofo no original; percepção das relações entre temas 

clássicos e contemporâneos, seja no campo da estética, da ética, da política ou da lógica.  

O ponto de vista oposto pode ser representado por Fávero, Rauber e Kohan (2002, p. 9): 

Não basta batalhar para que a legislação determine a obrigatoriedade da disciplina Filosofia 

no Ensino Médio se os cursos de Filosofia não tiverem uma política de formação do 

professor de Filosofia. [...] O ensino de Filosofia deve ocupar um lugar central na reflexão 

dos cursos de licenciatura em Filosofia. 

 Apesar da discordância filosófica e política sobre o currículo, as posições exemplificadas se 

reencontram numa figura do professor-filósofo, contato que exprime não um consenso, mas o uso divergente 

de um mesmo topos, cuja recorrência no campo do ensino de filosofia lhe confere grande interesse e 

cuidado. Chauí e o departamento de filosofia insistem em que a atividade docente decorre da pesquisa, já o 

grupo de Kohan acentua a especificidade da formação para a docência. Enquanto no primeiro caso, a 

positividade da docência expressa a qualidade do pesquisador formado; no segundo, a docência se apresenta 

como atividade inerentemente investigativa e dotada de uma reflexividade particular. Apesar desta 

discrepância, ambos confluem onde silenciam: sobre a função formativa efetuada pelo exercício do ofício 

docente. 

 

                                                           
7
  A finalidade da graduação em filosofia da USP, segundo descrição disponível em seu site, aponta para a mesma direção: 

“Visa-se a formar o pesquisador e professor, tanto do Ensino Superior como do Ensino Médio, sempre pela compreensão da 

unidade indissolúvel das duas atividades, ou seja, da visão de que a atividade docente decorre da pesquisa e de que o exercício da 

capacidade crítica, essencial ao filósofo, só se adquire no trato com as formas históricas do pensamento, consideradas na 

originalidade que as relaciona e diferencia” (DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA/USP, 2013, grifo meu). 
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1.3  Ensinar filosofia – ou aquilo que um pedagogo não faz pelo filósofo  

 As atitudes opostas delineadas na seção anterior não configuram uma polêmica circunscrita ao debate 

brasileiro, antes repercutem os atritos produzidos nas fronteiras entre pedagogia e filosofia; entre academia e 

escola. Tomemos um exemplo. A revista L’Enseignement Philosophique
8
, publicação de uma tradicional 

associação de professores de filosofia, (re)afirma em um editorial recente que doutrinas pedagógicas não 

asseguram o êxito do ensino de filosofia porque são incapazes de substituir o papel da cultura filosófica e, 

ademais, “não se pode senão artificialmente separar o método do conteúdo, [...] não se poderia reconduzir tudo 

a métodos: aí estaria o fracasso do pedagogismo” (AUJALEU, 2004, p. 2, tradução minha). Em outra 

palavras, a organização e transmissão de saberes filosóficos por meio de métodos pedagógicos, resultando na 

separação entre os saberes e métodos filosóficos, descaracterizaria a filosofia. Por isso, o autor defende que a 

didatização da filosofia decorra de procedimentos e princípios filosóficos.
9
 Este levante da filosofia contra as 

pretensões de uma pedagogia universal conserva algo da luta hegeliana contra o formalismo no ensino de 

filosofia.   

Em geral se distingue um sistema filosófico com suas ciências particulares do filosofar 

mesmo. Segundo a obsessão moderna, especialmente da Pedagogia, não se tem de instruir 

tanto em relação ao conteúdo da filosofia quanto se tem de procurar aprender a filosofar sem 

conteúdo; isto significa mais ou menos o seguinte: deve-se viajar e sempre viajar, sem 

chegar a conhecer as cidades, os rios, os países, os homens etc. (HEGEL, 1991, p.139). 

 Hegel está mirando contra os pedagogos em geral para atingir Kant em particular. Não haveria como 

separar o conteúdo da filosofia do seu método porque o método filosófico não somente orienta o ensino 

como é o próprio conteúdo do ensino. Assim, contra Kant em particular, Hegel recusa qualquer privilégio 

feito ao método filosófico (o filosofar) em detrimento de seu conteúdo; e, consequentemente, contra a 

pedagogia em geral, rejeita métodos de ensino que transmitam indiferentemente os conteúdos filosóficos. 

Desse modo, notamos a sombra de Hegel sobre a figura do pedagogismo que preocupa tanto os teóricos do 

ensino de filosofia. 

                                                           
8
  L’Enseignement Philosophique 54e Année — Numéro 3. A revista foi fundada nos anos 60 pela Association des 

professeurs de philosophie de l’enseignement public (APPEP).  
9
  A ideia poderia se resumir na máxima “a filosofia é sua própria pedagogia”. Para uma análise do seu significado e uma 

defesa dos métodos contra o uso do construtivismo no ensino de filosofia, cf. Perrin (1994). 
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 Aceita a impossibilidade de separar os conteúdos do ensino de filosofia do próprio método filosófico, 

uma pergunta permanece em aberto: é preciso admitir a pertinência de um método filosófico em geral ou, 

reconhecendo a existência de variados métodos filosóficos,   vincular o ensino a alguma filosofia em 

particular? A posição provavelmente mais influente sobre a questão pode ser ilustrada por formulações 

programáticas de alguns sistemas de ensino. O programa francês para o ensino secundário de filosofia diz: 

“A ordem em que as noções são abordadas e a sua articulação com o estudo das obras resultam da liberdade 

filosófica e da responsabilidade do professor, desde que todas sejam examinadas" (FRANCE, 2003, tradução 

minha). Já as orientações curriculares brasileiras, por sua vez, declaram: “‘O que é a filosofia?’ deve o 

professor ter respondido para orientar-se no mundo e no ensino, isso dará um padrão e credibilidade ao seu 

ensino” (BRASIL, 2008b, p. 24). Os textos oficiais dos dois países possuem perfis bem diferentes
10

, mas 

compartilham o princípio que aponta para a responsabilidade filosófica do professor. Em ambos os 

documentos, espera-se do professor um posicionamento filosófico com P maiúsculo: ele é posto diante de 

uma delicada questão ética e metodológica e, de sua resposta e decisão, deveriam surgir os critérios a partir 

dos quais sua prática pode ser planejada, justificada e avaliada. A didatização da filosofia, portanto, se vê 

amparada por uma decisão filosófica que, pressupondo a autonomia do professor, fundamentaria a 

pluralidade metodológica da disciplina.  Assim sendo, espera-se  do professor sartriano que, ao definir a 

filosofia como luta contra a má-fé da consciência, apresente uma forma de ensino que seja sensivelmente 

distinta daquela que será promovida pelo professor deleuziano que concebe a filosofia como arte de criar 

conceitos
11

. Afinal de contas, cada um deles articularia conteúdos, metodologia e formas de avaliação 

segundo princípios filosóficos diferentes. Tal articulação criativa entre os campos autônomos da educação 

formal e da filosofia, suposta pelos documentos citados, é um desafio a que muitos pesquisadores da área 

têm reagido afirmando uma afinidade eletiva entre a educação e filosofia.  Nesta estratégia analítica fica 

realçada a figura que chamei de professor-filósofo. 

                                                           
10

  O documento francês é mais restritivo, estabelece a lista de autores e textos disponíveis ao professor, entre os quais ele 

escolhe e planeja seu curso, sempre em função das noções e referências previamente definidas pelo programa. O documento 

brasileiro, mais generalista, apenas aponta um conjunto de áreas e escolas filosóficas, além de alguns poucos conceitos ou noções 

a serem abordados. 
11

  Pesquisas na área de ensino de filosofia têm construído fundamentos para esses diferentes desenvolvimentos. Como 

exemplo, conferir os trabalhos de Gelamo (2009) e Ceppas (2003), desenvolvidos, respectivamente, numa perspectiva deleuziana 

e adorniana.  
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 Neste caminho encontramos Guillermo Obiols, para quem o professor de filosofia na escola básica 

deve não apenas tratar o ensino como objeto de análise da filosofia, mas explorar a vocação educativa da 

filosofia, fazendo do ensino seu meio de expressão (OBIOLS, 2008, p. 69). Outros pesquisadores se juntam 

a Obiols e acrescentam que tal professor investigaria não apenas a história da filosofia, mas também o 

sentido de sua própria prática docente que, por seu turno, qualificaria a transmissão dos frutos da 

investigação na medida em que lhe conferissem um impulso didático (GALLO; KOHAN, 2000; JOSÉ, 

2008). O bom professor é reflexivo e analítico em relação à sua prática; já o filósofo naturalmente investiga 

a aquisição do conhecimento e a formação do espírito – a afinação de suas práticas lhes asseguraria benefício 

mútuo. Por fim, reforçando o parentesco entre a filosofia e o ensino, estes autores nos convidam a 

problematizar o modelo institucional universitário que as mantêm divorciadas em departamentos de filosofia 

e de educação. Retomo este ponto logo a seguir. 

 O apelo a certa afinidade eletiva entre filosofia e educação, bem como a afirmação da 

responsabilidade filosófica como caução do currículo, parecem virtudes tão promissoras quanto seus riscos. 

Segundo Thierry Receveur, o programa secundário de filosofia francês “[...] evolui como um funâmbulo 

entre a liberdade reafirmada do corpo docente e as diretivas que limitam sua expressão: seu estatuto é 

necessariamente ambíguo.” (RECEVEUR, 2004, p. 4, tradução minha). Ronai Rocha, por sua vez, 

analisando as orientações curriculares para o ensino de filosofia, observa que sua exiguidade didática é a 

contrapartida da liberdade filosófica cedida ao professor, visto como autêntico “maior abandonado” 

(ROCHA, 2006, p. 46). “Como uma descrição da realidade pedagógica, o texto é perfeito; como programa 

de trabalho, parece o anúncio de um desastre” (Ibidem, p. 49). Embora carregado nas tintas, o retrato de 

Rocha, ao lado das críticas de Receveur, tornam oportuna a questão: em que medida  o recurso à vocação 

pedagógica da filosofia e à responsabilidade filosófica do professor dão conta do que está em jogo em sala 

de aula?  

 Antes de avançar, duas palavras sobre a tal responsabilidade filosófica. Embora  este conceito transite 

por variadas estações filosóficas, lembremos o sentido que ele ganha na metodologia de leitura de textos 

filosóficos elaborada por Victor Goldschmidt e Michel Guéroult. Seu objetivo era reestabelecer o tempo 

lógico das doutrinas filosóficas em uma estrutura, ou ordem das razões, isolada do seu tempo histórico. O 

professor francês ensinava que a interpretação das teses de uma filosofia só é válida quando adota o ponto de 
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vista do método que as produziu. Como resultado, o intérprete não extrairia do pensamento do autor 

estudado nenhuma ideia, ou razão, que ele próprio não avançaria. O leitor se torna um fiel seguidor do 

filósofo, a ponto de nunca assim poder contradizê-lo, pois, como nos explica Porchat:  

 

se uma “contradição” desponta no interior de seu discurso, convém não esquecer que é 

medida da coerência de um sistema a responsabilidade filosófica que assume aquelas 

rupturas, lacunas e “contradições”. Entender de outro modo a doutrina que não como ela se 

nos apresenta e se nos propõe segundo a intenção de seu autor, querer aplicar-lhe critérios 

externos ou julgá-la segundo uma teoria da contradição que lhe é estranha, na pretensão de 

assim melhor julgá-la filosoficamente, implica, em verdade, a recusa prévia e pré-judicial de 

sua lógica própria e, consequentemente, a rejeição antecipada e irrecorrível de seu universo 

de discurso (PORCHAT, 2007, p. 19).   

Neste sentido, o pensador teria responsabilidade filosófica pela totalidade do sentido de sua doutrina; e o 

mundo, submetido pelos critérios por ela forjados, não pode refutá-la. Deste, modo, a responsabilidade e a 

intenção do filósofo se tornariam a caução do sentido de seu próprio pensamento
12

. 

 Não por acaso escolhi abordar o conceito de responsabilidade filosófica da perspectiva do 

estruturalismo filosófico.  Este método, que chegou ao país na bagagem dos professores da missão francesa 

convidados para estruturar o curso de filosofia da Universidade de São Paulo, ainda possui grande peso na 

formação do estudante de filosofia brasileiro. O professor do ensino médio é interpelado pelas diretrizes 

curriculares oficiais a assumir uma posição filosófica para orientar seu ensino. Vimos, com o exemplo do 

estruturalismo, como pode o (sentido do) mundo se submeter inelutavelmente aos critérios de uma doutrina 

filosófica. Deverá o sentido do mundo escolar, de modo análogo, ser reconstruído unicamente sob o governo 

de critérios filosóficos? Este projeto se embaraça quando supõe que a filosofia pode prescindir de todas as 

certezas, evidências e estruturas da linguagem cotidiana (Hadot, 2005, p. 92). É neste sentido que o exercício 

do ofício docente e as dinâmicas próprias à cultura escolar revelarão algo de irredutível à nossa vã filosofia, 

obrigando-nos a repensar o significado e escopo da responsabilidade filosófica.  

 

                                                           
12

  O primeiro a identificar este psicologismo pressuposto pelo estruturalismo filosófico foi Michel Foucault. A este 

respeito, cf. Prado Jr. (2000, p. 142 et seq.) e Arantes (1994, p. 19 e seq.). 
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1.4 Ensinar filosofia – ou aquilo que um filósofo não faz pelo professor de filosofia 

 A figura de um professor-filósofo atrai nossa atenção para o modelo institucional universitário em 

que ele se formou, mas pouco nos diz sobre o impacto da própria prática docente e da cultura escolar sobre 

sua formação. No entanto, diversas cenas dos desafios docentes na escola contemporânea mostram a 

pertinência de uma guinada neste sentido.  

 No ano de 2001, professores de escolas secundárias francesas publicaram um manifesto
13

 no qual 

denunciavam a deterioração do potencial formativo de sua disciplina. Um dos principais alvos do seu 

diagnóstico crítico é a ideia de que “o ensino de filosofia deve responder apenas a exigências filosóficas; 

basta segui-las para cumprir o que ela deve ser” (ACIREPH, 2001, p. 5, tradução nossa).  Segundo o 

manifesto, esta é uma inferência sofística do princípio que defende um ensino filosófico de filosofia e cuja 

consequência seria “ignorar ou desprezar as exigências pedagógicas próprias à situação escolar” (Ibid., p. 6). 

Ao fim do documento, é proposta a criação de institutos de pesquisa que canalizem a troca de experiências 

didáticas, já que o debate filosófico institucionalizado não as contemplaria satisfatoriamente. À luz desta 

crítica, na contraface do professor-filósofo idealizado estaria, obscurecida, a particularidade do ensino de 

filosofia enquanto ofício.  

Não se identificaria pura e simplesmente o professor de filosofia ao filósofo sem dano. 

Aquele que faz o papel de filósofo diante de seus alunos não os forma porque os trata como 

discípulos que eles jamais serão. E sua “filosofia” permanecerá frágil, repetitiva, vítima desta 

confusão de gêneros. Esta identificação, com as imagens de si que lhe acompanham, 

permanece no entanto fortemente ancorada nos espíritos (ACIREPPH, 2001, p. 9).  

 A segunda cena se passou na Argentina em dias mais recentes. Uma pesquisa empírica realizada 

recentemente nas escolas públicas situadas na região da grande Buenos Aires (RUGGIERO, G. et al. 2010, 

tradução nossa), destinada a sondar a experiência profissional dos docentes de filosofia, mostrou que entre os 

questionamentos presentes em seu planos e práticas de ensino não figuram preocupações filosóficas, mas 

principalmente desafios ligados à solução das variadas dificuldades de aprendizado dos alunos. Constatação 

que levou um dos coordenadores da pesquisa a fazer, em tom de autocrítica, o seguinte balanço: “A 

                                                           
13

  Manifeste pour l’enseignement de la philosophie. O manifesto é resultado de assembleia organizada pela Association 

pour la creation des instituts de recherche sur l’enseignement de la philosophie (ACIREPPH, 2001). 
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abundância da produção teórica sobre o ensino de filosofia contrasta com a escassez de estudos sobre o que 

ocorre em sala de aula” (RUGGIERO, 2012, p. 107). Ante este cenário, o autor propõe que enfrentemos “o 

exame das distintas práticas do ensino da filosofia antes do que a discussão vazia sobre as condições de 

possibilidade de um ensino filosófico”
14

 (Ibidem, p. 107).  

           Estas duas cenas dão muito a pensar sobre a descontinuidade entre decisões filosóficas e ensino de 

filosofia, justamente porque vinculam esta relação à problemática mais ampla dos saberes docentes, 

deslocamento que revela nos gestos do filósofo, antes de tudo, sua condição de professor. Muitas pesquisas 

têm destacado o quanto é tênue a influência da formação inicial dos professores sobre o seu futuro perfil 

profissional quando comparada à ascendência do cotidiano escolar sobre a identidade docente (GATTI, 

1996; TARDIF, 2000). Para compreender esta questão, sociólogos têm estudado o período inicial das 

carreiras docentes como uma fase crítica (TARDIF; RAYMOND, 2000). O tribunal da experiência cotidiana 

fomenta a rápida constituição de disposições e saberes práticos – macetes didáticos, truques de gestão de 

aula, tato pedagógico etc. – que, confirmando para os próprios sujeitos sua capacidade de atuar como 

professores, filtram e subordinam os conhecimentos disciplinares e pedagógicos adquiridos durante sua 

formação inicial (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991).  Ao fim deste período critico, os saberes do 

professor se enraízam num habitus
15

 e suas práticas integram uma cultura escolar que, como tais, não 

exprimem princípios teóricos e, portanto, representam uma descontinuidade em relação aos ideais filosóficos 

do professor.  

 Qual é a importância de reconhecer a relativa autonomia da cultura escolar? Não se trata de defendê-

la ou lhe prestar homenagem. Porém, trata-se de reconhecer que o modelo de simplificação do conhecimento 

acadêmico não explica o processo de escolarização, que transforma as ciências de referências em disciplinas, 

pois estas são reguladas por um código que não orienta a vida universitária. Os fatores que fazem da 

disciplina “criações espontâneas e originais do sistema escolar” (CHERVEL, 1990, p. 184) são inúmeros: 

práticas organizativas e rituais educativos próprios; modos de comunicação e discursos específicos; a divisão 

espacial dos alunos atende a uma simbólica e eficácia próprias; o estudo e a lição submetidos a uma 

                                                           
14

  No Brasil, a distância entre as teorias sobre ensino de filosofia e as práticas desenvolvidas no ensino médio brasileiro 

pode se observar pelo contraste entre a multiplicação de fóruns e publicações dedicados ao tema e a inexpressiva participação de 

professores nestes espaços. A este respeito, cf. Tomazzetti (2012). 
15

  Sobre o conceito de habitus, cf. Bourdieu (1983), especialmente pp. 65 et seq.  
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temporalidade peculiar; cadernos respondendo a uma função de controle e moralidade próprias etc. etc. 

Enfim, os elementos são inúmeros e há uma vasta bibliografia voltada ao assunto
16

. Não levei a cabo uma 

pesquisa sobre a cultura escolar, mas creio ser possível extrair duas lições importantes desta literatura. A 

primeira é: o período crítico de todo professor iniciante corresponde ao seu ingresso em uma cultura com 

dinâmica própria que, além de não ser abarcada pelos modelos teóricos que ele carrega, subordinará seu 

conhecimento específico a novos códigos e hábitos. A segunda lição guardarei para o subcapítulo seguinte. 

Por ora, gostaria apenas de destacar o peso desta conclusão. A ideia de que talvez não venha da filosofia a 

resposta para os impasses escolares que afrontarão o professor-filósofo não é das mais fáceis, pois entra em 

atrito com uma figura dominante no imaginário dos filósofos. Eis como a retrata Rémy David17:  

Parece-me, com efeito, que prontos a vituperar contra as ideias prontas [le prêt-à-penser] da 

opinião comum e mesmo pública, do café do comércio, os filósofos se colocam numa 

posição que supõe que os outros estão no preconceito, e eles no pensamento reflexivo, 

sempre evidentemente e pertinentemente problematizado. Os outros podendo ser a cada 

turno os colegas, os alunos, a sociedade em geral. Raramente eles se surpreendem ou se 

chocam por constatar que a cultura comum dos professores de filosofia funciona também 

como uma doxa pré-reflexiva (DAVID, pp. 104-5, tradução minha).   

Neste sentido, a pretendida autofundamentação do discurso filosófico precisa ser relativizada caso 

esperemos compreender o significado da imersão da filosofia no campo da cultura escolar. Neste caso, será 

preciso admitir que os acontecimentos que atravessam e constituem as práticas de ensino de filosofia 

seguramente extrapolam a própria filosofia.   

 Pode parecer que a admissão de uma dimensão do ensino escolar de filosofia irredutível à formulação 

de teses filosóficas leva água para o moinho do impossibilismo, porém seu efeito é exatamente o oposto, 

uma vez que nos livra de concepções restritivas da filosofia que, no geral, estão na raiz da atitude 

impossibilita.  Este termo é usado por Ronai Rocha (2008) para designar uma abordagem do ensino que, seja 

hiperdimensionando a etimologia da palavra filosofia, seja defendendo concepções unilaterais da atividade 

filosófica, conclui que é impossível filosofar em sala de aula ou ensinar filosofia tout court. Alguns desses 

pesquisadores pretendem filiar sua negação a Kant, quando este afirma que a filosofia não se ensina na 

medida em que só é possível ensinar a filosofar, recepção cuja parcialidade será mostrada no terceiro 
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  Neste campo de estudos, as pesquisas de Julia Dominique (2001) e Viñao Frago (2006) são referências obrigatórias. 
17

  Davi faz aqui uma retomada das análises de François Châtelet, em La Philosophie des professeurs, Éditions Grasset: 

Paris, 1970.  
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capítulo. Outra fonte do impossibilismo é a reação (exagerada, por certo) à ilusão que, de Platão ao 

positivismo, representa a educação como técnica passível de regulação por algum saber exaustivo. Com 

efeito, o sentido da prática educacional se perde nesta representação, pois, embora ela possua algo de 

artesanal, está mais próxima da ética e da política, pertencendo propriamente ao campo da práxis. A 

propósito, Freud considerava o educar, ao lado do governar e do psicanalisar, um dos três ofícios 

impossíveis. Ora, embora a educação seja irredutível a algoritmos e atos reflexos, mesmo que não haja teoria 

ou elucidação completa do ser da criança ou da relação pedagógica, ainda assim, a educação não é 

completamente imprevisível e irracional e, portanto, a saída impossibilista é enganosa.  

Aquele que se compraz com as teses sobre a impossibilidade do ensino de filosofia nada 

mais faz do que radicalizar ao absurdo certos traços típicos da práxis humana, com uma 

pequena ajuda da etimologia de sua área (phylia). Pode haver mais. Pode haver um excesso 

de pedagogia numa gota de gramática. Verbos como governar, ensinar, curar são verbos de 

intenção. Por definição, quem tenta ensinar, governar ou curar, pode ter todo tipo de sucesso 

ou fracasso; podemos fazer isso com maior ou menor arte, com maior ou menor cuidado e 

ver as melhores intenções frustradas. Os verbos de intenção podem ser contrastados com os 

verbos de êxito: ninguém come sem ingerir, ninguém nada sem boiar, ninguém morre sem 

falecer. O filósofo impossibilista percebe as nuvens de metafísica que se escondem nessas 

gotas de gramática e faz chover sua garoa metafísica: é impossível ensinar filosofia, não 

existe didática da filosofia, ele decreta. Enquanto isso, prepara as malas para a próxima 

viagem de assessoria de ensino (ROCHA, 2008, pp. 72-3).  

 O impossibilismo é fruto de um falso dilema: a didática é uma ciência exata ou não existe, como se o 

ensino fosse incompatível com um horizonte de resultados contingentes. Esta imagem insinuosa do ato 

educacional une sorrateiramente tecnólogos e céticos da educação. Contra ela, alguns exemplos de ensino 

bastam para mostrar que a educação não está sujeita a níveis homogêneos de indeterminação. Assim, 

enquanto os efeitos da educação em valores são altamente indeterminados, o resultado do ensino de falácias 

formais é de fácil avaliação. A reflexão e prática didáticas só lembram uma missão impossível quando as 

aprisionamos em metáforas tecnológicas ou cientificistas. Um dos desafios centrais desta dissertação é 

responder ao filósofo impossibilista sem apelar ao abstracionismo pedagógico
18

. Neste sentido, uma das 

primeiras tarefas é compreender o vínculo entre os saberes docentes e a formação teórica que o professor 

carrega desde sua graduação.  

                                                           
18

  Estilo de pesquisa educacional formalista cujo vício, como mostra Azanha (1995) na sua tese de livre docência,  é 

deduzir o sentido dos problemas educacionais imediatamente da teoria, como se fossem simples ocasiões para ilustrá-la e 

confirmá-la. Seu efeito é o desaparecimento das condicionantes particulares dos problemas educacionais. Embora Azanha dirija o 

termo particularmente às ciências da educação, ele dá nome a   tentações que também acometem a investigação filosófica. 
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1.5 A (auto)formação do professor de filosofia como autoanamnese pedagógica 

 O subcapítulo anterior deixou um impasse em aberto: contra os riscos inerentes ao pedagogismo, 

recorremos à responsabilidade filosófica do professor que, por sua vez, parece explicar pouco do sentido das 

práticas em que ele está envolvido na cultura escolar. Este impasse é uma oportunidade para deslocarmos a 

dicotomia entre autofundamentação da filosofia ou subordinação desta aos saberes pedagógicos. Em vez de 

adotar este ou aquele partido, seria proveitoso observar e descrever as diferenças entre as circunstâncias em 

que lidamos com a filosofia. O interesse dessa estratégia aumenta quando consideramos a interrogação do 

próprio professor de filosofia sobre o seu lugar de fala um passo anterior à elaboração do seu plano de 

ensino.  

Assim, o professor de Filosofia (no segundo grau notadamente), para enfrentar as injunções 

de sua atividade, antes de definir-se por conteúdos, procedimentos e estratégias (o que deve 

ser ensinado? O que pode ser ensinado? Como ensinar?) precisa definir para si mesmo o 

lugar de onde pensa e fala (FAVARETTO, 1993, p. 97).   

 Para encontrar o meu lugar de fala é importante responder: qual é o meu lugar na história da filosofia? 

Como me situo no debate contemporâneo e me posiciono sobre a educação moderna? Qual minha 

interpretação sobre a cultura de massas e sobre a política democrática nas sociedades capitalistas? Estas e 

outras questões teóricas sobre a situação de ensino esperam do professor decisões filosóficas que devem 

orientar o sentido de sua prática. A lista das questões importantes poderia continuar – e, com efeito, 

continua, cada vez menos abstrata, conforme avançam os dias e dilemas do ano letivo –, mas para que suas 

respostas efetivamente orientem uma prática seria preciso algo mais que interpretações ou, talvez, algo 

menos. É nesta direção que vai Alejandro Cerletti (2009) quando faz as questões filosóficas que orientarão o 

ensino do futuro professor serem precedidas por perguntas mais prosaicas, dando uma inflexão significativa 

ao lugar comum da didática filosófica, aquele que a entende como construção pessoal do professor refletindo 

sobre sua relação com a filosofia. Para Cerletti, esta autorreflexão deve atuar como uma espécie de 
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autoanamnese pedagógica
19

. Trata-se de perguntar e lembrar como nos tornamos os professores que somos, 

não elencando as teses filosóficas a que aderimos, mas observando como agíamos enquanto as aprendíamos 

e o que dela fazemos agora que cumpre ensiná-las, ou ensinar orientado por elas
20

. Para Cerletti, os espaços 

curriculares da graduação dedicados especificamente ao ensino de filosofia deveriam concentrar-se na 

análise da trajetória que cada um percorreu como aluno desta disciplina. 

Sua função deveria permitir tematizar aqueles aspectos prévios [da formação: bagagem de 

teorias implícitas, crenças pedagógicas docentes, hábitos institucionais etc.] e contribuir para 

que cada estudante construa uma proposta filosófico-pedagógica pessoal de maneira 

fundamentada e responsável, que seja coerente com as linhas filosóficas que ele sustenta e 

que opere com uma espécie de hipótese geral para a atividade futura. Tal proposta constitui 

um ponto de articulação reflexivo e crítico, que vincula estrategicamente biografia escolar e 

acadêmica dos alunos às suas decisões filosóficas e seu futuro ‘perfil’ de professor. 

Posteriormente a prática vai mostrar as virtudes ou falências da proposta inicial, e dará lugar 

às transformações que se creiam convenientes (CERLETTI, 2009, p. 58).  

Observemos que, deste ângulo, as decisões filosóficas do futuro professor respondem, no interior de um 

plano de ensino, à problematização de seu próprio itinerário escolar/acadêmico. O futuro professor interroga 

sua relação com a filosofia pela perspectiva das formas instituídas de sua transmissão: não apenas ‘o que é a 

filosofia para mim?’ ou ‘quais minhas preferências filosóficas?’, mas principalmente ‘como aprendi 

filosofia?’ e, por fim, “qual é a relação entre filosofia aprendida e a forma como ela me foi ensinada?” 

(Ibid., p. 62-3). Esta indagação traz ao primeiro plano a relação, frequentemente negligenciada, entre o 

significado do que foi aprendido e a forma como isto foi ensinado, sensibilizando o futuro professor para o 

vínculo que ele, em seu ofício, deverá não apenas reconhecer e recuperar, mas sobretudo construir e 

inventar.  

No ato de ensinar algum tema filosófico, ensina-se também, ainda que não se o evidencie, a 

ensiná-lo. O que ocorre é que este último não costuma ser um propósito explícito de muitos 

professores [acadêmicos], porque assumem que só ‘formam’ em ‘conteúdos filosóficos’ – e, 

                                                           
19

  O recurso à memória e ao elemento autobiográfico não é uma novidade nem para a formação de professores nem para a 

pesquisa educacional. Entretanto, não encontrei outro pesquisador na área do ensino de filosofia que valorizasse esses elementos 

como o faz Cerletti, daí o destaque que ele merece neste ponto. 
20

  Evidente que o professor que viremos a ser não é definido a priori pela forma como aprendemos filosofia: esta formação 

começou antes, quando estávamos na escola, e, principalmente, continuará depois. O professor que somos se constitui quando 

planejamos ensinar, quando ensinamos, avaliamos, replanejamos, discutimos com os colegas na reunião pedagógica, participamos 

ou deixamos de participar de uma greve etc. etc. No entanto, como  Cerletti está preocupado com a formação inicial do professor, 

o privilégio dado à relação com a forma institucionalizada do ensino na universidade é compreensível.  



28 

 

portanto, não é de seu interesse tematizar como eles ensinam –, ou porque estão constituídos 

no (e, por sua vez, constituem o) senso comum pedagógico (Ibidem, p. 60). 

A consequência dessa análise é clara. Ainda que possuam posições filosóficas díspares, os professores 

acadêmicos indiferentes à forma pedagógica do seu ensino, promoverão os supostos filosóficos de um 

mesmo senso comum pedagógico, cujo principal traço é a crença implícita na neutralidade pedagógica. Disto 

decorreria a necessidade de os futuros professores reagirem à desproblematização filosófica do ensino em 

que foram formados. O primeiro gesto desta reação seria não uma resposta teórica, mas a recordação do 

estilo das aulas, exercícios e formas de avaliação por meio dos quais imperceptivelmente adquiriram hábitos; 

e, consequentemente, a descrição dos valores educativos e modelos de ação que, tacitamente ensinados, 

acabam por pautar planos e práticas de ensino. Como tais práticas de ensino não decorriam propriamente de 

uma decisão filosófica, mas antes de uma indiferença filosófica, Cerletti espera que o futuro professor possa, 

além de reconhecer os recursos que possui, reconstruí-los programaticamente segundo uma estratégia 

filosófica.   

 O que Cerletti chama de problematização filosófica do ensino poderia, de outro ângulo, ser qualificado 

como problematização pedagógica da filosofia. E, insistindo nesta pista, reencontraríamos Cerletti no lugar 

que já foi ocupado pelo sofista. Afinal, o argumento de Protágoras contra Sócrates, a respeito da 

ensinabilidade da virtude, já era uma caracterização dos males da pedagogia tácita e acrítica. O argumento 

dizia que ensinar a virtude não é impossível, pois todos a ensinam, desde o ginasta até o flautista, das mais 

variadas e inconscientes maneiras, donde seu inconsistente resultado (Platão, 1970, 326ª et seq). Disto 

concluía Protágoras que caberia ao sofista assumir a educação dos filhos ilustres da cidade.  Não por 

acaso, os sofistas já foram considerados os primeiros pedagogos do ocidente
21

. Abordagens como a de 

Cerletti, expressão da já mencionada tensão entre filosofia e pedagogia, reeditariam a ancestral aliança entre 

pedagogos e sofistas? Talvez. Todavia, mais do que espanar a poeira desta velha polêmica, o que nos 

importa no método de Cerletti é o caminho indicado para a questão do lugar de fala do professor de filosofia. 

 Procurar e reconhecer o seu próprio lugar de fala antes de planejar o ensino, esforço contínuo para 

qualquer professor de filosofia, ganha acentos agudos para o professor iniciante, que acaba de passar por um 

intenso deslocamento de seu lugar de fala. Quem deseja reconhecer seu lugar de fala na filosofia precisa 
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  A este respeito, cf. Reboul, 1971, pp. 52-3. 
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também identificar para quem e com quem ele fala. O “lugar de onde se pensa e se fala” é um sítio na 

história da filosofia, mas também, e por isso mesmo, um lugar em certa instituição com suas práticas. O 

período crítico vivido pelo professor iniciante exprime um deslocamento do lugar de fala entre instituições. 

Há pouco era um estudante cujos posicionamentos ou preferências filosóficas se reconheciam mais ou menos 

pelos seus trabalhos de fim de curso ou pela interlocução com seus pares com quem compartilha(va) uma 

série de pressupostos. Agora é uma autoridade, correntemente contestada, cuja interlocução com seus alunos 

é marcada pela assimetria e pela perda daquele horizonte de referências comuns graças às quais ele podia ser 

reconhecido e expressar seu lugar de fala no pensamento
22

.   

 Tal deslocamento exige que o professor reconfigure sua relação com a filosofia na medida em que se 

altera a imagem que ele fazia dos alunos, dos futuros colegas e da escola
23

. Ele precisará construir, muitas 

vezes por sua conta e risco, novos usos para o seu repertório filosófico. Usos que, muitas vezes, lhe 

parecerão pouco filosóficos ou até mesmo distorções da filosofia. Um relato da crise gerada por essas 

primeiras experiências de ensino em sentido bem próximo ao que estou construindo aqui pode ser 

encontrado em Gelamo (2009, p. 22): 

O problema ensinar Filosofia, nesse contexto, afetou-me de tal modo que me fez sentir como 

um estrangeiro em meu próprio país; fez que me sentisse como não filósofo em minha 

formação filosófica: era como se falasse minha língua materna e não fosse compreendido.  

 

A crise dos primeiros anos afeta a todos docentes, mas a nossa conjuntura histórica a torna especialmente 

turbulenta para os professores de filosofia – e sociologia, sem dúvida – , responsáveis por uma disciplina 

cuja institucionalização é ainda incipiente. Ghedin (2002, p. 223) afirma que “O ensino de Filosofia no curso 

secundário brasileiro, apesar de sua longa história [...], não deixou raízes, não incorporou experiências nem 

alcançou prestígio”. A disciplina filosofia possui uma longa história no currículo escolar, decerto, mas 

acidentada e sobretudo intermitente. E esta é a segunda lição prometida no subcapítulo anterior. Se o 

professor iniciante se esforça para integrar uma cultura escolar com traços próprios, o professor de filosofia, 
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  O caso da interlocução com os professores das outras disciplinas é mais complexo. De todo modo, por mais favorável e 

receptivo que o corpo docente seja em relação ao dialogo, o professor de filosofia já não poderá expressar o seu lugar de fala nos 

mesmos termos usados durante seus anos de graduação, inclusive porque o professor que age como estudante possui um status 

desfavorável diante de seus demais colegas.  
23

  A análise sobre a maneira como nosso discurso é moldado pela imagem que fazemos do nosso destinatário é feita em 

diferentes vertentes da linguística. Cf. Bakhtin, 2004, pp. 112 et seq. 
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atualmente, pena para encontrar um lugar para a filosofia nesta cultura porque ele ainda está por ser 

construído. Este ponto será retomado no terceiro capítulo. 

 Admitida esta descrição dos começos da carreira docente para o filósofo, o emprego da autoanamnese 

como recurso formativo ao final de sua graduação ganha um interesse novo, pelo menos na medida em que 

ensaia algumas cenas daquela crise esperada. Afinal, solicita-se ao estudante a reavaliação do lugar em que 

ele situa a si próprio no interior da filosofia por meio de critérios aparentemente não filosóficos ou 

filosoficamente irrelevantes, os critérios pedagógicos. A proeminência desses novos critérios reorganiza 

retrospectivamente nossa relação com a filosofia, imprimindo um primeiro deslocamento pedagógico ao 

lugar de fala do futuro professor. É como se a autoanamnese permitisse dizer: ‘veja, ali onde se tratava 

apenas de filosofia, a didática e a pedagogia já estavam em jogo!’. A redescrição da autoimagem da 

formação filosófica, espécie de redescoberta, nada assegura; vale como inventário das ferramentas didáticas 

e pedagógicas que o estudante/futuro professor, sem dar-se conta, levava em sua bagagem de saberes que, 

até então, pareciam tão-somente filosóficos. Uma vez em sala de aula, ele deverá julgar se tais recursos, 

além de (in)convenientes do ponto de vista didático,  exprimem a contento suas decisões filosóficas e, desse 

modo, reconstruí-los ou abandoná-los, ou mesmo rever certas decisões.   

 Cabe ainda, antes de avançar, uma observação sobre a questão da memória que, aliás, mereceria uma 

análise mais profunda se não desviasse tanto o escopo deste trabalho. A memória do aprendizado da filosofia 

não é um tesouro venerável que ilumina o presente do professor, tampouco um dado empírico que pede 

retificação, mas antes uma paisagem que se redesenha conforme a caminhada descortina novos horizontes de 

uso para a filosofia. Há quem diga que tudo o que a memória constrói é futuro
24

. Mas não preciso ir tão 

longe. Dinâmica, a memória é, no presente, a forma como reajo à rememoração – “As palavras com as quais 

expresso minha recordação são minha reação de lembrança
25

” (WITTGENSTEIN, 1989, § 343). 

Revisitamos nossa formação inicial orientados pela interpretação que damos às questões que o presente nos 
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  Cf. Ribeiro, 2003. 
25

  Nestes parágrafos das Investigações Filosóficas, Wittgenstein não está particularmente interessado  na questão da 

memória, mas em questionar a ideia de um pensamento não linguístico.  Contudo, o caso nos ajuda, pois Wittgenstein mostra 

como nos confunde o caso de uma pessoa que, recordando os tempos em que era surdo-mudo, afirma que já se questionava sobre 

a origem do universo. O que Wittgenstein afirma é: como alguém pode ter certeza de que estas são as palavras certas para traduzir 

“pensamentos não linguísticos”? Assim como o ex-surdo-mudo projeta sua situação linguistica sobre seu passo não-linguístico, o 

professor projeta sua situação docente sobre seu passado graduando. 
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faz formular, seja no calor da hora escolar, seja na solidão do planejamento das aulas (quando há tempo para 

tanto). Reelaboração da memória filosófica, por um lado, mas, por outro, continuidade de sua formação 

filosófica, entendida como trabalho sobre si mesmo, se aceitamos que “O trabalho do filósofo é um acumular 

recordações para um propósito particular” (Idem, § 127). Labor da memória, sem dúvida, mas não mera 

restituição de eventos passados, e sim reconfiguração criativa da relação de cada um consigo próprio. A 

depender do ângulo do analista, inclusive, este processo será visto também como obra do esquecimento, se é 

que Nietzsche está certo quando afirma que, para nos recriarmos, esquecer é tão importante quanto lembrar. 

Mas isto já seria matéria para outra pesquisa
26

. 

 

*** 

 Nos últimos parágrafos, o problema do estatuto filosófico da ação docente esteve ligado à questão da 

formação do professor. Todavia, é preciso considerar o aspecto didático do problema para que as decisões 

filosóficas revelem, mais do que preferências, uma orientação metodológica. No cotidiano escolar, as 

questões que ensejam decisões filosóficas ganham particularidade e urgência. Então, já não se trata 

simplesmente de posicionar-se filosoficamente “para orientar-se no mundo e no ensino” (BRASIL, 2008b, p. 

24): o professor deverá reagir a questões situadas que reorientam seu olhar sobre seu próprio repertório 

filosófico, desafiando o potencial didático deste. Vejamos dois casos de interpelações escolares que, embora 

não possam ser generalizadas, são correntes e podem ocasionar elaborações filosóficas didaticamente 

orientadas.     

 A primeira interpelação que escolhi pede ao professor que se pronuncie a respeito da relação entre 

filosofia e vida cotidiana. Como questões tecidas na malha da vida cotidiana poderiam ser alinhavadas ao 

labor filosófico em sala de aula?  A filosofia pode encontrar passagem nas perguntas das crianças, nas piadas 

dos adolescentes, nos apelos publicitários ou nos impasses da vida amorosa? Como encaminhar as questões 

políticas, morais, existenciais etc. esparsas no cotidiano ao rigor da análise e problematização filosóficas? 

No fim do próximo capítulo, a resposta teórica a estas questões começa a ganhar forma. A resposta prática 
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   Tal linha investigativa poderia ser desenvolvida sobretudo a partir de Gaia Ciência.  
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supõe, por um lado, conhecimento da historia da filosofia e, por outro, alguma familiaridade com interesses 

e questões dos alunos. E é justamente deste ponto que extraio uma segunda interpelação escolar: o problema 

da motivação. Para muitos, a preocupação com o interesse e a recepção do público parecerá fatal para a 

expressão filosófica. Essa tarefa característica do ofício docente, animar seu público ao estudo, parece cavar 

um fosso que o afasta da atividade filosófica. Entretanto, não haverá um lugar para a motivação na 

compreensão das explicações da filosofia? A resposta será afirmativa se tratarmos o problema da motivação 

em termos de persuasão. Por fim, estas duas interpelações didáticas ensejam o debate sobre o uso do 

problema filosófico e sua relação com a história da filosofia que nos ocuparão nos segundo e terceiro 

capítulos.  

 Estes problemas serão tratados nas próximas páginas à luz da filosofia da linguagem, não porque 

pressuponham alguma teoria linguística, mas porque assumo como estratégia a análise dos usos da 

linguagem filosófica reunida à reflexão sobre a linguagem cotidiana. Essa estratégia é mais descritiva (e 

inventiva) do que teorizante, por isso não espera superar a contingência dos acontecimentos escolares, mas 

talvez inspire uma atitude mais serena diante deles. Quem sabe então decline o encanto do impossibilismo 

que, em nome da preservação da filosofia, conclui a sua incompatibilidade com o ensino escolar.  É preciso 

construir um caminho alternativo para o ensino de filosofia que escape ao falso dilema entre abuso e 

permissividade da filosofia o qual, cedendo à tentação do elitismo filosófico, frequentemente, cai em 

autodemissão pedagógica. Porém, como não basta reafirmar decisões filosóficas de certa doutrina no campo 

da filosofia da educação para superar o impossibilismo, um critério importante que temos para avaliar tais 

decisões é, não o rigor ou radicalidade da doutrina em que elas são baseadas, mas o que delas é feito em 

termos pedagógicos e/ou didáticos. Por outro lado, não se trata aqui de substituir a pesquisa educacional por 

receitas de intervenção no campo educacional, e sim de lembrar a lição de Scheffler, muito afeita ao espírito 

wittgensteiniano pretendido por esta dissertação. Os debates curriculares e sobre políticas educacionais 

valem-se usualmente de conceitos teóricos e científicos.  Nos seus contextos de origem, o uso de tais 

conceitos é regulado por critérios estabelecidos pelos especialistas da comunidade. Entretanto, tais critérios, 

uma vez transpostos para o contexto educacional, não são suficientes para avaliar a pertinência dos 
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conceitos, pois ali sua função é redefinida pelos propósitos do novo meio institucional
27

. Por isso, de nada 

adiantará falarmos em decisões filosóficas se não expusermos as consequências que delineiam o horizonte de 

usos educacionais possíveis para os conceitos filosóficos que aquelas acionam. Esta é a tarefa do próximo e, 

principalmente, do último capítulo. 
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  Para uma análise mais profunda desta questão, Cf. Scheffler (1974) especialmente o primeiro capítulo, sobre definições 

em educação. 
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2 A FILOSOFIA DO SEGUNDO WITTGENSTEIN: JOGOS DE LINGUAGEM E FORMAS DE VIDA 

 Paul Standish (2007), analisando a incompreensão corrente sobre o lugar da filosofia da educação – 

como se esta fosse uma espécie de filosofia aplicada! –, lembra que ela se encontra justamente no centro da 

filosofia, porque a ética não indaga apenas o que é o bem, senão também como nos convertemos em pessoas 

virtuosas; e a epistemologia não pergunta somente o que é o conhecimento, mas ainda como este se adquire. 

No entanto, no cenário contemporâneo de superespecialização da pesquisa, o trabalho do filósofo da 

educação parece um tanto desajustado. “Mas este é o preço de um verdadeiro compromisso com os 

problemas [educacionais em sua particularidade] e do esforço por chegar a uma audiência mais ampla. A 

envergadura de tal compromisso é sua virtude” (Ibidem, p. 21). Espero estar à altura deste compromisso, 

pois foi ele que me guiou a leitura desse filósofo que pouco frequenta a pesquisa educacional. Ainda que esta 

dissertação não seja um exercício exegético sobre a filosofia de Wittgenstein, para construir um diálogo 

possível entre a sua obra e questões relativas à pesquisa sobre ensino de filosofia, realizo neste capítulo uma 

breve incursão pelo pensamento do filósofo austríaco segundo três eixos, desenvolvidos não necessariamente 

nessa ordem: a análise das práticas linguísticas como jogos de linguagens; a relação entre a filosofia e 

cultura; e, por fim, o exame do aprendizado como iniciação a formas de vida.  As cenas e casos de ensino 

que acompanham estas análises têm como propósito esclarecer aspectos dos problemas construídos no 

capítulo anterior, mas não pretendem, em hipótese alguma, ser levados de sua particularidade à condição de 

fundamento geral.  

 

2.1 Wittgenstein e sua (rara) incidência no campo educacional brasileiro  

 A filosofia da linguagem ocupa um reduzido espaço no campo da filosofia da educação
28

. A própria 

filosofia analítica não constitui exceção a esta regra. A primeira publicação na área da filosofia analítica da 

educação no Brasil data dos anos 1970 (Nagle, 1976), contudo sua repercussão foi reduzida e seus 
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  Albuquerque, Oliveira e Santiago (2006) mapearam os trabalhos apresentados no GT-Filosofia da Educação nos 

encontros da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd)  de 1994 a 2004. A pesquisa descobriu 

uma participação tão reduzida das áreas de filosofia da linguagem e lógica que os autores decidiram nomeá-las “campos de 

silêncio” da ANPED.  
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seguidores permaneceram poucos e isolados. Mesmo Azanha (1995), que manteve regular diálogo com 

autores da tradição analítica, não fez mais que um emprego pontual e episódico de suas ferramentas. O 

mesmo pode ser dito sobre as pesquisas de uma geração mais recente, como as de Carvalho (1998) e 

Cordeiro (2002). As ideias de R.S Peters e Paul Hirst – a chamada Escola de Londres – , ao lado das 

pesquisas do estadounidense Israel Scheffler, dominaram a filosofia da educação em língua inglesa nos anos 

60 e 70 deste século. Seus trabalhos propunham a análise conceitual dos pressupostos da linguagem 

educacional como meio para clarificar sua lógica implícita. Deste modo, explicitando nuances de 

significados assumidos inconsciente ou sub-repticiamente pela pesquisa e prática educacionais, a filosofia 

analítica atribuía a si própria um papel transcendental de fundamentação das políticas e debates 

educacionais
29

. A partir dos anos 80, o estreitamento do diálogo entre as tradições filosóficas continental e 

analítica  começam a repercutir no campo da filosofia da educação, tornando possível reconhecer potenciais 

do legado wittgensteiniano que permaneciam negligenciados pelos filósofos analíticos que, no entanto, 

reivindicavam sua herança
30

. No Brasil, o desenvolvimento de trabalhos na área da pesquisa educacional 

orientados especificamente pela perspectiva wittgensteiniana ainda é recente (TORREZAN, 2000; 

GOTTSCHALK, 2007; VALLE, 2012) e, na área de ensino de filosofia em particular, Wittgenstein é 

praticamente um ilustre desconhecido
31

, fato que traz um estímulo e, ao mesmo tempo, uma dificuldade para 

a realização desta pesquisa. 

 Nas próximas páginas, a noção wittgensteiniana de jogo de linguagem é apresentada e suas 

implicações em relação à filosofia da educação e ao ensino de filosofia são exploradas. A exposição adotará 

um movimento de idas e vindas: imersões no pensamento wittgensteiniano serão seguidas pela retomada de 

questões didáticas e pedagógicas estabelecidas no primeiro capítulo que, por sua vez, servem de ancoradouro 

aos conceitos wittgensteinianos acionados.   

 

                                                           
29

  Uma amostra representativa dos trabalhos de Scheffler e dos principais representantes da Escola de Londres se encontra 

em The Concept of Education, organizado por R.S Peters (1968). 
30

  A este respeito, cf. Marshall; Smeyers (1995), bem como Standish (2007). 
31

  O artigo de Martinez (1996) é uma exceção que confirma a regra: seu trabalho analisa a dimensão ética da noção 

wittgensteiniana de filosofia como atividade, mas não trata de problemas oriundos de pesquisas sobre ensino de filosofia. 

Mendonça (2008), embora tenha tratado o tema em congresso, tampouco dedica sua pesquisa ao ensino de filosofia. 
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 2.2 Uma imagem da linguagem, uma imagem da infância 

 O jovem Wittgenstein foi um filósofo promissor e imodesto. Considerava as questões metafísicas 

meras confusões linguísticas, tentativas de expressar aquilo que não pode ser dito. Com seu Tractatus 

Logico-Philosophicus, pretendia ter definido os limites daquilo que pode ser dito e, consequentemente, 

daquilo que pode ser pensado. Pensando ter encontrado as estruturas atômicas da linguagem, Wittgenstein 

afirmava que todos os problemas da filosofia teriam sido resolvidos (ou dissolvidos) e, por esta razão, 

coerentemente, abandonou sua promissora carreira de filósofo profissional. Este exílio da filosofia durou seis 

anos e foi dedicado ao ofício de professor primário em escolas do interior austríaco
32

. O fim deste período 

marca seu retorno à filosofia e uma reorientação do tratamento dado aos problemas que ele pensara ter 

resolvido em sua obra de juventude. Nesta segunda fase de seu pensamento, Wittgenstein passa a defender 

que os quebra-cabeças legados pela tradição filosófica nascem da fixação numa imagem referencial da 

linguagem, moléstia de que o seu Tractatus também fora vítima. Todavia, nas Investigações Filosóficas, 

expõe um método, ou terapia, capaz de livrar a filosofia deste mal – “Não há um método da filosofia, mas 

sim métodos, como que diferentes terapias” (WITTGENSTEIN, 1989, §133). Como veremos, esta mudança 

de atitude de Wittgenstein ante a linguagem proporciona uma direção fecunda para pensarmos a relação do 

professor iniciante à linguagem filosófica. 

 A imagem referencial da linguagem corresponde a um modelo linguístico denotacional encontrado 

em vários clássicos da filosofia: Locke, Descartes, Platão, positivistas e muitos outros. Todavia, 

Wittgenstein escolhe apresentá-la, no primeiro parágrafo das suas Investigações Filosóficas, com uma longa 

citação das Confissões de Santo Agostinho, onde este recorda o aprendizado das suas primeiras palavras:  

Se os adultos nomeassem algum objeto e, ao fazê-lo, se voltassem para ele, eu percebia isto e 

compreendia que o objeto fora designado pelos sons que eles pronunciavam, pois eles 

queriam indicá-lo. Mas deduzi isto dos seus gestos, a linguagem natural de todos os povos, e 

da linguagem que, por meio da mímica e dos jogos com os olhos, por meio do movimento 

dos membros e do som da voz, indica as sensações da alma, quando esta deseja algo, ou se 

detém, ou recusa ou foge. Assim, aprendi pouco a pouco a compreender quais coisas eram 

designadas pelas palavras que eu ouvia pronunciar repetidamente nos seus lugares 
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  A este respeito, cf. a biografia escrita por Monk (1995). Para uma análise da forma como a prática docente e do debate 

pedagógico austríaco influenciaram a inflexão para uma nova fase na filosofia de Wittgenstein, cf. Sluga (1996) e Gottschalk 

(2012). 
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determinados em frases diferentes. E quando habituara minha boca a esses signos, dava 

expressão aos meus desejos (WITTGENSTEIN, 1989, §1
33

).   

Agostinho nos entrega, entre suas memórias singelas, uma ideia aparentemente inofensiva: cada palavra 

seria representante de um objeto. Aprendendo a correlacionar os sons das palavras com seus objetos 

respectivos, tornaríamos capazes de entender significados. Deste ângulo, a linguagem se aparenta com um 

conjunto de etiquetas destinadas a assinalar significados já dados que nós compreenderíamos por uma 

espécie de designação espiritual. A linguagem, uma vez reduzida à representação de entidades empíricas ou 

mentais, parece definitivamente descrita e torna palatável a idealização do conhecimento como adequação do 

pensamento ao real, assegurada por meio da suposta transparência dos signos. Como se vê, a passagem de 

uma ideia inofensiva a um projeto metafísico pede poucos passos, todavia, seu preço é alto: o 

obscurecimento tanto do funcionamento corriqueiro da linguagem quanto da sua aquisição.   

 Para indagar o alcance desta imagem agostiniana, Wittgenstein nos convida a imaginar uma 

linguagem, ou melhor, uma forma de vida. Ele então descreve um povo cuja linguagem inteira consistiria 

em quatro palavras – “coluna”, “cubo”, “lajota”, “viga” –, usadas na comunicação entre um construtor A e 

um ajudante B (Ibidem, § 2). Quando aquele grita, este traz as pedras correspondentes. Se este povo de 

construtores possuísse uma pedagogia, ela seria composta de lições baseadas no ensino ostensivo: os 

professores designam uma coluna, dizem seu nome e pedem para a criança repeti-lo; fazem o mesmo com as 

demais pedras e esperam que, com o tempo, as crianças sejam capazes de compreender os seus comandos e 

reagir da maneira adequada.  Nesta simplificada e estranha forma de vida, a imagem referencial da 

linguagem parece dar conta de toda a dinâmica linguística. Mas como a nossa forma de vida se exprimiria 

neste rudimentar sistema linguístico? Como faríamos uma promessa ou exprimiríamos um arrependimento? 

 Façamos uma variação do exemplo e olhemos os detalhes mais de perto. Imaginemos uma criança 

que começa a arriscar suas primeiras palavras. Ela é conduzida ao jardim pelo seu pai que, colocando-a no 

seu colo, aponta algo e diz: “flor, flooor!”. Ela repete “Fooo” e deixa um pai orgulhoso com o entendimento 

precoce de seu herdeiro. No dia seguinte, a criança para diante de uma bola vermelha e diz, para surpresa do 

pai, “foo”. Ou talvez tenha dito “fô” porque queria colo ou, quem sabe, porque sentiu certo cheiro no 
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  A maioria das citações da obra de Wittgenstein remete à numeração em parágrafos (‘§’) com que ele próprio a organizou. 

Quando não referir-me aos parágrafos, sigo o padrão de referenciação da ABNT. 
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jardim... Tais erros, evidentemente, não tiram o sono do pai, afinal, em pouco tempo as crianças acabam por 

usar as palavras como nós. Seja como for, o que nos permite dizer que a criança compreendeu um nome que 

lhe dizemos? Não basta ela repeti-lo. Para Wittgenstein, enquanto a criança não entender a pergunta pelo 

nome – ‘o que é isso? Como se chama isso?’ – é temerário afirmar que ela o compreendeu (Ibidem, § 6). 

Uma definição ostensiva – “isto é uma flor!” – só elucida o significado da palavra para quem saiba a função 

que esta desempenha na linguagem, isto é, o seu uso (Ibid., § 30). De modo análogo, ver uma pessoa 

nomeando corretamente cada uma das peças do xadrez não é o suficiente para concluir que ela sabe jogar. 

Seja na rememoração de Agostinho sobre as palavras em sua infância, seja na atitude deste pai que enxerga 

no filho um adulto em miniatura, vemos um juízo precipitado sobre a linguagem e sobre o entendimento 

infantil – a lembrança de Agostinho é tão confiável quanto qualquer outra lembrança da primeira infância. A 

designação não revela imediata e suavemente o significado das coisas para a criança. Como vimos, o modelo 

designativo mal abrange a simplicidade do jogo de comandos entre os construtores. A designação é apenas 

um dos vários usos possíveis da linguagem, cuja multiplicidade é subestimada por narrativas como a de 

Agostinho, que se enredam na ilusória uniformidade da linguagem.  

 A vontade de obter uma visão da totalidade da linguagem torna o entendimento sensível às miragens 

da imagem referencial da linguagem. Porém, para alcançar tal visão, teríamos de cortar o galho da 

linguagem onde sentamos para observar a linguagem, caindo no paradoxo de um fundamento 

extralinguístico para a linguagem (Ibid., § 57). Segundo Wittgenstein, os problemas filosóficos nascem da 

falta de clareza sobre os usos da linguagem, origem de mal-entendidos cujo esclarecimento, todavia, 

prescinde de teorias sobre a essência da linguagem, antes convida a uma descrição dos nossos usos 

linguísticos efetivos e possíveis. 

Uma das fontes principais da nossa falta de compreensão é que não vemos claramente o uso 

das nossas palavras. – Falta à nossa gramática uma visão panorâmica [ou perspícua, 

Übersicht]. A apresentação panorâmica proporciona ao entendimento justamente o que 

consiste em 'ver as conexões'. Daí a importância de encontrar e inventar elos intermediários 

(Ibid., § 122). 

Nesta perspectiva, trata-se de observar os elos que mostrem a lógica ou, como diz Wittgenstein, a gramática 

de nossos usos linguísticos. Não é preciso desvendar significados teoricamente, pois nada do que interessa à 

investigação panorâmica está oculto (Ibidem, § 126). A estratégia panorâmica procede comparando 

diferentes usos da linguagem, por exemplo: a lembrança de Agostinho com a invenção do povo dos 
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construtores; ou a palavra ‘crença’ usada por um ateu diante de um religioso; as ‘provas’ de um psicólogo 

comparadas às de um esteta; um ritual mágico diante de uma convicção moral moderna. “Os jogos de 

linguagem figuram muito mais como objetos de comparação que, através de suas semelhanças e 

dessemelhanças, devem lançar luz sobre as relações de nossa linguagem” (Ibidem, § 130). A filosofia de 

Wittgenstein avança lateralmente, explorando analogias entre usos linguísticos reais, possíveis e inventados, 

comparando os seus diferentes horizontes contextuais, mostra (e apela) para o leitor (reconhecer) até que 

ponto os usos de um conceito permanecem compreensíveis para nossa forma de vida. Ao lado deste 

movimento panorâmico, Wittgenstein adota uma minuciosa atitude de descrição de detalhes
34

, que expõe 

usos linguísticos diferentes presentes num mesmo contexto – designar e comandar, descrever e insultar, 

prometer e se desculpar etc. etc. Observemos estes procedimentos metodologicos ou terapêuticos mais de 

perto, pois são eles que nos ajudarão a relativizar certas imagens do ensino de filosofia.  

 

 2.3 Os jogos de linguagem 

 Wittgenstein encara a linguagem como um conjunto de jogos: “Chamarei de ‘Jogos de linguagem’ o 

conjunto da linguagem e das atividades com as quais está interligada” (Ibid., § 7). O filósofo não define 

aqui, nem o fará em outra parte, qual é a essência da linguagem, mas apresenta uma atitude que reorienta 

nossa atenção aos fenômenos linguísticos
35

. Em vez de reduzi-los a ideias ou discursos abstratos, 

compreendê-los como ações, práxis. Ou seja, a ação que acompanha a performance linguística é bem mais 

que acompanhamento, ela própria é linguagem, faz parte do jogo. A metáfora da linguagem como jogo 

aponta para um fértil campo analógico. Jogos e linguagens são práticas reguladas por padrões públicos que 

determinam, independentemente da intenção do jogador/locutor, quais são os lances/palavras admitidos, isto 

é, significativos. A depender da situação em que o jogador se encontra (no tabuleiro, na roda, no campo...), 

certas jogadas, e as reações a elas, serão presumíveis, outras surpreendentes, outras incompreensíveis. No 

mesmo sentido, uma expressão linguística isolada – ou, como diz o poeta, em estado de dicionário –, 
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  A linguagem se assemelha mais a um caleidoscópio nas suas múltiplas combinações do que a um prisma em sua exata 

transparência. A este respeito, Cf. Moreno (1993, pp. 38 et seq). 
35

  Sobre a importância dos exemplos na caracterização desta atitude, Cf. Fermandois (2008, p. 210). 
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possuirá orientação obscura, tal como o exercício de um jogador solitário que ensaiasse movimentos para um 

jogo que desconhecemos.  

 Tenho certeza de que o significado de certa expressão foi compreendido por alguém quando observo 

que sua reação adéqua-se ao contexto do jogo, para tanto não preciso dizer nada sobre seus eventos 

psíquicos. Assim, se no jogo dos construtores, ao ouvir o grito “lajota”, um ajudante simplesmente parasse 

para pensar na lajota, ninguém diria que ele o compreendeu, pois a função dos gritos naquela atividade não é 

provocar representações mentais. Hesitando, o ajudante contraria a gramática dos construtores ou age como 

quem ignora suas regras.  Gramática: é o nome dado por Wittgenstein ao conjunto de regras que determina 

os usos possíveis (significativos) de certa expressão no interior de um jogo. A gramática dos jogos não 

determina quais fatos são verdadeiros, mas mostra o que pode ser dito com sentido, seja isto verdadeiro ou 

falso (Ibidem, §§ 90 e 124). Por outro lado, a gramática não é condicionada pelos dados empíricos: “(...) 

alguns fatos poderiam tornar nossos jogos de linguagem impossíveis ou sem interesse, mas nenhum dos 

fatos que podemos constatar e mencionar tornou-os necessários” (BOUVERESSE, 1987, p. 593). A 

gramática dos usos linguísticos, na medida em que organiza a experiência, não é objeto de verificação, mas 

de confiança manifesta em um conjunto de práticas, não em regras ideais
36

. É neste sentido que, descrevendo 

a gramática dos jogos, Wittgenstein dirá: “[...] nossa investigação dirige-se não aos fenômenos, mas, como 

poderíamos dizer, às ‘possibilidade’ dos fenômenos. Refletimos sobre o modo das asserções que fazemos 

sobre os fenômenos” (Ibid., § 90). Tomemos como exemplo a gramática de “emprestar”. Minha mão 

esquerda pode emprestar dinheiro à minha mão direita? Não. Ela pode até assinar um boleto e tudo o mais, 

mas este não será o jogo do empréstimo, as consequências práticas exigidas pela sua gramática estão todas 

ausentes, tornando o uso da palavra empréstimo sem sentido – esta conclusão não decorre de um exame 

empírico, mas de uma observação gramatical (Ibid., § 268).   

 No conjunto dos jogos de linguagem podemos incluir desde os jogos primitivos do ensino ostensivo e 

da nomeação até as práticas complexas como relatar um acontecimento ou um sonho, descrever um objeto 

conforme medidas ou desenhá-lo segundo uma descrição, inventar uma história, comandar ou agir sob 

comandos, cantar, participar de uma ciranda, fazer um plano e executá-lo, resolver enigmas, contar piadas, 

fazer traduções, agradecer, mentir, rezar, maldizer, saudar, fazer uma confissão ou uma fofoca, pechinchar, 
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   Cf. Moreno (1995, p. 25 et seq.). 
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pegar ônibus, comprar maçãs...
37

. Esse conjunto heterogêneo de jogos não constitui uma tipologia: eles se 

entrecruzam, tal como as ruas de uma cidade; os limites entre eles não são precisos, nem fixos. Todavia, em 

cada um deles, fazemos coisas diferentes com as palavras, assumimos atitudes diferentes em face da 

linguagem. “Para Wittgenstein não se compreende a linguagem em si, se compreende um jogo de linguagem 

determinado, situando-se a si mesmo no tal jogo, isto é, numa atitude particular, em um modelo de atividade, 

em uma forma de vida” (HADOT, 2005, p. 73).    

 A perspectiva sobre os fenômenos linguísticos esboçada até aqui redimensiona um primeiro ponto da 

discussão aberta pelo primeiro capítulo. Vimos que a autoanamnese pedagógica ressaltava um aspecto 

aparentemente não filosófico da formação do professor de filosofia.  A rememoração que destacava 

retrospectivamente um perfil pedagógico no uso da linguagem filosófica acadêmica poderia salientar outros 

aspectos ainda, desde que observássemos minuciosamente quantas coisas são feitas com a linguagem sob o 

nome de filosofia.  Embora frequentemente nos comportemos como se tudo em filosofia concorresse para a 

produção de artigos ou papers, estabelecemos relações muito variadas com a linguagem filosófica: fazer 

uma pesquisa bibliográfica, escrever um projeto de pesquisa, organizar um colóquio e fazer a mediação de 

um debate, resenhar um livro, preparar um seminário, dar ou fazer uma entrevista, elaborar um plano de 

ensino e procedimentos de avaliação
38

, são práticas que supõem diferentes atitudes. Ademais, a própria 

diversidade de gêneros nos quais a filosofia se manifestou historicamente – romances, diálogos, tragédias, 

sátiras... – também sinaliza a variedade dos seus jogos, a heterogeneidade de usos da linguagem filosófica. 

Desfeita a aparente uniformidade linguística da filosofia, a dicotomia entre filosófico e não filosófico pode 

ser abandonada e o significado da sua transição ao ensino médio e das interpelações que lá encontra 

repensado. O ensino dos conceitos filosóficos conviverá com novos jogos e, mesmo, será guiado por eles. 

Ora tais práticas serão aparentadas aos jogos acadêmicos, ora serão francamente alheios a estes; e, às vezes, 

serão orientadas por jogos cujas regras não estão claras ou estão ainda por ser inventadas. O ensino da 

maiêutica ou do imperativo categórico será integrado a práticas da cultura escolar tais como motivação, 

avaliação e controle das condutas discentes que, junto às demais citadas no capítulo anterior, poderíamos 
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  Esta lista é uma pequena variação daquela apresentada pelo próprio Wittgenstein no § 23 das Investigações filosóficas. 
38

  A lista poderia continuar se pensarmos no avanço do estudante dentro da carreira acadêmica: selecionar projetos de 

pesquisa e distribuir bolsas; elaborar um edital para um concurso para a área de filosofia; escrever um parecer para um artigo 

submetido a uma revista etc. etc. Alguém pode dizer que estas atividades não são estritamente filosóficas, mas estaria dizendo o 

que a filosofia deve ser, em vez de simplesmente observar a forma como ela está institucionalizada hoje na universidade, que é o 

desígnio desta lista. 
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chamar de jogos disciplinares, cujas preocupações e objetivos têm conferido um perfil à filosofia no qual boa 

parte dos filósofos acadêmicos não se reconheceriam.   

 O leitor talvez questione se esta não seria uma abordagem relativista do ensino de filosofia, se não 

corremos o risco de admitir como “filosófico” qualquer coisa que ocorra em sala de aula.  Entretanto, a 

adoção de uma estratégia descritiva e a renúncia a uma postura ajuizadora em relação às práticas escolares 

não implica a negligência da gramática do termo filosofia, embora admita que seus limites não são exatos. 

Há uma vantagem adicional nesse caminho: livra-nos do anseio de procurar “algo de filosófico” em todas as 

atividades cotidianas do professor de filosofia, como se ele devesse exprimir uma concepção de mundo 

filosófica ao fazer chamadas, preencher diários de classe ou dar dicas de redação a seus alunos. Talvez não 

saibamos como encaixar nossa concepção filosófica nessas atividades, talvez nem precisemos fazê-lo 

(embora seja possível); elas estão aqui apenas lembrando que tais práticas cotidianas constituem tanto o 

ensino de filosofia quanto as decisões filosóficas do professor. Tais afazeres miúdos acabam por se 

entrelaçar às prática de ensino e por isso não podem ser descartados quando tratamos de diferenciar os usos 

da linguagem filosófica na escola e na academia, instituições com compromissos e propósitos comparáveis, 

mas incomensuráveis
39

.  

 Por isso tudo, a pergunta ‘o que é filosofia?’, com efeito, deve ser respondida pelo professor antes de 

iniciar seus cursos, no entanto, esta resposta não revela o significado de seu ensino senão quando observada 

ao lado dos usos docentes que a acompanham. Contudo, este objetivo frequentemente esbarra com imagens 

da atividade filosófica cristalizadas em norma para a descrição do ensino de filosofia que, não raro, fazem-

nos concluir que a filosofia na escola média é impossível. Uma imagem, quando se enrijece em nossa 

linguagem, imprime uma direção unilateral a nosso entendimento. Wittgenstein assim retratou o efeito que a 

imagem referencial da linguagem exerceu sobre seu pensamento. “Uma imagem nos mantinha presos. E não 

pudemos dela sair, pois residia em nossa linguagem, que parecia repeti-la para nós inexoravelmente” 

(WITTGENSTEIN, 1989, § 115). As imagens, quando reificadas em nossa linguagem, interpretam a 

heterogeneidade dos acontecimentos sempre no mesmo sentido, supostamente revelando sua essência 

profunda. Pode ser tanto uma imagem da história que nos faz ver todo evento histórico como expressão da 

                                                           
39 Esta atenção minuciosa aos usos da linguagem feitos pela filosofia terá grande importância no último capítulo, principalmente 

quando for preciso analisar a linguagem dos livros didático. 
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marcha da liberdade; ou uma imagem do inconsciente como porão subterrâneo, que acusa em todo chiste 

uma difamação escondida. Se não imaginamos nada que negue tais imagens, é porque as expressões que lhe 

contrariam nos parecem sem uso e, logo, sem sentido; donde seu efeito: “a necessidade atribuída às 

imagens
40

 [...] está ligada apenas à inutilidade que teriam em nossas formas de vida habituais as expressões 

que descrevem as situações contrárias” (MORENO, 1995, p. 36).  Neste sentido, embora a expressão forma 

de vida acadêmica seja problemática
41

, ela tem a virtude de destacar o descompasso entre alguns jogos de 

linguagem próprios ao âmbito acadêmico e aqueles presentes nas escolas, fonte da dificuldade que muitos 

pesquisadores têm de imaginar um ensino de filosofia que seja algo além de vulgarização ou deturpação.   

 A atenção à especificidade da situação (ou da família de situações) que torna possível o uso de um 

conceito mostra uma aversão wittgensteiniana a todo formalismo: não é a forma dos conceitos ou palavras 

que lhes define o significado, mas o uso contextualizado feito desta forma. A este respeito, vejamos o que 

diz Wittgenstein (1967, p. 2) sobre os jogos de linguagem da estética:  

 

Nós estamos nos concentrando não sobre as palavras ‘bom’ ou ‘bonito’, que são inteiramente 

incaracterísticas [...], mas sobre as ocasiões nas quais elas são ditas, sobre a situação 

enormemente complicada em que a expressão estética tem lugar -, em que a própria 

expressão tem um lugar quase negligenciável.   

 Evitando o reducionismo, contrastes e parentescos são estabelecidos não entre expressões, mas entre 

suas situações de uso. Esta dissertação, do mesmo modo, não pretende reduzir as práticas de ensino de 

filosofia à essência da filosofia ou do ensino, mas estabelecer algumas comparações entre as situações que 

tornam seus usos possíveis. Abordarei as situações incomparáveis mais tarde, por ora, pensemos no 

professor que faz a adaptação do vocabulário de um texto clássico para lê-lo com seus alunos, ou interrompe 

certa leitura para extrair consequências interpretativas da etimologia de uma palavra – não há uma diferença 

de espécie entre estes usos escolares e os usos acadêmicos da filosofia, mas uma transição entre jogos que 

possuem um ar de família entre si. Qual é o estatuto desse “parentesco”? Dizer “ar de família” é o mesmo 

que recusar uma definição exata que pudesse reunir tais usos da filosofia, mas é, ainda assim, lhe conferir 

alguma unidade. Wittgenstein, ao romper com o essencialismo das teorias filosóficas da linguagem, tramou 
                                                           

40
 Moreno, nesta passagem, está pensando especialmente na imagem referencial da linguagem, mas suas palavras podem ser 

empregadas às outras imagens que oferecemos de exemplo. Para uma análise da proliferação das imagens na obra de 

Wittgenstein, Cf. Fermandois, 2010.   
41

  A dificuldade da expressão é a seguinte: ela sugere uma espécie de unidade antropológica claramente delimitada, o que 

seria insustentável, em virtude da vagueza característica das formas de vida no sentido wittgensteiniano. Sobre a interpretação do 

conceito de forma de vida, cf. principalmente nota 63. 
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um tecido conceitual que admite vagueza sem perder a firmeza, mostrando que, para tecer um fio, basta 

torcemos fibra com fibra. “E a robustez de um fio não está no fato de que uma fibra o percorre em toda sua 

longitude, mas sim em que muitas fibras estão trançadas umas com as outras” (Wittgenstein, 1999, § 67).   

 O essencialista, que exige da definição de um conceito a apresentação de suas condições necessárias 

e suficientes de aplicação, procura o que há de comum entre todos os seus usos. O conceito de jogo, com 

efeito, não se adéqua a esta exigência que, aliás,  Wittgenstein rechaça, insistindo em que a exatidão 

conceitual não faz falta a quem maneja ordinariamente o conceito de jogo. Com efeito, é o que se conclui 

quando comparamos diversos jogos.  Considerando alguns jogos de tabuleiro, identificaremos várias 

similaridades entre eles. Todavia, comparando esse grupo ao dos jogos de cartas, vemos certos traços 

comuns sumirem, outros aparecerem. Avancemos para os jogos de bola, adivinhação etc. e o parentesco se 

tornará ainda mais complexo. Alguém pode arriscar: “Há concorrência em todos eles!”, mas logo nos 

lembramos do jogo de paciência... E o que haveria de comum entre os jogos de roda e a construção de 

castelos de areia? Por isso Wittgenstein poderá dizer (1989, § 67) que entre os jogos vemos apenas 

semelhanças de família, “[...] uma rede complicada de semelhanças, que se envolvem e se cruzam 

mutuamente. Semelhanças de conjunto e de pormenor”. Este rapaz com os olhos do pai e os cabelos da mãe; 

seu irmão com a boca do avô e as pernas tortas do tio; aqueles primos tão diferentes, mas com o mesmo 

nariz adunco – reconhecemos um ar de família entre eles, embora não possamos nem precisemos definir um 

mínimo comum entre todos para reconhecê-los como familiares. De modo análogo, é o ar de família entre 

certas atividades, e não a dedução a partir de uma definição, que nos leva a reconhecê-la como mais um 

jogo. “Se meu conceito de jogo está na explicação que eu dou, na descrição de exemplos de diferentes tipos 

de jogos, é porque mostro como se pode construir, por analogia, todas as espécies possíveis de jogos; digo 

que quase não chamaria de jogo a isto ou aquilo e assim por diante” (WITTGENSTEIN, 1989, § 75). Por 

fim, se tivéssemos uma definição exata de jogo provavelmente não daríamos conta da diversidade dos jogos 

e, por isso, podemos dizer que há uma precisa imprecisão na nossa compreensão do conceito de jogo: por 

mais vagos que sejam os limites que regulam as analogias de um conceito, estes são ainda assim limites e, 

como tais, reconhecíveis numa gramática de usos instituídos.  
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 O conceito de semelhança de família oferece um bom parâmetro para o professor refletir sobre o 

estatuto das suas transposições didáticas no ensino médio, mas não basta para se pensar a disciplina filosofia 

como produto de uma cultura escolar, problema que retomarei no capítulo seguinte
42

.  

 

 2.4 “No princípio era o ato” 

Em um dos trechos mais instigantes e comentados das Investigações Filosóficas, Wittgenstein (1989, § 217) 

afirma:  

‘Como posso seguir uma regra?’ – Se isto não é uma pergunta pelas causas, é então uma 

pergunta pela justificação para o fato que eu ajo segundo a regra assim. Se esgotei as 

justificações, então atingi a rocha dura e minha pá entortou. Estou então inclinado a dizer: ‘é 

assim que eu ajo’.  

O fundo de nossos jogos de linguagem, ou a obviedade de nossa vida cotidiana, não repousa sobre uma 

grande justificação, mas simplesmente sobre nossa ação (Wittgenstein, 1990, passim). Ali onde as 

justificações acabam e minha pá entorta, exprimem-se não só limitações pessoais, mas toda uma cultura, um 

conjunto de certezas compartilhadas/áveis, tácitas e pré-reflexivas, que, como tais, não precisam (ou não 

podem) ser explicadas. A gramática dos nossos usos linguísticos se fundamenta não num princípio racional, 

mas sobre a rocha dura da nossa forma de vida, cujos jogos organizam uma experiência comum: “O aceito, o 

dado – poder-se-ia dizer – são formas de vida” (Ibid., II, p. 218). Se as explicações chegam ao fim, é porque 

nossas formas de vida são dadas e, por isso mesmo, o término das explicações pode não causar 

estranhamento. As certezas que compõem uma forma de vida serão verdadeiras? “Eu tenho uma imagem de 

mundo
43

. É verdadeira ou falsa? Antes de tudo é o substrato de todas minhas inquirições e asserções” 

                                                           
42

  Frequentemente as pesquisas no campo da transposição didática são opostas àquelas sobre cultura escolar como 

perspectivas inconciliáveis. Com efeito, enquanto aquelas pensam as disciplinas como adaptações e simplificações do 

conhecimento acadêmico à forma escolar, estas definem disciplinas como criações específicas do sistema escolar. No entanto, 

esta oposição pode ser matizada se considerarmos que estas criações existentes de fato supõem muitas adaptações ou recriações 

do conhecimento acadêmico. 
43

  As certezas desenham uma imagem de mundo comparável a uma mitologia, comparação fundamental para o 

desenvolvimento do subcapítulo 2.6. “As proposições que descrevem esta imagem de mundo podem ser parte de uma espécie de 

mitologia. E o papel delas é como o das regras de um jogo; e o jogo pode ser aprendido puramente na prática, sem o aprendizado 

de nenhuma regra explícita” (Wittgenstein, 1990, § 95). 
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(Wittgenstein, 1990, § 162). Com efeito, os jogos de linguagem ocorrem na medida em que isentamos de 

interrogação uma série de convicções. Assim, por exemplo, o leitor avança nesta leitura sem precisar 

verificar, a cada linha, se a página anterior não desapareceu subitamente, se o parágrafo anterior não foi 

alterado enquanto era lido etc. Estas certezas não são enunciadas, mas mostradas por certa forma de viver 

(Wittgenstein, § 7, 1990). Ideia prenhe de consequências para a investigação educacional e cujo pressuposto 

filosófico precisa ser melhor considerado.  

 Em Wittgenstein, a indagação sobre a linguagem não deságua nos pensamentos ou razões últimas que 

a sustentariam, antes reconhece as formas de vida em que os usos linguísticos se enraízam como solo além 

do qual não faz sentido cavar.  

Às vezes se diz: animais não falam porque lhes faltam habilidades mentais. E isto significa: 

‘Eles não pensam, e por isso não falam’. Mas eles simplesmente não falam. Ou melhor: eles 

não usam linguagem, se nós desconsideramos formas primitivas de linguagem. Comandar, 

perguntar, contar, tagarelar, pertencem à história da nossa natureza assim como andar, 

comer, beber, jogar
44

 (WITTGENSTEIN, 1989, § 25).  

 Wittgenstein sugere outro caminho de investigação: assim como os animais simplesmente não falam, 

nós simplesmente falamos. Quando supomos que a linguagem é significativa porque há pensamentos por 

detrás dela nós a envolvemos em uma aura misteriosa. Entretanto, a linguagem é tão misteriosa quanto uma 

gargalhada ou uma oração – “Aqui só se pode descrever e dizer: assim é a vida humana” (WITTGENSTEIN, 

2007, p. 194). Perguntar por que humanos tagarelam ou fazem música vale tanto quanto perguntar por que 

cachorros latem. A linguagem, neste sentido, não precisa de uma filosofia que a explique. “A Filosofia 

simplesmente coloca as coisas diante de nós, não explica nem conclui nada. – Como tudo fica disponível à 

vista, não há o que explicar. Pois o que quer que esteja oculto não nos interessa” (Ibid., § 126). É neste 

sentido que o determinismo da explicação freudiana dos sonhos será questionado por Wittgenstein. Não é 

preciso ligar os usos da linguagem a uma razão oculta para compreendê-los.    

Suponha que eu considere um sonho como uma espécie de jogo que o sonhador joga (E a 

propósito, não há uma razão ou uma causa porque as crianças sempre joguem. É aqui que 

teorias do jogo geralmente erram) [...] Compare a questão por que nós sonhamos e por que 

nós escrevemos estórias. Nem tudo nas estórias é alegórico. O que significaria tentar explicar 
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  Introduzi uma pequena alteração no primeiro período da tradução para indeterminar o sujeito, a exemplo da tradução de 

Montagnolli (Cf. Wittgenstein, 2009, § 25). 
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por que ele escreveu esta história justamente deste modo e não daquele modo? Não há uma 

razão por que pessoas falem. Um bebê balbucia frequentemente apenas pelo prazer de fazer 

barulhos. Esta é também uma razão por que os adultos falam. E há outras incontáveis
45

 

(Idem, 1967, pp. 49-50). 

 Como se vê, dispensada a explicação teleológica da linguagem, fica aberto o caminho para uma 

abordagem não normativa dos fenômenos linguísticos. Contamos histórias, interpretamos nossos sonhos, 

tagarelamos etc. e assim vamos aprendendo a viver uma vida humana. Não é preciso imprimir uma direção 

unívoca ou um fim último a este processo para torná-lo compreensível. Tal conclusão pede um 

redirecionamento de boa parte da reflexão pedagógica.  

 

2.5 O espírito critico entre a aceitação e a desconfiança – o aluno questionador ante os jogos de 

linguagem 

 Muitas vezes o impossibilismo não passa de uma reação bem intencionada, embora desajeitada, às 

pretensões do racionalismo pedagógico. Por isso, quem enfrenta o primeiro não deve abrir os flancos para o 

segundo. É preciso observar que o êxito de diferentes aspectos da práxis educacional – iniciação a valores, 

treinamento e até instrução – solicitam não o raciocínio ou a reflexão do aluno, mas atitudes de adesão e 

confiança, quando o racional e o irracional não estão em jogo ainda. Como dirá Wittgenstein (1990, § 475): 

“A linguagem não emerge de algum tipo de raciocínio”.  

 Uma criança não aprende apenas o significado das coisas que o adulto lhe ensina explícita e 

intencionalmente, ela também aprende com os adultos, que, por suas palavras, ações e silêncios personificam 

uma forma de vida. Assim, aos poucos, a criança vai aprendendo naquela comunidade aquilo que nenhuma 

pessoa razoável colocaria em dúvida e, ao mesmo tempo, o que é viver uma vida humana. Poderíamos dizer, 

por isso, que a dimensão pedagógica de uma forma de vida extrapola as intenções educativas, assim como, 

de modo geral, o sentido de um lance num jogo de linguagem não é definido pela intenção do jogador. 
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  O modo de esclarecimento das instituições linguísticas proposto por Wittgenstein radicaliza-se na seguinte direção: 

“Compare à questão: ‘Por que nós punimos criminosos? É devido a um desejo de vingança? É para prevenir a repetição de um 

crime? ’ E assim por diante. A verdade é que não há uma razão. Há a instituição de punir criminosos” (Wittgenstein, 1967, p. 50).  
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Burbules reparou o quanto a segunda filosofia de Wittgenstein é sensível à dimensão tácita do ensino, 

atraindo nosso olhar para aquelas “coisas que são aprendidas sem que ninguém as tenha ensinado. [...] O que 

é ensinado não é tudo o que é ensinado – e às vezes o que não consideramos ‘ensinado’ é o que possui a 

influência mais importante e duradoura” (BURBULES, 2010, pp. 203-4, tradução minha). Assim, por 

exemplo, o aluno escuta uma lição sobre as leis de Newton, mas é marcado especialmente pela elegância de 

seus esquemas na lousa. Um professor tira dúvidas sobre o império asteca e, sem querer, ensina a traduzir 

polidamente questões titubeantes ou vagas dos alunos em perguntas claras e instigantes; ensino que, se 

tomasse a forma de uma lição de cortesia, provavelmente teria o mesmo efeito que uma aula teórica de 

natação. Alguns aspectos do ensino tácito podem ser planificados, o que, no entanto, jamais erradicará a 

dimensão tácita do ensino, como parecem desejar alguns dos críticos do currículo oculto. Pois o ensino tácito 

não se restringe à iniciação a valores, ele incide significativamente em nossos jogos de linguagem mais 

fundamentais. Pensemos nas certezas ordinárias e profundas que, desde nossa infância, foram se articulando 

e se assentando tacitamente, pavimentando as ruas pelas quais andamos sem hesitar
46

. "Tenho duas mãos", 

"A terra existia muito antes de eu nascer", “todo mundo é filho de alguém”... Ninguém me ensina que o 

mundo existia antes de meu nascimento ou que montanhas realmente existem, mas meu pai me conta que 

seus pais lhe contaram que alguém subiu ao topo daquela montanha há muitos anos atrás. Assim, 

aprendendo essa história, engulo (swallow) aquelas premissas como consequência
47

. A criança, aprendendo a 

atuar de acordo com essas convicções, exprime a sua (e a nossa) forma de vida. Mas o que acontece quando 

estas premissas que todos engolem sem reclamar são questionadas? Seria a tarefa da pesquisa educacional 

encontrar um bom digestivo para suavizar o processo, permitir que os alunos escolham sua própria dieta ou 

alguma outra?    

 A figura de um educador que faz o aprendiz engolir convicções imperceptivelmente pode provocar 

estranhamento em um leitor afinado com o debate pedagógico moderno. Não é para menos. Numa das cenas 

inaugurais de nossa modernidade pedagógica encontramos o gesto de René Descartes que, insatisfeito com 

os saberes da tradição, herdados e engolidos acriticamente, decide pôr abaixo o princípio de autoridade e 

interrogar tudo aquilo que não passara pelo crivo autônomo da razão. Esta atitude cartesiana, exemplar do 
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  As proposições que vamos aceitando e engolindo aos poucos se articulam como um sistema no qual nenhuma proposição 

é evidente quando isolada, onde premissas e conclusões se apoiam mutuamente, conformando uma imagem de mundo 

(WITTGENSTEIN, 1990, §§ 141-2). 
47

  Cf. Wittgenstein, 1990, § 143. 
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espírito crítico moderno, sugere que a confiança cega da criança no adulto é uma espécie de contingência 

lamentável na formação do espírito. Por isso, cabe-nos indagar, deveria a educação preparar desde cedo o 

terreno para a marcha do espírito livre e esclarecido, encorajando as crianças a questionarem as autoridades, 

em vez de lhes incentivar o conformismo? Quando Wittgenstein afirma que “A criança aprende acreditando 

no adulto. A dúvida vem depois da crença” (Ibid., § 160), não está voltando as costas para o direito de 

interrogar da criança, liberando o educador do dever de responder?  

 Consideremos a seguinte cena encontrada no Deuteronômio: “Quando um dia teu filho te pergunte: 

Que são estes mandamentos, estes preceitos e leis que Yahvé, nosso Deus, nos prescreveu, tu responderás a 

teu filho: [...] [escreveu-os] a fim de sermos felizes e que Ele nos conservasse a vida” (Deuteronômio, VI, 20 

et seq.). Se aceitarmos que a típica pergunta filosófica abarca a existência humana como um todo, cenas 

como essa, em que uma criança interroga seu educador sobre o sentido da educação que ela recebe, são uma 

ocasião propícia para a filosofia da educação
48

. É provável que o sentido daquela resposta bíblica escape à 

criança, bem como outras análogas que nos seriam mais familiares: “nós fazemos isso pelo seu bem”, “faça 

o que eu digo, você entenderá quando tiver seus filhos" etc. etc. Respostas desse tipo seriam um expediente 

para fugir da pergunta, indícios de obscurantismo ou autoritarismo pedagógico? Absolutamente. Estas 

expressões apontam para um ponto inescapável dos processos educativos, pois a confiança na autoridade de 

quem ensina não é um aspecto contingente do aprendizado, da transmissão de nossos jogos de linguagem ou 

da formação do espírito. 

 Wittgenstein imagina uma aula em que certo aluno interroga o professor reiteradamente, investindo 

contra o professor toda a sorte de dúvidas e questões fundamentais – o sonho pedagógico do aluno 

participativo transformado em pesadelo. O aluno interroga o significado de todas as palavras; exige provas 

da uniformidade da natureza enquanto o professor ensina induções; duvida da existência dos átomos na aula 

de química; desconfia da memória humana no meio da aula de história...
49

 Podemos imaginar que nesta 

situação falte ao professor a explicação adequada, mas raramente imaginamos que talvez explicações não lhe 

bastem. 
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   Esta análise é desenvolvida por Reboul (1971, pp. 12 et seq.). 
49

  A lista que evidencia a função imprescindível da confiança para o aprendizado ocorrer poderia continuar: o aluno não 

aprenderia se não acreditasse nos livros didáticos, se desconfiasse de telescópios, se não aceitasse argumentos de autoridade dos 

cientistas etc. etc. 
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Se alguém perguntasse ‘mas é verdade’ nós poderíamos dizer ‘sim’ a ele; e se ele pedisse 

fundamentos nós poderíamos dizer ‘Eu não posso dar fundamentos para você, mas se você 

aprender mais você pensará o mesmo’. Se isto não acontece, significaria que ele não pode, 

por exemplo, aprender história (WITTGENSTEIN, 1990, § 206). 

E mais adiante:  

O professor pensaria que isso apenas os demorava, que dessa maneira o ano ficaria parado e 

não faria progressos. - E teria razão. (...) o aluno não aprendeu a fazer perguntas. Não 

aprendeu o jogo que queremos ensinar-lhe. (Ibid., § 315) 

A passividade do aluno que nada questiona pode prejudicar seu aprendizado? Talvez. Por outro lado, aquele 

que tudo questiona, certamente ainda não compreendeu o que está em jogo. “Pois como pode uma criança 

duvidar imediatamente daquilo que lhe é ensinado? Isto significaria apenas que ela foi incapaz de aprender 

certos jogos de linguagem” (Ibid., § 283). A permanência de certas dúvidas indica que o aluno não aprendeu 

o jogo ou que ainda joga mal, pois faz parte do aprendizado dos jogos reconhecer o que deve e o que não 

deve ser investigado (Ibid., passim). Isto porque o aspecto duvidoso ou evidente de uma proposição decorre 

não de uma propriedade que lhe seja intrínseca, mas do sua função no interior de certo jogo. Falta didática ao 

professor que descarta as perguntas do aluno? Nem sempre. Pois também é preciso tato didático para saber a 

hora de dizer: "Esta dúvida não é uma das dúvidas do nosso jogo" (Ibid., § 317). Tais dúvidas podem ser 

pertinentes noutro jogo, mas não fazem sentido naquele que o professor tenta ensinar ao aluno que, para 

obter as evidências que solicita, antes precisa aceitar certos pressupostos e neles confiar. Isto não significa 

que o ensino falhe por culpa do aluno, tampouco por culpa do professor, mas simplesmente que no 

aprendizado dos jogos de linguagem as boas explicações não fazem tudo sozinhas. Na medida em que o 

aprendizado demanda aceitação de uma conduta, ele supõe que o aprendiz se responsabilize por ela
50

, gesto 

improvável quando ele não confia na autoridade do professor. Sem esta confiança, a “regra” apresentada 

permanecerá indiferente aos olhos do aluno e não se tornará um paradigma de ação. Volto ao ponto no 

subcapítulo seguinte. 

 Além deste vínculo entre confiança e compreensão, há outro aspecto do aprendizado que nos impede 

de atribuí-lo somente à realização de raciocínios, a saber: o domínio dos jogos de linguagem supõe, antes de 

tudo, um treino. A criança que começa a usar suas primeiras palavras ainda não as compreende, ainda que  
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  A respeito da função da responsabilidade do aprendiz em relação ao aprendizado, Cf. Williams, 1999, p. 178 et seq. 
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participe de uma atividade que a prepara para a compreensão linguística. “Tais formas primitivas de 

linguagem emprega a criança quando aprende a falar. O ensino da linguagem aqui não é nenhuma 

explicação, mas sim um treinamento
51

” (Idem, 1989, § 5). Como disse acima, a criança capaz de perguntar 

por um nome dá sinais de que compreende seu uso, mas esta capacidade não é fruto de uma curiosidade 

infantil espontânea: “Somos educados, treinados para perguntar: ‘como se chama isso?’ – ao que se segue a 

denominação” (Ibid., § 27). Esta abordagem do treino para a interrogação abre caminho para além do 

aprendizado infantil. Se podemos dizer que “Toda a explicação tem seu fundamento no treino (Os 

educadores deviam lembrar-se disto)” (Id., 1981, § 419), então a representação feita do aprendizado da 

filosofia, das ciências e das habilidades críticas de modo geral precisa ser repensada. Tomas Kuhn (1998), 

levando a sério a lição de Wittgenstein
52

, mostra que cientistas identificam como relevantes os mesmos 

problemas somente após passarem por um mesmo treinamento em suas comunidades científicas que, na 

medida em que os inicia num paradigma, lhes ensina a ver aspectos da natureza como problemáticos e, claro, 

certas explicações como exemplares. O olhar científico sobre a natureza revela, neste sentido, não uma 

racionalidade privilegiada, mas simplesmente o domínio de um mesmo conjunto de técnicas aceitas por uma 

comunidade, pois o que vale para a linguagem em geral vale para a linguagem cientifica, a saber, 

“compreender uma linguagem significa dominar uma técnica” (WITTGENSTEIN, 1989, § 199).  Desse 

modo, embora a ideia possa deixar muitos educadores e filósofos de cabelo em pé, devemos reconhecer o 

treinamento como base inescapável da formação do juízo, inclusive em jogos como os da comunidade 

científica, onde o criticismo impera
53

. 
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  Treinamento não é a tradução exata do termo alemão Arbrichtung, pois este se refere especificamente ao treinamento de 

animais, ou seja, ao adestramento, a expressão literal de Wittgenstein anula qualquer possibilidade de interpretação racionalista 

deste processo, mas foi preterida para que polêmicas meramente terminológicas impeçam o debate. 
52

  As reflexões linguísticas de Wittgenstein foram centrais para a elaboração do conceito kuhniano de paradigma. A este 

respeito, cf. Kuhn (1998, p. 68 et seq.). Sobre a função do treinamento na comunidade científica, cf.  Kuhn (Ibidem, pp. 115 e 

145). 
53

  A negligência à função incontornável da aceitação de normas e prescrições na formação do espírito crítico é um dos 

pontos cegos da pedagogia ou linguagem das competências, cuja hegemonia sobre o campo educacional deve ser alvo das nossas 

maiores preocupações. Escrevi um artigo a respeito desta questão: Perguntas wittgensteinianas à pedagogia das competência. 

Pereira, Rafael. Educação e Pesquisa (No prelo).  
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2.6 A educação quando as razões se esgotam – um ensino de pá torta? 

 Olhemos mais uma vez para nosso aluno recalcitrante. Nossas razões não demovem suas dúvidas, os 

fundamentos do jogo lhe parecem inseguros, a obviedade admitida pelos seus colegas não o alcança. 

Impasses como este, inusitados – mas nunca anódinos – na educação científica, são casos correntes no 

ensino de ética ou filosofia, no qual o aprendizado depende  não somente de operações intelectuais, pois suas 

questões apelam também à nossa vontade. Vejamos o porquê. A compreensão das teorias que filósofos criam 

para explicar a essência ou o fundamento do que tem sentido – p. ex., a essência do tempo, da coragem ou da 

arte – supõe adesão intelectual e volitiva, porque as argumentações filosóficas justificam fundamentos, mas 

não podem estabelecer provas. Aquelas não são explicações causais, de acordo com (ou contra) a 

experiência; são explicações por razões
54

 e, como vimos, nalgum ponto, as razões se esgotam. Para 

Wittgenstein (1980, p. 35),   

O que torna uma coisa de difícil compreensão - se é algo significativo e importante – não é a 

exigência de uma preparação qualquer em matérias abstrusas, mas o contraste entre a 

compreensão de tal coisa e o que a maioria das pessoas quer ver. Por isso as coisas que são 

justamente as mais óbvias podem se tornar as mais difíceis de compreender. Há que superar 

não uma dificuldade do intelecto, mas da vontade.  

Ora, mas se as razões não nos bastam para lidar com a filosofia, com quais recursos contamos para aprendê-

la e ensiná-la? Ora, impasses correntes na vida cotidiana nos dizem: polêmicas que redundam em conversas 

de surdos; ou debates em que nos sentimos convencidos, mas não persuadidos. Casos como estes apontam 

para uma região que Wittgenstein explorava quando dizia: “quando as razões acabam, começa a persuasão” 

(Idem, 1990, § 612). A persuasão, motivando a vontade, faz o interlocutor aderir à explicação que lhe 

parecia ininteligível. Mais do que virtude vantajosa em discussões, a persuasão leva as explicações aonde 

elas não chegariam sozinhas: às vontades. A vontade, no entanto, não é nenhuma panaceia do conhecimento. 

Quando não conseguimos fazer o dogmático perceber a parcialidade de sua abordagem sobre determinado 

assunto, é na força de sua vontade que esbarramos. A propósito, encontramos aqui uma forte razão para 

caracterizar a filosofia de Wittgenstein como terapêutica: ela só cura os sintomas do intelecto na medida em 

que alcança as enfermidades da vontade, isto é, as dificuldades filosóficas – não propriamente psicológicas – 

que cristalizam o olhar dos seus interlocutores. A vitória intelectual sobre o dogmatismo seria abstrata e vã, 
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  A respeito desta diferença, vale a pena cf. Moreno (2012, p. 79). De todo modo, retomo esta distinção no subcapítulo 

seguinte, a propósito do caso Freud. 
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se não afetasse a vontade dos dogmáticos. É por esta razão que Wittgenstein dirá, a respeito da sua luta 

contra certas imagens que dominam a tradição filosófica ocidental: “tudo quanto estou a fazer é persuadir as 

pessoas a mudarem seu estilo de pensar” (Idem, 1967, p. 28).  

 

 Quando é preciso estabelecer o peso específico do hidrogênio ou provar que a gravidade acelera a 

queda dos corpos, não sentimos falta da persuasão e, nesses casos, podemos dizer que os fatos falam por si. 

Todavia, isto não significa que o recurso à persuasão seja indício de baixa racionalidade da investigação 

filosófica ou da ética em comparação às ciências empíricas. Estas recorrem à persuasão em momentos de 

crise de paradigmas, quando veem à tona as questões sobre fundamentos do sentido. Em tais contextos de 

crise, paradigmas rivais se candidatam à posição hegemônica nas comunidades científicas, instaurando uma 

polêmica que pode ser dirimida apenas por explicações e provas. 

 

Na escolha de um paradigma, — como nas revoluções políticas — não existe critério 

superior ao consentimento da comunidade relevante. Para descobrir como as revoluções 

científicas são produzidas, teremos, portanto, que examinar não apenas o impacto da 

natureza e da Lógica, mas igualmente as técnicas de argumentação persuasiva que são 

eficazes no interior dos grupos muito especiais que constituem a comunidade dos cientistas 

(KUHN, 1998, p. 128). 

 

 

 Os fatores extrarracionais mais variados atuam sobre a vontade dos cientistas que se convertem a um 

novo paradigma: simetria, elegância e simplicidade entre outros
55

. A justificativa racional desta adesão 

dependeria de um senso de obviedade comum que, por sua vez, supõe uma imagem de mundo forjada por 

um paradigma compartilhado, justamente o que está em falta em tais cenários. Esta conclusão nos permite 

ressignificar a obviedade que somente o aluno recalcitrante não via em nossa lição. Poderíamos dizer-lhe “é 

claro que a natureza se comporta uniformemente!”, porém, como não há provas empíricas para isso – afinal, 

trata-se de uma questão de fundamentos –, obteríamos sua adesão somente se o persuadíssemos.  

Persuadir e converter é quebrar sem argumento propriamente racional ou razoável uma 

segurança na expectativa de substituí-la por outra. [...] Se tenho que persuadir alguém, é 

porque não tenho (nem posso ter) fundamento ou razões para convencê-lo. Persuadir alguém 

é justamente levá-lo a admitir justamente o que não tem base, uma mitologia, algo que está 
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  A este respeito, cf. Wittgenstein (1990, § 92); e, novamente, Kuhn (1998, p. 148 et seq. e p. 191 et seq). 



54 

 

muito aquém ou além da alternativa entre o verdadeiro ou falso, o racional e o irracional, ou 

melhor dizendo entre a sensatez e a loucura, entre o Cosmos e o Caos. Muito mais que a 

Razão, na persuasão está envolvida a autoridade, a assimetria entre aquele que ensina, 

mesmo recorrendo à violência, e o aprendiz (Prado Jr. 2004, p. 48).    

 A persuasão infunde uma nova segurança, encoraja uma atitude que não é racional nem irracional, 

tampouco verdadeira ou falsa. A hora da persuasão não pede ao educador que avance com a pá torta - “Se 

esgotei as justificações, então atingi a rocha dura e minha pá entortou” (1989, § 217) -, pede que ele perceba 

que não se trata mais de cavar, é preciso colocar de lado a pá das justificações racionais e eleger outras 

ferramentas. Porém, a  persuasão não apenas assegura astuciosamente o respeito à autoridade docente, ela 

suscita a confiança do aluno na gramática de nossos jogos ou, como diz Wittgenstein, na nossa mitologia.   

 

2.7 Uma filosofia entre a dança da chuva e as mitologias da civilização industrial 

Penso ter resumido minha atitude para com a filosofia quando disse que a filosofia deveria 

apenas se escrever como uma composição poética. Deve ser possível, segundo me parece, 

inferir daqui até que ponto meu pensamento pertence ao presente, ao passado ou ao futuro 

(WITTGENSTEIN, 1980, p. 44). 

 Wittgenstein era pessimista quanto ao destino da sua obra, pensava que ela estava fadada, “na sua 

pobreza e nas trevas desta época”, à incompreensão da maioria de seus contemporâneos (Idem, 1989, p. 7). 

Esta autoimagem de um filósofo incompreendido por seu público talvez pareça mera presunção filosófica, 

porém exprime algo mais importante: a apreciação sobre a oposição entre o espírito filosófico da obra 

wittgensteiniana e as forças sociais dominantes em seu tempo.   

A nossa civilização é caracterizada pela palavra progresso. Fazer progressos não é uma das 

suas características, o progresso é mais propriamente sua forma. Ela é tipicamente 

construtora. Ocupa-se em construir uma estrutura cada vez mais complicada. E até mesmo a 

claridade é desejada apenas como um meio para atingir este fim, nunca como um fim em si 

mesmo. Para mim, pelo contrário, a claridade e a transparência são em si mesmas valiosas 

(WITTGENSTEIN, 1980, p. 21). 

 Wittgenstein não era adepto da entusiasmada fé no progresso das ciências herdada do iluminismo, 

tampouco do utilitarismo das sociedades capitalistas que só valoriza o que rende lucros e resultados. “Não 

estou interessado na construção de edifícios, mas sim em ter uma visão clara dos alicerces de edifícios 
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possíveis” (Ibid., p. 21). Influenciado por Spengler, Wittgenstein adotou a distinção entre civilização e 

cultura para criticar os aspetos civilizatórios de sua época. Utilitarismo, individualismo e a desvalorização 

social da obra de arte estavam entre os seus principais alvos. 

Hoje em dia as pessoas pensam que os cientistas existem para as instruir. Que os poetas, os 

músicos, etc., existem para lhes proporcionar prazer. A ideia de que estes tenham algo para 

ensinar não lhes ocorre (WITTGENSTEIN, 1980, p. 61).   

Muito mais do que progresso, uma hipertrofia científica. Para esta forma de vida que não reconhece 

possibilidades expressivas sérias na arte, tampouco na religião, a filosofia de Wittgenstein (1980, § 132) 

assume ares intempestivos. 

Homens julgaram que um rei pode fazer chuva; nós dizemos que isto contradiz toda a 

experiência. Hoje eles julgam que aviões e rádio etc. são meios para um contato mais estreito 

entre os povos e a difusão da cultura.    

Entre a fé dos indígenas que dançam para chamar a chuva e a crença na vocação harmonizadora da ciência e 

indústria modernas, Wittgenstein não estabelece hierarquias, antes sugere um irônico parentesco. Onde os 

modernos se orgulham de sua visão de mundo secularizada e científica, Wittgenstein reconhece uma das 

expressões da mitologia da civilização moderna
56

. Neste sentido, ao invés de tomar os métodos científicos 

como horizonte da atividade filosófica, considerava este ideal fonte da confusão que arruinava a filosofia. O 

anseio cientificista de reduzir nossa existência e o sentido de nossas práticas a verificações de relações 

causais foi combatido por Wittgenstein em diferentes campos da cultura.  Alguns aspectos desta reflexão de 

Wittgenstein guardam implicações educacionais importantes, como veremos nos dois exemplos a seguir – a 

crítica à interpretação cientificista da psicologia e da religião.  

 Desde o ano em que descobriu a psicanálise, 1919, até o fim de sua vida, Wittgenstein leu o Dr. 

Freud continuamente; admirava este seu conterrâneo que “sempre tinha algo a dizer”
57

. Considerava a si 

próprio discípulo e seguidor de Freud, embora lançasse ácidas críticas contra a psicanálise. Analisemos a 

principal delas. Freud muitas vezes atribuiu à descoberta de um novo fato psíquico (o inconsciente) o 

sucesso da clínica psicanalítica. No entanto, como destaca Wittgenstein, os fatos que a psicanálise “verifica” 
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  Cf. Wittgenstein (2007) e Lara (2005). 
57

  Cf. Wittgenstein (1967, p. 41). 
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são totalmente dependentes do assentimento do paciente ou dos “iniciados”. Para o filósofo, é a força 

persuasiva da teoria psicanalítica que esclarece a sua eficácia terapêutica. 

 

Freud escreve sobre chistes [jokes]. Você poderia chamar a explicação que Freud dá uma 

explicação causal. ‘Se não é causal, como você sabe que é correta?’. Você diz: ‘Sim, está 

correta.’ Freud transforma o chiste em uma forma diferente que passa a ser reconhecida por 

nós como expressão de uma cadeia de ideias que nos conduz de uma ponta a outra de um 

chiste. Uma concepção inteiramente nova de uma explicação correta. Não uma explicação de 

acordo com a experiência, mas uma explicação aceita. Você tem que dar a explicação que é 

aceita. Este é todo o ponto da explicação (WITTGENSTEIN, 1967, p. 18). 

 

Em aula sobre o mesmo tema, ministrada alguns anos antes, Wittgenstein (2001, p. 39) já avançava nessa 

direção: 

Freud pensa que é parte essencial do mecanismo de uma piada esconder algo, a saber, um 

desejo de difamar alguém, e por esse meio tornar possível ao subconsciente expressar a si 

mesmo. [...] Quando nós rimos sem saber por que, Freud afirma que com a psicanálise 

podemos descobri-lo. Eu vejo uma mistura aqui entre uma causa e uma razão. Esclarecer 

porque nós rimos não é o mesmo que esclarecer uma causa. [...] É claro que nós podemos 

apontar causas para nossa risada, mas se elas são de fato causas elas não são mostradas pelo 

assentimento da pessoa. Uma causa é encontrada experimentalmente.   

Freud explicou o riso identificando o que o causa: esta é uma afirmação ambígua. O que o psicanalista 

austríaco nos oferece, segundo Wittgenstein, é uma explicação estética. Uma diferença central entre as 

explicações estéticas e as explicações causais reside na função desempenhada pelo assentimento do 

interlocutor na confirmação daquelas. As explicações da física, por exemplo, são previsões que serão 

verificadas ou desmentidas pela experiência independentemente do assentimento do observador. É outra 

coisa que está em jogo na psicanálise. Uma vez aceita a explicação, o chiste surge sob nova luz, um perfil 

novo se nota; então se compreende o porquê de sua graça. Wittgenstein estende este procedimento analítico 

para a explicação freudiana dos sonhos e a teoria do inconsciente de modo geral.  

Novas regiões da alma não foram descobertas, como seus escritos sugerem. A exposição de 

elementos do sonho, por exemplo, um chapéu (que pode significar praticamente qualquer 

coisa) é uma exposição de símiles. Como em estética, coisas são colocadas lado a lado para 

exibir certos traços. Estes lançam luz sobre nosso modo de olhar um sonho; eles são razões 

para o sonho. Mas seu método de analisar sonhos não é análogo ao método de encontrar as 

causas para a dor de estômago [...]. Capacitando alguém a descobrir as razões para a risada, a 

psicanálise provê meramente uma representação do processo (Ibid., p. 39).   
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Quando alguém faz uma explicação estética
58

, algo análogo ocorre: um novo meio de representar o 

fenômeno que nos parecia enigmático é admitido.  

Outro assunto que Freud trata psicologicamente, mas cuja investigação tem um caráter 

estético é a natureza das piadas. A questão: ‘Qual é a natureza de uma piada?’, é como a 

questão: ‘qual é a natureza de um poema lírico?’. Eu gostaria de examinar em que medida a 

teoria de Freud é uma hipótese e em que medida não é. A parte hipotética de sua teoria, o 

subconsciente, é a parte não satisfatória. [...] O modo pelo qual a psicanálise explica por que 

uma pessoa ri é análoga à investigação estética. Pois a correção de uma análise estética tem 

que ser consentida pela pessoa a quem a análise é dada. [...] O que Freud fala sobre o 

subconsciente soa como ciência, mas é apenas um meio de representação! (Ibid., p. 39).  

 Ao pressupor que fizera uma descoberta de relações causais psíquicas, Freud flerta com o 

dogmatismo, pois ergue as comparações propostas pela psicanálise em norma inevitável para nosso 

entendimento. Apesar da ênfase do psicanalista sobre sua “descoberta”, o que nos convence não é uma 

revelação empírica. Freud não é um descobridor, mas um inventor – suas comparações promovem uma 

inovação na gramática de ‘sonho’, ‘chiste’ etc. Assim como Wittgenstein cria uma nova comparação para 

descrever a linguagem – os jogos –, Freud oferece-nos novas comparações, ou novos critérios, para 

descrever lapsos e sonhos que nos pareciam sem sentido
59

. Contudo, interpreta sua contribuição de modo 

cientificista. A explicação psicanalítica não altera a compreensão que alguém possui dos seus sonhos por lhe 

fornecer uma informação nova, mas por compará-los com um dado (uma angústia de infância, por exemplo) 

que, embora conhecido, não lhes era associado – “coisas são colocadas lado a lado” e um perfil novo se 

destaca.  

 Portanto, segundo Wittgenstein, quando descobrimos “conteúdos subconscientes” simplesmente 

submetemos histórias já conhecidas a novas comparações ou critérios. É como se descobríssemos aspectos 

novos em uma figura sem que esta figura se altere. Como isto é possível? Pensemos na figura do pato-lebre, 

criada por Joseph Jastrow.  
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  Isto “Suponha que alguém ouviu uma música sincopada de Brahms ser tocada e perguntou: ‘O que é esse estranho ritmo 

que me faz vibrar?’ Alguém poderia responder: ‘É um três por quatro’. Poderia tocar certas frases musicais e ele diria: ‘Sim.  É 

esse peculiar ritmo que eu quis dizer’. Por outro lado, se ele não concordasse, isso não seria a explicação” (Wittgenstein, 1967, p. 

20). 
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  Esta aproximação entre Wittgenstein e Freud como inventores é baseada nas análises de Moreno, 2001.  
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      Figura 1 – O pato-lebre 

 

 Quando percebemos que é possível organizar os seus traços de uma segunda maneira, outro animal 

aparece sem que mudanças empíricas tenham modificado o desenho, fenômeno irredutível à fisiologia da 

percepção. “E é por isso que a revelação de um aspecto parece metade experiência visual, metade 

pensamento” (Idem, 1989, p. 206). Ora vejo o desenho como pato, ora o vejo como lebre.  A gramática do 

ver como não é idêntica à gramática do ver. “O que percebo na revelação de aspecto não é a propriedade do 

objeto, é uma relação interna entre ele e outros objetos” (Ibid., p. 205). São analogias desta ordem que estão 

em jogo nas explicações estéticas: um movimento musical pode passar subitamente de estranho a 

compreensível aos ouvidos de alguém porque lhe disseram: "veja este compasso da música como uma 

decisão"; o mesmo pode ocorrer perante uma pintura: "veja estas sombras como uma ameaça"; e – por que 

não? – diante de um sonho: “veja este chapéu como um símbolo fálico”; ou, ainda, “veja esta demissão 

como um castigo divino”. Estes são convites à imaginação e à vontade, pois “O Ver um aspecto e o 

representar-se dependem da vontade. Há a ordem: represente-se isso!” e esta: “Veja agora a figura assim!”, 

mas não “veja agora a folha verde [como folha verde]!” (Ibid., p. 206). Tais comparações não são baseadas 

em evidências, mas na disposição de chamar objetos diferentes de "os mesmos objetos", ou melhor, vê-los 

como se fossem os mesmos. Guardadas as devidas proporções, era algo desta ordem que estava em jogo no 

capítulo anterior quando vimos que, por meio da autoanamnese se revela ao professor iniciante um aspecto 

de sua formação: passa-se a ver também uma pedagogia onde antes só se via filosofia; a memória dos anos 

de formação já não é a mesma. 

 Antes de passar ao caso do cientificismo em religião, vale a pena formular ainda uma questão sobre a 

psicanálise: de onde vem o forte apelo de suas explicações? Afinal de contas, entre ver o pato-lebre como 

lebre e ver o chapéu do meu sonho como símbolo fálico há uma distância considerável.  A resposta pode ser 

dividida em duas partes. Primeiramente, a teoria psicanalítica, como todas as explicações dogmáticas, sacia 

nossa sede de generalidade, oferecendo respostas exclusivistas a nossas perguntas. O dogmatismo, como o 
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retrata Lara (2005, p. 117), possui a “tendência em explicar um fenômeno por uma só causa, e tentar em 

seguida explicar que este fenômeno é ‘na realidade’ outro”. Em segundo lugar, é preciso observar o encanto 

sui generis da psicanálise que, como dirá Wittgenstein (1967, p. 25), semeia “a ideia de um porão secreto, de 

um submundo tem um encanto peculiar. Algo escondido, misterioso. [...] Há quem esteja disposto a acreditar 

em uma porção de coisas somente porque elas são misteriosas”. Foi deste modo que Freud tornou mais clara 

nossa compreensão dos mitos humanos – criando ele próprio um mito. 

Tome a visão de Freud de que a ansiedade é sempre de algum modo uma repetição da 

ansiedade que nós sentimos no nascimento. Ele não estabelece isso por evidências – pois ele 

não o poderia.  Mas é uma ideia que tem uma patente atração. Ela tem a atração que a 

explicações mitológicas possuem, explicações que dizem que isto tudo é uma repetição de 

algo que aconteceu no passado. E quando as pessoas aceitam ou adotam isto, então certas 

coisas parecem muito mais claras e fáceis para elas. Assim é com a noção de inconsciente 

também (Ibid., p. 43). 

E adiante:  

Isto frequentemente tem a atratividade de conferir uma espécie padrão trágico à vida da 

pessoa. (…) Como uma figura trágica carregando os decretos que o destino lhe impôs desde 

o nascimento (Ibid., p. 51). 

 

 Esta mitologia não é denunciada pela sua falta de cientificidade. Pelo contrário, a teoria freudiana é 

criticada por dissimular, em vez de assumir, a fonte mitológica onde reside a eficácia terapêutica que é vista 

equivocadamente como prova científica. Esclarecida esta confusão, podemos tratar do nosso segundo caso.  

 

 Imaginemos uma polêmica entre um ateu e um religioso acerca de suas crenças – há diálogo? 

Segundo Wittgenstein (1967, p. 53 et seq.), um ateu que nega o Juízo Final não contradiz o religioso que 

nele acredita. Para o ateu, o religioso não possui evidências para sustentar sua crença, que seria 

simplesmente uma hipótese mal verificada. A respeito dos mais variados assuntos, ateu e religioso admitem 

as mesmas evidências – sem polemizar sobre o sentido da palavra “evidência”. Mas todo acordo se desfaz a 

respeito da crença religiosa. Com efeito, se ela faz parte da família das crenças ordinárias não passa de um 

primo distante; ela segue outra gramática. Para o religioso, ela é a mais bem estabelecida das crenças e ao 

mesmo tempo não é absolutamente estabelecida: nenhuma crença bem estabelecida deve ser mais firme que 

ela e, por outro lado, ela não precisa ser verificada, isto é, estabelecida. Uma das regras do jogo religioso é 

não oferecer à crença religiosa o tratamento dado a hipóteses. Na vida do religioso, a crença na criação do 
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universo ou em milagres não está sujeita ao erro. Nesse sentido, quando ele diz "tudo posso naquele que me 

fortalece" não expressa uma opinião, mas sua imperturbabilidade diante das adversidades cotidianas. Esta 

imagem que lhe orienta toda a conduta está mais para um grito de salvação do que para uma inferência. 

“Pois, embora seja crença é, na realidade, um modo de vida, ou um modo de avaliar a vida” 

(WITTGENSTEIN, 1980, p. 97). Pode parecer que ateu e religioso, em sua divergência, realizam jogadas 

contraditórias no mesmo tabuleiro, mas isto só seria possível se eles jogassem o mesmo jogo, o que não 

ocorre absolutamente. Um dos sinais mais claros de que ateus e religiosos jogam jogos distintos é a atitude 

que acompanha a negação ateia do Juízo Final: nada de especial lhe acontece; ele o julga improvável, mas 

isto não confere uma direção especial à sua vida. Wittgenstein, que não partilha dessa crença, ilustra a 

questão com seu caso pessoal: “eu não acredito que ele [deus] virá para julgar-me; porque isso não diz nada 

para mim. E isso só poderia dizer-me algo se eu vivesse de modo completamente diferente” (Ibid., p. 55). 

Desde pequenos aprendemos que a expressão “ele acredita, mas não tem certeza”, aceitável em outros 

assuntos, não é válida quando falamos de Deus. Um uso da expressão ‘crença’ que não estendemos a crenças 

ordinárias. Ou seja, a crença religiosa, embora aparentada às demais crenças, possui uma gramática própria. 

 A incompreensão do ateu
60

 relativamente ao jogo da crença religiosa exprime a “tola superstição do 

nosso tempo” (WITTGENSTEIN, 2007, p. 198), que interpreta ritos e mitologias como sinal da falta de 

explicações científicas. O cientificismo, sob o pretexto de erradicar os ídolos da crença religiosa, acaba por 

erguer outros em seu lugar – “[...] a eliminação de toda magia teria aqui o caráter da própria magia” (Ibid., p. 

191). Por isso, o cientificismo, a grande superstição do homem moderno, é o pano de fundo do (des)encontro 

entre ateu e religioso. O cientificismo nos impede de imaginar uma forma de vida na qual certas proposições 

estejam isentas de verificação – “imaginar uma linguagem é imaginar uma forma de vida” (Id., 1989, § 19) –

, donde a aparente irracionalidade da linguagem religiosa
61

. Aqueles interlocutores, ateu e religioso, não 

fazem parte da mesma forma de vida? Sim e não. Sou e não sou da mesma forma de vida do homem que, 

desejando matar seu inimigo, queima sua efígie, mas não deixa de afiar sua flecha
62

; eu não sou cristão e, por 

isso, sou e não sou da mesma forma de vida da pessoa que acende uma vela para conseguir um emprego, 
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   Embora tenha privilegiado a oposição do ateu ao religioso, por razões expositivas, seria possível mostrar a influência do 

cientificismo no interior do próprio pensamento religioso. A incompreensão do ateu é muitas vezes combatida pela 

incompreensão de teólogos que defendem sua religião como se ela fosse fruto de razões e evidências. Ou seja, a religião não está 

isenta da “tola superstição de nosso tempo”.  
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  Wittgenstein acompanha a deriva mitológica da ciência moderna desde sua obra de juventude, na qual ele afirmava que 

nos detemos “diante das leis naturais como os antigos diante de Deus e do Destino” (Wittgenstein, 2001, § 6.372). 
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  Cf. Wittgenstein (2007, p. 195). 
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mas não deixa de imprimir currículos e entregá-los em empresas. Por fim, ainda que os interlocutores do 

nosso desencontro definissem os termos ‘fé’ e ‘juízo final’ da mesma maneira, não eliminariam um 

desacordo mais profundo: eles não usam a linguagem do mesmo modo, não seguem as regras do mesmo 

jogo, não vivem da mesma forma
63

.  

 

Um jogo de linguagem permanece o mesmo, mesmo se as proposições nele consideradas 

verdadeiras passam a ser consideradas falsas e vice-versa. Mas se o bloco ou o aglomerado 

das proposições polares [gramaticais] – a mitologia de base – muda, não mais se pode dizer 

que jogamos o mesmo jogo e que nos banhamos no mesmo rio. Não é que o mundo se revele 

volúvel, mobile quale la donna, apenas nós mudamos as regras de nosso jogo e, com 

elas, nossa forma de vida, i.e., nós mudamos (BENTO PRADO JR., 2004, p.118)   

 

 Outras mitologias, outra forma de vida. O leito do rio de nossas vidas é sempre o mesmo
64

? Não, mas 

suas mudanças não suaves ou contínuas – processos de conversão religiosa, ou mesmo política, supõem 

rupturas nem sempre pacíficas. Como vimos, ateu e religioso não são adversários dentro do mesmo jogo, 

antes o jogo de um atua contra o jogo do outro e, mais ainda, uma mitologia alveja a outra. Antagonismo 

análogo atua no julgamento “científico” da crença em oráculos. “É errado eles consultarem oráculos e serem 

guiados por eles? Se nós chamamos isto errado não estamos usando nosso jogo de linguagem como base 

para combater o deles?" (Wittgenstein, 1990, § 609).   

 

*** 

                                                           
63   Embora nem sempre dois jogos distintos correspondam a duas formas de vida diferentes, parece possível dizê-lo a 

respeito do jogo de linguagem religioso do qual o ateu não faz parte. Há uma grande polêmica entre os comentadores de 

Wittgenstein sobre o sentido do termo forma de vida: existiria apenas uma forma de vida entre humanos? Ou tantas quantos são 

os jogos? A interpretação que defendo insiste que, na obra de Wittgenstein, diferentes usos guiam a palavra forma de vida que, 

por isso, não possui contornos delimitáveis com exatidão. Esta vagueza é própria do fundamento que nos resta quando se esgotam 

as justificações para certa prática e dizemos “é assim que agimos” – eis nossa forma de vida. 'Forma de vida' pode se referir tanto 

à diferença entre a forma de vida religiosa e a forma de vida de ateus, quanto à forma de vida de um grupo indígena quando 

comparado a leitores ocidentais; ou ainda, à diferença entre a nossa forma de vida e a forma de vida dos leões ou à vida de um 

povo imaginado. Estes diferentes exemplos são aspectos ou perfis do conceito Forma de vida que, nesse sentido, a depender do 

uso pode corresponder a um jogo em particular ou incluir diversos jogos.  Parece-me abusivo atribuir um uso unitário ao conceito 

quando há textos de Wittgenstein (1989) que enfatizam claramente a pluralidade que o recobre: “Pode-se representar facilmente 

uma linguagem que consiste apenas de comandos e informações durante uma batalha. – Ou uma linguagem que consiste apenas 

de perguntas e de uma expressão de afirmação e de negação. E muitas outras. – E representar uma linguagem significa 

representar-se uma forma de vida”. Por fim, para uma análise das disputas em torno do uso deste conceito no singular ou no 

plural, Cf. Velloso (2003). 
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  Os golpes da história podem estiolar as sólidas proposições gramaticais que constituem uma mitologia. “A mitologia 

pode retornar ao estado de fluxo, o leito do rio de pensamentos pode mudar. Mas eu distingo entre o movimento das águas no 

leito do rio e a mudança do próprio leito; embora não haja uma divisão nítida entre um e outro.” (Wittgenstein, 1990, § 97). 
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 A filosofia não está mais próxima da ciência do que da estética. Esta recusa wittgensteiniana do 

cientificismo é capaz de inspirar uma atitude docente fecunda diante de alguns impasses corriqueiros na 

escola básica. Imaginemos um caso para ilustrá-los.  O planejamento das aulas é cotidianamente 

surpreendido por intervenções discentes imprevistas. Imaginemos o caso do aluno evangélico que, sentindo-

se ofendido pela exposição do argumento ontológico, transforma um pacato curso sobre filosofia medieval 

num delicado debate sobre o estado laico. Talvez o professor consiga manter-se na posição do historiador 

desinteressado por algumas aulas, mas dificilmente se esquivará do tema religião e escola pública. Há muitos 

caminhos para sair de uma situação como essa, mas muitos deles dão em becos sem saída. Um destes é 

tentar demover as crenças religiosas dos alunos. Para ensinar história da filosofia, como veremos, é preciso 

persuadir os alunos, não a renunciarem a suas crenças, mas a pensarem como ajuizariam a partir de outras 

gramáticas. Entretanto, há uma série de imagens herdadas da tradição iluminista que inclinam os professores 

em outra direção, como se sua missão fosse iniciar o aluno no templo do conhecimento e extirpar os mitos 

do senso comum. É evidente que os mitos não são respeitáveis a priori e que muitos são mera racionalização 

de superstições e preconceitos – pensemos no mito da democracia racial, ou no mito da superioridade 

intelectual masculina. A filosofia, nesse caso, pode e deve acionar suas ferramentas e se posicionar 

questionando determinados mitos. Mas dizer que toda filosofia começa onde termina a mitologia parece ser 

um passo largo demais para nossas pernas, pois “na nossa linguagem está assentada toda uma mitologia” 

(Id., 2007, p. 202) e a filosofia não é capaz de prescindir da linguagem ordinária ou refundá-la
65

. A filosofia, 

quando promete um mundo sem mitologias, não faz outra coisa senão criar uma nova mitologia que, aliás, 

descamba facilmente em superstição racionalista. Por fim, a presença da filosofia na cultura escolar não se 

destina prioritariamente à luta contra os mitos do senso comum, ainda que inelutavelmente ocasione embates 

entre mitologias e convide os alunos a compreendê-las e analisá-las. O estudo da filosofia frequentemente 

provoca mudanças nas nossas convicções e, por isso, é importante que o professor não dissimule suas 

posições filosóficas – não raro a pretensão de neutralidade homenageia a parcialidade enrustida –, mas terá 

renunciado à filosofia se as apresentar como fatos estabelecidos pela ciência.“Tudo o que a filosofia pode 
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  Evidente que é possível criar linguagens artificiais, como na lógica, ou promover reformas linguísticas para finalidade 

particulares. Mas não posso me livrar da linguagem ordinária, pelo menos na medida em que todos questionamentos que lanço 

contra ela são formulados por meio justamente da linguagem ordinária. A este respeito, cf. Wittgenstein, 1989, § 120 e seq. e 

§132.   
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fazer é destruir ídolos. E isto significa não criar um ídolo novo - como, por exemplo, o da ‘ausência de um 

ídolo’”. (WITTGENSTEIN, 1993, p. 171). 

  Antes de avançar, uma pequena digressão. Os dramas e conflitos que atravessam nossa vida comum 

não são resolvidos por meio de provas científicas. Por isso, o professor que deseje enfrentar a influência da 

homofobia entre seus alunos precisará apresentar mais do que fatos estabelecidos pela ciência, assim como 

não bastará mostrar a refutação da eugenia pela comunidade científica para demover um racista. Seja 

fazendo um elogio liberal à tolerância ou lembrando os mártires da liberdade, o professor estará tentando 

persuadir o aluno, combatendo um jogo de linguagem em nome de outro(s)
66

. Isto não significa colocar a 

democracia e o racismo em pé de igualdade, mas lembrar que ambos são sustentados pela forma de vida de 

seus adeptos. Não se trata aqui de convidar os professores a travarem o “bom combate” da democracia 

liberal. Pelo contrário, este lembrete pretende desnaturalizar as virtudes político-pedagógicas que animam a 

educação escolar, pois a capacidade de imaginá-la de outro modo é condição imprescindível para 

reconhecermos as violências simbólicas em que elas frequentemente são envolvidas, entre tantas, o uso do 

mérito escolar como fator de legitimação da hierarquia social.  

 

 

2.8 Providências de um filósofo extemporâneo perante seu público 

Então és um mau filosofo se o que escreves é difícil de compreender? Se fosses melhor, 

tornarias fácil de compreender o que é difícil. Mas quem disse que isto é possível? 

(Wittgenstein, 1980, p. 113).  

 A delicada relação entre a letra e o espírito de uma filosofia, objeto da preocupação de tantos 

pensadores, pede cautela àqueles que tentam torná-la mais acessível por meio de resumos, introduções, 

prefácios, aulas... Hegel dizia no prefácio de sua Fenomenologia do Espírito que os prefácios são supérfluos, 

inadequados e contraproducentes em uma obra filosófica. Platão, por sua vez, voltando-se contra alguns 

discípulos precipitados, afirma na famosa Carta VII que o saber ao qual ele sempre se dedicou não é do tipo 

                                                           
66

 "Eu disse que eu combateria o outro homem, - mas eu não daria razões a ele? Certamente; mas quão longe elas podem ir? No 

fim das razões, vem a persuasão. (Pense no que acontece quando missionários convertem nativos)" (WITTGENSTEIN, 1990, § 

612).  
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que se deixa formular em livros. De algum modo, Wittgenstein faz coro a estas vozes oriundas de contextos 

tão diferentes, quando defende que “Tentar tornar explícito o espírito é uma grande tentação. [...] O difícil de 

um prefácio longo é que o espírito de um livro tem de se mostrar no próprio livro e não pode ser descrito” 

(Ibid., pp. 21-2). Todavia, não basta olhar para ver o que nos é mostrado. Quem inicia a leitura das 

Investigações Filosóficas sente-se como se adentrasse um jogo cujas regras não lhe foram esclarecidas... E o 

sentido vai tomando vulto, talvez, muito tempo depois de a leitura ter se iniciado. Esta filosofia não se revela 

em teses enunciadas, mas toma corpo em um processo interrogativo. Ante o desafio da expressão filosófica, 

Wittgenstein reagiu com uma difícil arte da composição: a forma das Investigações não é a de um sistema, 

mas a de um álbum. Confessando a dificuldade encontrada para conferir às suas anotações filosóficas uma 

sequencia natural, sem lacunas, Wittgenstein (Idem, 1989, p. 7) diz:  

[...] meus pensamentos logo se paralisavam quando tentava, contra sua tendência natural, 

forçá-los em uma direção.  – E isto coincidia na verdade com a própria natureza da 

investigação. Esta, com efeito, obriga-nos a explorar um vasto domínio do pensamento em 

todas as direções. – As anotações filosóficas deste livro são, por assim dizer, uma porção de 

esboços de paisagens que nasceram destas longas e confusas viagens. 

A forma singular deste livro, que tornava Wittgenstein pessimista acerca da recepção que o esperava, parece 

responder à “natureza da investigação”, seja em termos metodológicos, seja em termos éticos, pois este 

processo investigativo é também um projeto espiritual e “no âmbito do espiritual, o projeto de uma pessoa 

não pode em geral ser continuado por outra, nem o deverá ser. Estes pensamentos fertilizarão o solo para 

uma sementeira nova” (Id., 1980, p. 113).  Neste sentido, a filosofia é intransmissível tal como o trabalho de 

interpretação do sujeito sobre si próprio e, portanto, será antes de tudo autoconversação e 

autoesclarecimento, a ponto de não negar sua faceta confessional. “Para Wittgenstein, toda filosofia, na 

medida em que é perseguida honesta e decentemente, começa com uma confissão" (MONK, 1990, p. 366). 

A este respeito, lembremo-nos que as Investigações Filosóficas são emblematicamente abertas com uma 

longa citação (a maior dentre as poucas feitas no livro) das confissões de santo Agostinho. Ali, vemos um 

homem, Agostinho, em meio a suas confissões, recordando das primeiras palavras por ele ouvidas, seus 

primeiros passos no mundo da significação
67

.  A interpretação embutida na citação agostiniana, vimos, é 

relativizada e abandonada por Wittgenstein, porém, esta confissão confere à investigação uma tonalidade 

particular: o ritual de um pensador que, tantas vezes na primeira pessoa do singular, reorganiza suas 
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  A análise do papel estratégico desta abertura agostiniana é feita por Cavell, 1996. 
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memórias, tenta ser justo e esclarecer a si próprio e, eventualmente, algum leitor
68

. “Eu não devia ser mais 

que um espelho em que o meu leitor pudesse ver o seu próprio pensamento com todas as suas deformidades, 

de modo tal que, auxiliado desta maneira, possa ele próprio colocá-lo em ordem” (Wittgenstein, 1980, p. 

35). Muito do espírito e do estilo filosóficos de Wittgenstein se encontram nesta figura de um filósofo-

espelho. Senão, vejamos. 

 Wittgenstein apresenta as confusões que o enredaram e os recursos com que as enfrentou, entretanto 

não as exibe num método passo a passo. Ele possui um estilo insinuante e analógico; não dá um mapa ao 

leitor, prefere as perguntas e as sugestões às respostas diretas. Em seu The Man and his philosophy, K. Fann 

observa que 800 perguntas são feitas por Wittgenstein nas Investigações Filosóficas, apenas cem delas são 

respondidas e, como se não bastasse, setenta destas respostas são rejeitadas. Tal estilo põe em prática a 

máxima “deixa ao leitor tudo o que ele pode fazer sozinho” (Ibid., p. 114) e convida o leitor a fazer da leitura 

um exercício de trabalho de si sobre si.  A essa altura, a pergunta que se impõe é: pode ser extraído deste 

estilo um modelo para orientar práticas de ensino de filosofia na escola? Seria este uma espécie pedagogia da 

alusão?  Tal conclusão, exposta assim, sem mais, é certamente temerária. Por outro lado, ela traz à baila a 

preocupação com a autonomia do aprendiz pressuposta pela formação em filosofia. Veremos no terceiro 

capítulo, em diálogo com os trabalhos de Hubert Vincent, que pertinência didática pode ter atribuída a 

aquelas duas questões.  

 

2.9 As funções didática e pedagógica no discurso filosófico 

 No subcapítulo anterior, segui a pista dos comentadores que afirmam que “uma apreciação do estilo 

de Wittgenstein nos conduz diretamente ao entendimento da dimensão pedagógica de sua filosofia” 

(PETERS; BURBULES, 1999, p. 156). No entanto, o expediente alusivo não é a única marca pedagógica de 

seu estilo, conclusão a que chegamos quando são considerados os efeitos das funções pedagógica e didática 

em seu discurso.  
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  Para uma análise da atividade filosófica de Wittgenstein como trabalho ritualístico, cf. Moreno (2009); para a análise da 

dimensão confessional das Investigações Filosóficas, cf. Michael Peters (2010); para a terapia filosófica como modo de fazer 

justiça a nossas afirmações, cf. Wittgenstein (1999, § 131). 
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 Para Frédérick Cossutta (2001), aquelas funções estão em ação em qualquer texto filosófico quando 

este redobra sua atenção à recepção do destinatário.  

O leitor, cuja presença está marcada no interior mesmo do texto, é portanto mais que o 

destinatário passivo de uma mensagem. Ele constitui o ponto de ancoragem de duas funções 

fundamentais de toda escrita filosófica: a primeira é a função didática: o filósofo procura 

provocar a compreensão , explica, explicita, antecipa-se às incompreensões do leitor. (...) A 

segunda é a função pedagógica, que visa a transformação do pensamento e se estende a tudo 

o que torna possível a conversão do leitor (Ibidem, 2001, pp. 28-9). 

Como se vê, a função pedagógica do texto exerce um efeito persuasivo, do qual o filósofo lança mão com 

vistas à conversão do leitor. Dado que já me detive longamente sobre o esforço persuasivo que anima a 

filosofia de Wittgenstein, privilegiarei por ora o lugar ali desempenhado pela função didática. Ela não 

exprime algum interesse educativo em particular, mas um esforço de estabilização da comunicação e 

antecipação dos mal-entendidos. Esta função exprime uma condição à qual o discurso filosófico atende com 

o fim de assegurar sua legibilidade e tornar públicas suas ideias (Ibid., pp. 18 e 29).  Cada doutrina 

filosófica, como discurso constituinte
69

, ao construir seu universo conceitual, tende a um fechamento 

semântico e, por isso, mantém-se em relação tensa com a experiência comum que ela, no entanto, não pode 

ignorar. Por isso, a filosofia deve prestar contas à experiência comum sobre as redefinições operadas sobre a 

linguagem cotidiana oferecendo exemplos e casos. O recurso didático ao caso particular faz o real irromper 

no texto cumprindo um papel de validação, confirmando uma experiência comum entre leitor e escritor
70

. É 

neste sentido que o mais sofisticado sistema metafísico não consegue virar as costas para a didática (Ibid., p. 

61).   

 Antes de retomar os textos de Wittgenstein, uma breve digressão. A conclusão do parágrafo anterior 

brinda uma pedra de toque para o professor de filosofia, em especial para o trabalho, frequentemente 

subestimado, de seleção de excertos filosóficos. O leitor-professor passa a selecionar estrategicamente 

excertos ou até frases em que a função didática ganha relevo nos discursos filosóficos. Afinal, definições 

conceituais expressas em estilo direto e simples, frequentemente privilegiadas no ofício didático, são 

valiosas, todavia, sem exemplos de uso, ficam sujeitas à ambiguidade. Ademais, quando a função didática é 
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   A respeito dessa noção, cf. Cossutta; Maingueneau, 1995.  

70
  Isto evidentemente não significa que o particular seja dado, pois ele será investido de generalidade. O que é oferecido 

como evidência em filosofia, para ser aceito, depende de fundamentação teórica que acaba por reelaborá-lo.  
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saliente em um texto, o professor pode dispensar adaptações e introduções, para apresentar o texto filosófico 

em primeira mão para o aluno. Retomo o assunto mais adiante quando analisar os usos persuasivos do 

repertório filosófico.  

 A forte presença da função didática no discurso das Investigações Filosóficas reflete as próprias 

concepções linguísticas do autor, cujos conceitos abrangem uma coleção de exemplos contextualizados, 

traço estilístico característico da sua terapia filosófica, método que avança por exemplificações.  

A real descoberta é aquela que me torna capaz de romper com o filosofar quando eu quiser. 

A que acalma a filosofia, de tal modo que ela não mais é atormentada por questões que 

colocam ela própria em questão. Em vez disso, mostra-se agora um método por exemplos, e 

a série desses exemplos pode ser interrompida (Wittgenstein, 1989, § 133).   

A arma decisiva da terapia filosófica contra o dogmatismo não é uma teoria, mas a posse ou invenção dos 

exemplos certos nos contextos apropriados. É o que fica claro na passagem seguinte, onde Wittgenstein (Id., 

1967, p. 24) questiona o determinismo freudiano.  

A atração de certos tipos de explicação é irresistível. Em certos momentos, a atração de 

certos tipos de explicação é maior do que você pode conceber, se você não tem os exemplos 

certos em mente. Em particular, explicações do tipo 'Isto é na verdade apenas isto’.  

O exemplo certo à mão é um escudo contra o dogmatismo na medida em que este se alimenta justamente de 

uma dieta unilateral de exemplos (Id., 1989, § 593). Neste mesmo espírito, Wittgenstein está muito mais 

preocupado em mostrar exemplos da sua forma de encarar a linguagem, exemplos de jogos, do que 

interessado em estabelecer uma definição que diga exatamente o que é a linguagem. Como observa 

Fermandois (2008, p. 210): 

Como muitos outros (ainda que não todos), estes jogos de linguagem são casos particulares, 

exemplos. Exemplos de que? De certo modo alternativo de ver a linguagem: em ambas as 

situações [o jogo dos construtores e um jogo de compra de maças], observamos pessoas 

usando palavras em um determinado contexto social; em ambas, observamos ações 

linguísticas (um pedido, uma ordem) “entretecidas” com ações não linguísticas (comprar, 

construir). Como é sabido, este entretecimento de linguagem e prática é a intuição central 

que anima o conceito de jogo de linguagem. 
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A atitude de Wittgenstein perante os fenômenos linguísticos exprime também uma atitude ante o leitor. 

Segundo Wittgenstein, aprendemos as palavras sempre em contextos particulares
71

 – e porque seria diferente 

com os conceitos de filosofia?  Neste sentido, a pergunta ‘o que é aprender uma linguagem filosófica?’ busca 

critérios na resposta à pergunta  ‘o que é aprender uma linguagem?’. 

Quando os filósofos usam uma palavra – ‘saber’, ‘ser’, ‘objeto’, ‘eu’, ‘proposição’, ‘nome’ – 

e procuram apreender a essência da coisa, deve-se sempre perguntar: essa palavra é usada de 

fato deste modo na língua em que ela existe? [...] Quando falo da linguagem devo falar a 

linguagem do cotidiano. Seria essa linguagem talvez muito grosseira, material para aquilo 

que queremos dizer? [...] Ora, suas questões [filosóficas] já estavam incluídas nesta 

linguagem; devem ser expressas nesta linguagem quando há algo para perguntar! 

(Wittgenstein, 1989, § 120).  

 Retornamos assim à questão lançada ainda no primeiro capítulo sobre a relação do problema 

filosófico com a linguagem ordinária. Como se vê, esta citação não autoriza apenas construir problemas 

filosóficos a partir das expressões cotidianas, ela assume que isto é inevitável. Todavia, como encaminhar tal 

conclusão sem cair na trivialização populista da filosofia ou reduzi-la a debates opinativos sob o pretexto de 

democratizá-la? Admitido que o atrito da conceituação filosófica com a linguagem comum é imprescindível, 

ainda falta esclarecer de que maneira a filosofia reconstrói uma perspectiva sobre a vida cotidiana. E, além 

disso, falta esclarecer como a construção de problemas filosóficos a partir da linguagem cotidiana se vincula 

à história da filosofia, bem como relacioná-lo ao problema pedagógico da motivação.  
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  Wittgenstein, Livro Azul apud Cavell, 1979, 168. 
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3  UMA VIRADA LINGUÍSTICA PARA O ENSINO DE FILOSOFIA  

 Neste último capítulo, reoriento o tratamento dos problemas deixados em aberto em função das 

seguintes questões: (1) há um lugar para a persuasão no ensino de filosofia que a preserve da simples 

demagogia pedagógica?; (2) uma vez reconhecida a história da filosofia como referência incontornável do 

ensino filosófico, qual significado adquire a autonomia do aprendiz?; (3) qual é a relação entre a 

problematização filosófica em sala de aula e a cultura?; (4) que consequências estas considerações e as 

precedentes acarretam para o uso e análise dos materiais e livros didáticos?  

 

3.1 O aspecto retórico do ensino de filosofia  

 Um dos maiores desafios enfrentados pelos docentes rotineiramente é motivar os alunos ao estudo de 

sua disciplina. Aqui, a filosofia tem um trunfo que, no entanto, pode se voltar contra ela: as questões 

existenciais elaboradas por ela permitem aos jovens refletir sobre sua vida pessoal, mas, por outro lado, e por 

isso mesmo, podem redundar numa assimilação meramente subjetiva por parte das turmas. Para Rocha 

(2008, p. 109), cumpre-nos “tratar da aproximação inevitável – e do distanciamento necessário – entre o 

professor e o aluno de filosofia, ambos provocados pela própria natureza da disciplina”. A preocupação deve 

ser levada a sério. Com efeito, a universalidade pretendida pela filosofia pode ser simplesmente tragada 

pelos dramas pessoais dos alunos. Todavia, este problema fundamental talvez não chegue a incomodar o 

professor em virtude da precedência de outro. Em tempos de desinstitucionalização das relações escolares 

(DUBET, 1998), a identificação subjetiva do aluno com a disciplina filosófica é tão possível quanto a 

subjetivação discente contra a escola. “Os alunos não estão ‘naturalmente’ dispostos a fazer o papel de 

alunos. Dito de outra forma, para começar, a situação escolar é definida pelos alunos como uma situação, 

não de hostilidade, mas de resistência ao professor.” (DUBET, 1997, p. 223). Em tal contexto, o 

inconveniente representado pela eventual identificação subjetiva entre os alunos e as questões de certa 

disciplina escolar, além de figurar seguramente entre os menos inquietantes, poderá ser incorporado pelo 
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método de ensino como um dos passos a ser alcançado pelo ensino, apenas o primeiro deles – é certo –, mas 

nem por isso desimportante. O objetivo de fundo fica por conta dos passos seguintes: tornar viável o uso 

daquilo que Aristóteles
72 

chamava de argumentos didáticos, aqueles que podem e devem ser construídos 

ignorando a opinião do auditório, quando convém raciocinar a partir dos princípios da disciplina – o aluno os 

aceita porque “o mestre disse”.  Os saberes que guiam o docente neste jogo são forjados pela experiência, 

pelas táticas situadas e contingências da prática. Saberes como senso de ocasião (ou kayros, diriam os 

gregos) e tato didático não derivam de fórmulas ou definições a priori. O mesmo professor que, em certa 

aula, questionado por um aluno inquieto – “para que filosofia?”, – vê ali uma ocasião para problematizar o 

utilitarismo característico do senso comum; na aula seguinte, pode reconhecer na mesma pergunta um modo 

desajeitado (e talvez provocativo) pelo qual o aluno indaga o sentido e o valor da filosofia. Este tipo de 

improviso faz parte da reelaboração contínua a que o professor submete suas aulas para que elas atendam a 

diferentes turmas.  

 O esforço dos professores para responder à heterogeneidade dos contextos de ensino imprime um 

forte influxo à constituição do perfil disciplinar de um conhecimento, o que lhe dará uma identidade muito 

distinta de sua forma acadêmica. Como diz André Chervel, estudioso da história das disciplinas escolares, 

“O estudo da evolução das disciplinas, conteúdos e exercícios, mostra que as práticas de estimulação do 

interesse do aluno estão constantemente em ação nos arranjos mínimos ou importantes que elas sofrem.” 

(CHERVEL, 1990, p.205)” As pesquisas deste historiador francês nos dão uma importante pista para 

compreender simultaneamente a constituição das disciplinas escolares e a formação daqueles saberes 

docentes:  “A atividade magistral geradora das disciplinas escolares se parece mais à do orador empenhado 

em convencer e em agradar do que à do professor de faculdade que, pela vigésima vez lê suas notas ou recita 

as sílabas de um texto ajustado vinte anos antes.” (CHERVEL, 1990, p. 195). Por isso, os mesmos conteúdos 

passam por várias formas de ensino que precisam ser criadas, testadas e reelaboradas – testes  que ocupam  

sobretudo o professor inciante, mas não apenas. O professor faz apostas sobre o potencial didático de 

diferentes excertos filosóficos, orientado por preocupações muito distintas daquelas que guiam a leitura do 

pesquisador acadêmico de filosofia. Todo este processo termina, em muitos contextos, por romper o 

parentesco com a filosofia acadêmica ou torná-lo muito discreto. Por isso, o professor sente-se muitas vezes 
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como naquele relato de Gelamo (capítulo 1), espantado diante de suas práticas de ensino, nas quais ele já não 

enxerga nada de filosófico. É compreensível, pois o professor de filosofia está participando da criação de 

uma disciplina escolar e os parâmetros acadêmicos para identificação de uma prática de ensino como 

filosófica são, ainda que necessários, insuficientes.  

 Tendo em conta a descrição de Chervel para o processo em tela e o reconhecimento wittgensteiniano 

do lugar ocupado pela persuasão na atividade filosófica, gostaria de propor uma atenção retórica
73

 à situação 

conversacional que vincula o professor ao aluno no ensino de filosofia. Tal abordagem encontrará a 

resistência de boa parte dos filósofos, entre os quais a persuasão é alvo de antiga suspeita. Foi em torno da 

persuasão que se instalou uma das grandes cismas do antigo pensamento grego, colocando em lados opostos 

os filósofos, contempladores do absoluto, e os sofistas, partidários da doxa engajados na ação. Hoje, se não 

falta quem defenda literalmente que todo professor, independentemente de qual seja sua disciplina, enxergue 

a si próprio como um orador diante de seu auditório (OLIVEIRA, 2014), por outro lado, há quem veja no 

triunfo das técnicas persuasivas entre os professores de filosofia um sinal do relativismo e ignorância dos 

nossos tempos (SILVA, 2004). E mesmo Chaim Perelman (1996, p. 29 et seq.), um dos principais 

responsáveis pela revalorização dos estudos retóricos numa perspectiva filosófica no século XX, não 

considera a preocupação persuasiva própria ao filósofo. Mas o que se passa exatamente quando persuadimos, 

que atitude é essa que parece hostil à filosofia? 

 Para quem se preocupa com o efeito do argumento, persuadir, na medida em que leva à ação, vale 

mais que convencer. Por outro lado, quem busca convencer cuidaria mais do caráter racional da adesão, já 

que tradicionalmente se considera o escopo da persuasão a dimensão subjetiva e afetiva
74

 – esta é a posição 

de Kant, por exemplo. Para Perelman e Olbrechts-Tyteca, embora a filosofia tenha se equivocado ao 

identificar a diferença entre persuasão e convencimento à oposição entre subjetivo e objetivo, ainda 

deveríamos considerar o convencimento uma argumentação de maior valor, porque, diferentemente da 

persuasão, não visaria um auditório em particular. Assim, o neorretórico se alinha à busca que uniria a 

filosofia de Platão e Descartes a Husserl: uma argumentação voltada a um auditório universal, mais racional 

“justamente por se dirigir a leitores sobre os quais a sugestão, a pressão ou o interesse têm pouca 
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  Vários comentadores reconheceram no pensamento de Wittgenstein não somente uma virada linguística da filosofia, mas 

também uma virada retórica. A este respeito, Cf. Fermandois (2008) e, principalmente, Quintana Paz (2003).  
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  Cf. Perelman, C. & Olbrechts-Tyteca, 1996, p. 30. 
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ascendência” (PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 8). Como se vê, mesmo quando a 

filosofia reabilita a retórica, ela deixa a persuasão sob suspeita. A necessidade de se adequar às 

particularidades dos auditórios faria do orador um conformista, quando não um adulador; o seu desvelo com 

a eficácia do argumento o aprisionaria no utilitarismo, rebaixando seu discurso às limitações do auditório a 

que se dirige.  

 Estas críticas, apesar de instigantes, beiram à caricatura. Como o próprio Perelman reconhece, o 

orador constrói o auditório ao qual deve se adaptar; ele adapta-se para transformá-lo. E, ademais, adaptar-se 

a um auditório significa argumentar a partir de suas premissas, o orador não pode ser condenado de antemão, 

pois devemos considerar quais consequências ele extrai daquelas premissas. É neste sentido que algumas 

premissas presentes no senso comum podem ser pontos de partida para a construção de problemas 

filosóficos. Podemos, por exemplo, partir da admissão da pertinência da multa de trânsito para chegar a um 

debate sobre o sentido do Estado de direito. Contudo, o acolhimento de premissas aceitas pelos alunos não é 

o único caminho livre para o professor de filosofia; premissas estranhas a este auditório também pode 

motivar o trabalho escolar. É o que veremos depois de analisar como alguns lugares (tópoi) da história da 

filosofia podem ganhar uso persuasivo no ensino médio, dialogando com premissas admitidas por alunos. 

 

3.2 Virtudes da persuasão no ensino de filosofia e seus contratempos 

 O professor empenhado em engajar o aluno no trabalho filosófico não deve persuadi-lo a qualquer 

preço. Além de evitar a tenacidade persuasiva, que muitas vezes priva a argumentação de coerência e 

elegância, o professor deve preferir os recursos persuasivos promovidos pela própria tradição filosófica. 

Estes são mais facilmente localizados quando realçamos a função pedagógica do discurso filosófico, no 

sentido descrito por Cossutta. Não é preciso fazer do aluno um discípulo dos filósofos estudados, basta 

favorecer uma simpatia hipotética que anime a compreensão das doutrinas filosóficas. Vejamos alguns 

exemplos, táticas e riscos possíveis. 

Atualmente, fala-se sempre que os exercícios físicos dão muito prazer. Quando o corpo está 

bem treinado, ele não apenas se sente bem com os exercícios feitos, mas sente necessidade 
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de continuar a repeti-los sempre. Nossa experiência é a mesma com o pensamento: uma vez 

habituados a refletir, nossa mente tem prazer em exercitar-se e quer expandir-se sempre 

mais. E com a vantagem de que o pensamento não é apenas uma atividade mental, mas 

envolve também o corpo. É o ser humano inteiro que reflete e tem o prazer do pensamento 

(SAVIANI FILHO, 2011, p. 7).  

 A citação foi extraída das primeiras páginas de certo livro paradidático que faz parte de uma coleção 

cujo objetivo é atrair o grande público às questões filosóficas por meio de textos curtos e acessíveis escritos 

por especialistas. O trecho estabelece uma analogia entre o prazer dos exercícios intelectuais e o prazer dos 

exercícios físicos, com o intento de sustentar a superioridade do primeiro sobre o segundo. Este topos é 

recorrente em textos de Platão e outros clássicos da antiguidade
75

; Saviani Filho, autor de artigos sobre 

filosofia antiga, evidentemente não o ignora. No entanto, com seu primeiro gesto, prefere destacar a 

atualidade da temática (“Atualmente...”), uma forma de aproximar o tema do seu público. Outro aspecto 

importante: os exercícios não são valorizados por fazerem bem à saúde, preocupação onipresente em 

sociedades, como a nossa, dominadas por dispositivos biopolíticos de controle; o autor privilegia o prazer 

dos exercícios. Não tenho interesse em “refutar” a analogia, minha intenção é observar como a 

(re)construção de um topos da filosofia é alinhada a certa imagem do público jovem. O autor lança mão de 

premissas supostamente admitidas pelos jovens leitores para pavimentar o caminho até as virtudes da 

filosofia
76

. 

 Gérard Lebrun, esboçando as condições psicológicas e culturais em que o encontro entre filosofia e 

juventude é promovido, aponta na direção que estou trabalhando:  

Nunca acreditei que um estudante pudesse orientar-se para a filosofia porque tivesse sede da 

verdade: a fórmula é vazia. É de outra coisa que o jovem tem necessidade: falar uma língua 

de segurança instalar-se num vocabulário que se ajuste ao máximo às "dificuldades" (no 

sentido cartesiano), munir-se de um repertório de "tópoi" – em suma, possuir uma retórica 

que lhe permitirá a todo instante denunciar a "ingenuidade" do "cientista" ou a "ideologia" de 

quem não pensa como ele. Qual melhor recurso se lhe apresenta senão tomar emprestado um 

discurso filosófico? (LEBRUN, 1976, p. 151). 
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  A este respeito, Cf. Foucault (1984). 
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  Se algum leitor se lembrar de algum elogio à filosofia, não será mera coincidência. O discurso dos elogios está dentro do 

gênero epidítico, no qual o orador deve exaltar virtudes ou proezas consagradas com o objetivo de reforçar valores aceitos pela 

comunidade. Dos três gêneros estabelecidos por Aristóteles em sua retórica, é o  mais pedagógico. A este respeito, Cf. Perelman; 

Olbrechts-Tyteca (1996, pp. 53-60). 
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A fonte que mata a sede de verdade não seria o grande atrativo da filosofia para os jovens – só para eles? –, 

mas sim os tópoi que lhes permitem se distinguir dos ingênuos e combater os pretensos donos da verdade. 

Lebrun sugere que é o domínio de uma retórica filosófica que está em jogo no ensino de filosofia
77

. Se o 

aluno possui realmente sede de verdade não é o que importa ao professor – afinal, como ele a verificaria? A 

sede de verdade é um dos tantos lugares construídos pela filosofia e passíveis de, como língua de segurança, 

abrigar o aluno. Neste sentido, podemos ressignificar, o papel da antiga crença nos poderes emancipadores 

da atividade filosófica. No seu ‘O que é a filosofia Antiga?’, ao analisar como o exame de consciência se 

implicava na transformação da maneira de ser promovida pela filosofia, Hadot (1998, p. 217) diz: “Esta 

prática se arraiga primeiro no simples fato de que o início da filosofia, em todas as escolas, é tomar 

consciência do estado de alienação, de dispersão e de infelicidade, em que nos encontramos antes de nos 

convertermos à filosofia”. A filosofia é entendida, já na sua acepção antiga, como exercício e conversão por 

meio dos quais é combatido e superado certo estado de perdição intelectual e moral. Pelos métodos 

filosóficos, as ilusões que aprisionam a mente humana, das sombras da caverna aos ídolos da tribo, seriam 

superadas. O empenho suposto por tal superação encontra na obra e vida dos próprios filósofos o seu melhor, 

e às vezes heroico, exemplo.  Hegel, por exemplo, comparava sua Fenomenologia do Espírito à aventura 

épica, pois considerava o movimento de busca por autoconhecimento a partir da perda de si até o retorno a si 

mesmo apresentado em sua obra análogo à deriva e retorno de Odisseu a Ítaca
78

. O uso destas várias imagens 

como tópoi, a filosofia como aventura do pensamento, luta contra a inconsciência, norte contra a perdição 

etc. requer cautela do professor. Por esta via, o docente não espera (pelo menos, não deveria) converter o 

aluno a alguma doutrina redentora, mas mobilizar imagens que animaram o empreendimento filosófico na 

história de modo que possam instigar o trabalho discente. Se a disposição de motivar o aluno cumprirá 

função central na constituição da filosofia como disciplina escolar, nada melhor do que recorrer ao potencial 

persuasivo da própria tradição filosófica. Todavia, para cumprir esta tarefa, não é preciso ceder à pretensão 

messiânica
79 

que contagia a filosofia vez por outra.  
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  É improvável que Lebrun, este grande nietzschiano, sugira que a sede de verdade é sinal de uma relação amadurecida 

com a filosofia. Não seria a vontade de poder por trás da aproximação juvenil à filosofia um traço inconfessável ainda vivo nos 

nossos estudos filosóficos de maturidade?   
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  A este respeito conferir Gonçalves, 2002. 
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 Como não poderia deixar de ser, os argumentos construídos a partir destes topos, persuasivos ou não, 

são todos contingentes, bem como seus resultados. Por isso, não há de causar espanto uma eventual inversão 

da expectativa lebruniana. Afinal, o professor de filosofia em algum momento atualizará a imagem 

sobranceira do filósofo desapegado da vida ordinária em contraface a um senso comum discente 

caricaturalmente representado. Nesse caso, em vez de se identificar com os ideais filosóficos para tripudiar 

sobre as ingenuidades alheias, como sugere Lebrun, os alunos podem reconhecer-se num senso comum a ser 

defendido, enxergando no filósofo pouco mais do que a arrogância do moralista. Não por acaso, já houve 

quem visse no “senso comum” não mais que uma invenção maliciosa do engenho filosófico (PRADO JR., 

2000). Como a filosofia frequentemente se volta contra variadas tradições culturais estabelecidas, os atritos e 

conflitos de valores, ou se preferirmos, os embates entre jogos de linguagem, são inevitáveis em aulas de 

filosofia – em muitos contextos eles são mesmo desejáveis. Porém, seria um equívoco o professor imaginar 

que polemiza filosoficamente com seus alunos, pois ali não se trata de um embate entre iguais. Imaginemos 

o aluno recalcitrante ou indiferente às promessas de esclarecimento da filosofia: durante a aula sobre a 

república de Platão, devemos representá-lo e tratá-lo como um Trasímaco encarnado? Ou como um servo de 

sua própria vontade, quando a aula for sobre La Boétie
80

? Neste faz-de-conta pedagógico o aluno, à revelia, 

personifica ritualmente o senso comum a ser perpetuamente derrotado pela filosofia – podemos os 

professores de filosofia imaginar um lugar para nosso ofício distante deste horizonte triunfal? 

 Para encerrar este subcapítulo, gostaria de analisar outro procedimento muito comum no ensino de 

filosofia: ressaltar sua retórica política, especialmente certa vocação antiautoritária. Refiro-me à filosofia 

representada como antípoda do autoritarismo, perigo constante para os ditadores, seja em reflexões teóricas 

sobre a formação filosófica, seja em textos de materiais didáticos. Este pode ser um caminho produtivo, 

desde que o professor, ao interpretar seu lugar de fala na escola, não identifique sua atividade com a do 

filósofo oposto aos poderes estabelecidos.  

  Numa antologia produzida pela secretaria de educação do Paraná e direcionada aos alunos de ensino 

médio, encontramos o seguinte texto: “Apesar do adágio sobre sua aparente inutilidade, a filosofia foi 
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  Este é uma das situações extremas a que a decisão filosófica pode conduzir o professor: a transposição da polêmica 

filosófica para o interior da sala de aula com todo seu cortejo de astúcias, entre as quais mereceria especial atenção as reduções ao 

ridículo, recurso argumentativo cujos possíveis usos pedagógicos raramente são objeto de investigação. 
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excluída da grade curricular por ser considerada perigosa para segurança nacional, ou como se dizia na 

época, “subversiva” (CHAUÍ, 2009). Na mesma direção, no livro didático Temas de filosofia, podemos ler: 

A filosofia incomoda porque questiona o modo de ser das pessoas, das culturas, do mundo. 

[...] E, nesse sentido, a filosofia é perigosa, subversiva, pois vira a ordem estabelecida de 

cabeça para baixo.  Podemos agora perceber a razão da condenação de Sócrates na 

Antiguidade ou da proibição da leitura de Karl Marx no Brasil pós-64 (ARANHA; 

MARTINS, 1992, p. 69). 

  É claro que apresentar a formação da identidade filosófica por sua oposição aos poderes instituídos 

em determinado período é legítimo e interessante. Esta dinâmica pode ser exemplificada pela posição de 

filósofos de primeiro escalão – Sócrates contra a tirania da opinião; Platão diante do tirano Dionísio; Galileu 

contra a Inquisição –, além de ter um apelo significativo para adolescentes que, via de regra, têm no 

questionamento da autoridade uma importante fonte de reflexão existencial. Todavia, dois apartes me 

parecem oportunos. O primeiro é mais breve e tem a ver com o lugar de fala do professor. Este não pode 

perder de vista que, embora a subversão possa ser objeto de estudo na aula de filosofia, o fato de privilegiá-

la não torna a prática de ensino subversiva. O ensino e defesa de uma filosofia subversiva não poderiam 

tornar uma aula subversiva? Aqui, vale a pena lembrar o argumento de Hannah Arendt (2000), segundo o 

qual por mais novo e revolucionário que seja o mundo político que o professor pretenda descortinar, este 

será inevitavelmente um mundo velho aos olhos do aluno. Em sala de aula, ainda que o professor mostre o 

impacto crítico ou subversivo da filosofia sobre determinadas sociedades, enquanto o aluno acompanhar sua 

explicação, não estará subvertendo nada do que ali esteja instituído. No jogo de linguagem do ensino escolar, 

os paradigmas da subversão discente se encontram no leque das indisciplinas, não na lista de lições a serem 

aprendidas. Dizer isto não é o mesmo que tapar os túneis que levam da filosofia à subversão, visto que os 

usos da filosofia aprendida na escola não se esgotam na escola e são, no limite, imprevisíveis. Seja como for, 

entre a gramática da atividade didática que “questiona o sentido daquilo que está dado” e a gramática da 

prática política que “contesta a ordem estabelecida” existem alguns parentescos, mas principalmente 

diferenças relevantes. Não há nada a censurar na esperança de que o contato com textos filosóficos torne os 
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alunos menos conformistas, contudo quando pressupomos que a leitura filosófica conduza por si só a 

condutas políticas progressistas cedemos ao encanto do determinismo
81

.   

  O segundo aparte que gostaria de fazer é uma digressão historiográfica. A afirmação de que a 

filosofia foi banida das escolas durante a ditadura é, além de recorrente,  pronunciada por figuras de peso no 

debate acadêmico. Embora a filosofia já viesse perdendo espaço no currículo desde a promulgação da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional
82

 (1961), é somente com aprovação da lei da 

reforma do ensino da ditadura militar (lei nº 5.692/71) que a campanha pelo retorno da filosofia ao ensino 

secundário ganha fôlego. Nesse contexto, a oposição à reforma educacional e a luta pela filosofia podiam ser 

vistas como uma mesma frente de batalha contra o regime de exceção, pela democracia, pelos direitos 

humanos ou até pelo socialismo. A movimentação pelo retorno da filosofia em meados dos anos 70 se 

difundiu por vários estados brasileiros e a criação da Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas (SEAF), 

fundada em 76, foi um dos seus frutos. Nesta e em outras organizações da época, a filosofia encontrava um 

canal alternativo para o debate político silenciado nos departamentos, onde o clima de silêncio e 

desconfiança muitas vezes o comprometia (HORN, 2012, p. 15). Em virtude deste itinerário conjuntural, o 

sentido então atribuído ao papel do ensino de filosofia na escola secundária é vinculado ao antiautoritarismo. 

Ainda hoje, com tudo o que mudou e não mudou na escola brasileira, nossas aulas e discursos críticos sobre 

o ensino de filosofia parecem reencenar algo daquela luta. 

 Frequentemente se afirma que o lugar ocupado pela filosofia no currículo dos cursos clássicos
83

 foi 

tomado pela Educação moral e cívica, disciplina criada pela reforma educacional dos militares e que 

atravessava os diferentes níveis do ensino de 1º e 2º grau. Mas isto não é exato. Também não se pode dizer 

que a filosofia foi “banida” da escola, ainda que, de fato, ela tenha sido alijada do núcleo comum do 
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  Vale lembrar, aliás, que um dos paradoxos políticos do século XX foi o advento de grandes totalitarismos inspirados em 

filosofias da liberdade. Refiro-me não só ao destino de Marx na União Soviética, mas também ao de Nietzsche sob o nazismo. O 

problema é abordado por Foucault em Uma filosofia analítica da política.   
82

  Por meio desta, o ensino de filosofia perdia a obrigatoriedade e tornava-se uma disciplina complementar e incorporada 

mediante indicação de cada Conselho Estadual de Educação. 
83

  O ensino secundário era dividido em três cursos alternativos: Clássico, Científico e Normal (habilitação para o 

magistério). No científico, já não havia filosofia e no Normal existia somente filosofia da educação que, por sinal,  não foi 

excluída.    
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currículo, tornando-se disciplina optativa
84

, cujo oferecimento ficava a critério das direções escolares. Sem 

dúvida, tal reforma é guiada pelos interesses estratégicos dos militares. Contudo ela não é orientada tanto 

pela doutrina de segurança nacional, voltada contra as disciplinas supostamente subversivas, quanto pela 

lógica do nacional-desenvolvimentismo, cujo forte acento técnico e profissionalizante abalou o espaço 

curricular das humanidades como um todo
85

 – as disciplinas de geografia e história, por exemplo, também 

desapareceram e foram substituídas por Estudos Sociais.  Esta é a mesma lógica desenvolvimentista que, já 

no governo João Goulart, deu fim à obrigatoriedade do ensino de filosofia – curiosamente, ninguém sustenta 

que Jango o tenha feito por considerá-la perigosa. O grande crime da filosofia não era ser subversiva, era 

antes ser inútil aos olhos dos arautos do desenvolvimentismo. 

  É muito comum ouvirmos (e os relatórios da Unesco são os primeiros a dizer-nos) que a filosofia é 

incompatível com as ditaduras. Isto deve ser relativizado: não é só a filosofia que perde vigor sob regimes 

totalitários.  As demais disciplinas, sobretudo as humanidades, sob o jugo autoritário, também degeneram 

em doutrinação ou propaganda. O que estaria em jogo quando afirmamos a priori a incompatibilidade entre 

filosofia e ditaduras? Alguma afinidade eletiva entre democracia e filosofia? Se o objetivo de tal postulado é 

direcionar o ensino da filosofia para o desenvolvimento de virtudes cívicas democráticas, cabe-nos indagar 

em que ele se diferenciaria de uma espécie de educação moral e cívica “do bem”
86

? Por isso tudo é preciso 

parcimônia na atualização das imagens da subversão que rondam o ensino de filosofia.    

 

3.3 Como não dizer o essencial para os alunos? Usos didáticos da história da filosofia 

Quem hoje em dia ensina filosofia não seleciona o alimento para o seu aluno com o objetivo 

de lhe adular o gosto, mas para o modificar (WITTGENSTEIN, 1980, p. 35)  

  Nas páginas acima tentei mostrar algumas possibilidades e limites para a persuasão filosófica no 

ensino médio. Vimos sobretudo estratégias didáticas que tentam integrar premissas dos alunos aos tópoi da 

                                                           
84

  Assim, houve não só escolas isoladas, mas cidades inteiras em que a filosofia foi oferecida ininterruptamente ao longo 

dos anos 70, como Santa Maria e São Leopoldo, como nota Ronai Rocha (2008), autor de Ensino de filosofia e Currículo.  
85

   Para uma análise global da reforma educacional dos militares à luz da doutrina de segurança nacional e da ideologia 

desenvolvimentista, ver o trabalho da historiadora Nadia Gonçalves (2011).  
86

  A este respeito, cf. Cardoso (1986). 
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filosofia. Antes de iniciar este itinerário, disse ao leitor que a eventual identificação subjetiva do aluno com 

alguma prática de ensino de filosofia, antes de ser um inconveniente, era simplesmente o primeiro passo 

almejado pelo professor interessado em engajar o aluno na investigação filosófica. Gostaria de mostrar agora 

em que sentido uma estratégia de inspiração wittgensteiniana no ensino permite ao professor apostar em 

premissas estranhas aos alunos sem recuar ante o desafio persuasivo e, ao mesmo tempo, adotar uma postura 

menos reverente e encomiástica relativamente à filosofia. O que está em jogo aqui é o distanciamento de si 

próprio que o ensino de filosofia deve propiciar ao aluno.  

Algumas páginas acima, vimos Wittgenstein afirmar que a tentação de tornar explícito o espírito da filosofia 

(em prefácios, por exemplo) deve ser evitada. Será possível transformar este zelo em pedra de toque do 

ensino de filosofia sem cair no impossibilismo ou na sua superação abstrata?  Como fazer isto sem 

negligenciar a clareza de objetivos que caracteriza todo bom contrato didático? Certamente seria um exagero 

propor um método wittgensteiniano para o ensino da história da filosofia, porém não é impossível elaborar 

tal método sob a inspiração de Wittgenstein. Algumas pistas neste sentido foram lançadas por Hubert 

Vincent. O pesquisador francês tem defendido que, se a liberdade de pensamento é a finalidade do ensino de 

filosofia, o professor de filosofia não deve transmitir ou ensinar pensamentos, mas exercícios do 

pensamento. Os exercícios, enquanto meios, devem estar afinados com sua finalidade, a liberdade de 

pensamento; não obstante, deve haver um descompasso entre estes meios e fins, não um descompasso 

acidental, mas um descompasso previsto e preparado.   

Nesse sentido parece sempre decisivo manter uma distância entre as formas de exercício 

dentro das quais somos educados e a liberdade de pensamento que nós buscaríamos. Esta 

deveria ser representada como um excesso necessário a estas formas de exercício, ainda que 

fosse para tornar possível seu questionamento. [...] Quando certas finalidades que julgamos 

essenciais são colocadas muito prioritariamente, acabamos por nos proibir de realizá-las 

(VINCENT, 2005a, p. 250).  

 O professor cala sobre a essência do exercício, ou sobre seu fim último, para que o sentido da 

liberdade de pensamento almejada não deteriore em obrigação escolar a ser examinada – o sentido da 

filosofia escolar, desta perspectiva, extrapola os exercícios escolares. A resposta sobre a finalidade do ensino 

de filosofia é uma das decisões filosóficas elementares esperadas do professor?  Esclarecer os objetivos do 

curso para fundamentar o contrato didático é sem dúvida importante, mas para isto não é necessário (nem 

útil) anunciar aquelas grandes palavras filosóficas – desenvolver o espírito crítico, a atitude questionadora 



80 

 

etc. – a cada atividade proposta aos alunos. Para que os alunos saibam como fazer os exercícios escolares 

não é necessário que conheçam o significado que o professor atribui à finalidade desta prática educacional, 

conhecimento que, ademais, pode alimentar uma mania tipicamente escolar. Tenho em vista as análises de 

Bohoslavsky – que, aliás, não diria mania, mas neurose – para quem o êxito discente supõe a capacidade de 

esconder do professor aquilo que se ignora. 

[…] grande parte da relação entre professores e alunos consiste em descuidar 

sistematicamente, ignorar continuamente aquilo cujos efeitos se desconhece, trabalhar sobre 

o conhecido e o seguro. […] Quantos professores se preocupam realmente com que seus 

alunos aprendam a formular perguntas por si mesmos? A maioria de nós está empenhada em 

que eles nos deem respostas; e não quaisquer respostas, senão aquelas que coincidam com a 

que nós como professores já tenhamos formulado para um problema que havíamos 

selecionado, ou que nossa disciplina nos assinala como importante (BOHOSLAVSKY, 

1975, p. 5, tradução minha).  

 A dificuldade de lidar com esta dinâmica corrobora a proposta de Vincent. Afinal, o que possuiria de 

investigativo uma investigação cujo resultado é conhecido de antemão? Alguém pode questionar: não 

estaríamos abrindo as portas para a indeterminação no processo educativo? Certamente, trata-se de acolhê-la, 

ou melhor, simplesmente reconhecê-la. A decisão sobre a finalidade da filosofia não pode determinar o que 

os alunos vão extrair da lição. Quando avaliado, o aluno expressa o que aprendeu para o professor, 

conjeturando via de regra o que o professor espera ouvir. Esta é uma das razões pelas quais o professor não 

pode prever quais aspectos da vida do aluno serão ressignificados em função dos exercícios filosóficos 

escolares – se os usará para interpretar o jornal de esportes, para questionar o professor de ciências, para 

reler a bíblia, para justificar suas opiniões ou satirizar os colegas que não pensam como ele... Não é 

necessário, nem possível, prever todos desdobramentos que o aluno imprimirá aos usos da linguagem 

filosófica para além dos muros da escola – o sentido do vínculo do aluno à filosofia extrapola as diretrizes 

curriculares. Do mesmo modo, a diferença entre as razões que fazem o professor ensinar e aquelas que 

levam o aluno estudar não constituem argumento suficiente para renunciar ao planejamento do ensino. Não 

há, nisto tudo, razão alguma para se lamentar. 

 Muitos professores, no anseio de esclarecer o aluno sobre o sentido das atividades didáticas, cedem à 

tentação de dizer tudo ao aluno. Lídia Maria Rodrigo, por exemplo, em seu trabalho sobre ensino de 

filosofia, recomenda ao professor que, ao aplicar certos exercícios sobre o conceito de senso comum, 
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apresente este como obstáculo ao pensamento filosófico (RODRIGO, 2009, p. 106). Entretanto, penso que a 

virtude pedagógica mais desejável e difícil se reconhece no equilíbrio entre o bem dito e o não dito, na 

alusão tática – o professor dificilmente imagina que até ele tem hora para calar-se: “aí começa a pedagogia, 

quando nos privamos da crença de que bastaria revelar nossos objetivos para que fossem entendidos. (...) É 

aí, sem duvida, que se percebe novamente a distância necessária entre os exercícios e as finalidades” 

(VINCENT, 2005a, p. 255). O reconhecimento do silêncio na estratégia docente não nos leva ao quietismo, 

tal como a douta ignorância socrática, é um saber que vale por aquilo que não pretende: resumir o sentido de 

um exercício na transparência de um enunciado pedagógico geral. Este, uma vez anunciado, nos situa na 

antessala do ensino. E nada assegura que chegaremos à sala principal. 

 Do ponto de vista metodológico, a proposta de Hubert Vincent pode ser interpretada dentro de um 

horizonte wittgensteiniano, ou melhor, confere uma orientação pedagógica plausível para as ideias do 

pensador austríaco
87

. Tomemos um exemplo. Um professor em sala de aula, ao conduzir a leitura de, por 

exemplo, algum diálogo de Platão não teria como tarefa dizer ao aluno o que é o essencial da filosofia 

platônica, o que seria o mesmo que antecipar-lhe o significado que aquele deve encontrar no texto 

(compreendido ou não), dispensando-o da parte mais importante do trabalho de leitura. Em vez disto o 

professor deveria conjugar dois procedimentos. Primeiramente, colocar em foco as operações discursivas 

que dão corpo àquele pensamento (VINCENT, 2011, p. 111). Numa abordagem que se afasta tanto da 

heroificação típica dos elogios à filosofia quanto da “atualização” da filosofia a um duvidoso gosto 

contemporâneo, Vincent sugere que o professor apresente o filósofo como um "tipo estranho", cujo 

pensamento faz tudo girar repetidamente em torno de duas ou três ideias, dando um sentido inusitado para 

palavras familiares, inventando novos critérios para seu uso. Este primeiro movimento direciona a atenção 

do aluno à discursividade do texto. Já o segundo passo do professor deveria levar o aluno a interrogar o texto 

no seguinte sentido: “do que ele quer nos convencer, será importante estar convencido disso? Somos 

convencidos? Por quê?” (Ibid., pp. 113-115). E mais adiante, Vincent afirma (Ibid., p. 116):  

Qual é o sentido desta operação? Pode-se exercitá-la por conta própria? Compreenderemos 

somente se colocarmos esta questão sobre o tipo de operação em marcha nos textos 
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  Nos seus artigos, Vincent não analisa a obra de Wittgenstein, no entanto mobiliza conceitos oriundos de sua filosofia, 

como jogo de linguagem, seguir regras e semelhança de família. Ademais, o pesquisador tem  mobilizado os últimos escritos do 

pensador austríaco, Sobre a Certeza, para enfrentar a questão da confiança na relação entre professor e aluno. 
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filosóficos. (...) tornando explícitas essas operações, creio que é possível favorecer um efeito 

de estranheza que pode realizar e tornar possível o julgamento desses que aprendem e que 

não aprenderão senão sob a condição que seu julgamento se ponha em marcha e que ele 

pense em participar de algum jogo.  

Não basta observar o jogo, é preciso seguir suas regras para que sua estranheza possa ser compreendida e 

avaliada. A estranheza não é um valor em si mesmo, mas é importante na medida em que promove o efeito 

de distanciamento que permite um julgamento apropriado do texto. Num outro artigo, explorando o alcance 

do modelo do jogo para compreender o processo de aprendizado, o autor esclarece o sentido em que o efeito 

de estranheza deve ser favorecido:  

o que nós chamamos de jogo é solidário de certa consciência de estranheza e no fundo da 

experiência ou do sentimento que há nessa ou naquela atividade (raciocinar em gramática, 

fazer filosofia) alguma coisa de difícil e de arriscado. Mostrar também que a consciência do 

jogo, ou da atividade como jogo, é solidária da 'não universalidade', ou da 'não naturalidade' 

desta atividade: os gramáticos, como os filósofos, são pessoas estranhas; e é sobre esta 

estranheza a ser compreendida que se constrói uma motivação (Id., 2005b, p.12).  

Nesse caso, seria conveniente não pensar tanto nos filósofos como funcionários da humanidade (Husserl), e 

enxergá-los um pouco como membros da tribo dos filósofos, cuja singularidade constituiria um atrativo para 

o estudo.  

 Por fim, a questão que se coloca é: como conectar aquela atenção às operações discursivas do 

"estranho jogo dos filósofos" ao interesse pedagógico na liberdade ou autonomia do pensamento? A resposta 

parece depender da capacidade do professor orientar o exercício de leitura com uma pergunta que ele não 

poderia responder em nome do aluno, de modo a favorecer o seu trabalho sobre si mesmo: “como o 

problema posto por este texto me obrigaria a reordenar minhas representações?” (VINCENT, 2008, p. 53). A 

leitura de um clássico seria propriamente filosófica quando me desafiasse a reorganizar a ordem habitual de 

minhas representações, isto é, sempre que a leitura promovesse uma ocasião para objetivar aspectos de 

minha doxa e indagar os fundamentos do seu sentido.  Assim, adotamos como guia da leitura de textos 

filosóficos uma atitude recorrente de Wittgenstein e que pode ser exemplificada pela sua reação à estranheza 

que o conceito de Juízo Final lhe causava: “isso só poderia dizer-me algo se eu vivesse de modo 

completamente diferente (WITTGENSTEIN, 1980, p. 55). Para guiar nossa leitura de textos filosóficos, 

podemos traduzir esta ideia assim: como eu precisaria alterar minha forma de vida caso estes conceitos 



83 

 

passassem a orientá-la? Pergunta direcionada ao aluno e que poderá ser respondida apenas por ele, desde que 

o professor o tenha auxiliado na reconstrução das operações discursivas do mundo do filósofo em questão. 

Desta forma, conseguiríamos conjugar, por um lado, uma interpelação à autonomia do aluno e, por outro, a 

clareza nas instruções do professor.  

 Algum leitor de Wittgenstein talvez desconfie desta minha leitura algo pedagogizante. Afinal de 

contas, Wittgenstein não conferia um lugar privilegiado à história da filosofia nos seus textos e chegava, 

inclusive, a provocar seus colegas de Cambridge gabando-se por nunca ter lido Aristóteles. Ora, assim 

sendo, como transformar Wittgenstein em referência metodológica para a leitura de textos filosóficos? Creio 

que é justamente essa relação crítica e tensa com relação à história da filosofia que faz do pensador austríaco 

um bom guia na leitura de textos filosóficos. Para que os conceitos da filosofia não se perdessem nos 

labirintos da linguagem metafísica, Wittgenstein exigia que, ao usá-los, não ignorássemos os critérios de uso 

das palavras presentes na vida comum. É neste sentido que podemos compreender, por exemplo, sua entrada 

no jogo behaviorista (admitindo esta como uma posição filosófica). Wittgenstein mostra como as teses 

comportamentalistas sobre a arte levariam nossa forma de vida a estranhas (e risíveis) consequências
88

.  O 

que ele faz nessas ocasiões? Mostra como nos seria estranho o mundo suposto por tais usos metafísicos da 

linguagem
89

, que erguem verdadeiros castelos de cartas. Hubert Vincent parece apostar na estranha beleza de 

tais castelos como atrativo para o estudo da filosofia
90

. Como imaginamos a estranha forma de vida 

pressuposta pelas operações discursivas dos filósofos? Ora, se o texto apresenta uma utopia política, 

devemos entender qual uso de conceitos corriqueiros (justiça, igualdade, autoridade etc.) fundamentam a 

nova sociedade proposta e qual seria a diferença de sua forma de vida em relação à nossa. Se é uma filosofia 
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  “Imagine uma civilização inteiramente diferente. Aqui há algo que você poderia chamar de música, já  que isto possui 

notas. Eles tratam música assim: certas músicas fazem eles andar desse modo. Eles tocam certo disco para fazer aquilo. Alguém 

diz: _'Eu preciso deste disco'. _'Oh, não, leve este outro, é tão bom quanto'. Ora, se eu admiro um minueto, não se pode dizer: 

'Leve outro. Dá na mesma.' O que você quer dizer? Não dá na mesma” (WITTGENSTEIN, 1967, p. 34, tradução minha). O que 

Wittgenstein está dizendo é: se os behaviorismo pudesse explicar o sentido da arte, mostrando s sensações que ela provoca nos 

sujeitos, então estas estranhas cenas teriam sentido em nossa forma de vida. Dois poemas diferentes podem me fazer pensar na 

morte, mas nem por isso possuem o mesmo sentido, tampouco o mesmo valor.   
89

 Pode parecer estranho associar o behaviorismo à metafísica que, justamente, ele pretendia combater. No entanto, quando o 

behaviorista acredita que o comportamentalismo resolverá os problemas de interesse da metafísica, acaba por erguer uma nova 

metafísica. O seu fisicalismo de fundo, não podendo fundamentar-se empiricamente, só pode ser uma doutrina metafísica.    
90

  Enquanto Vincent aposta na estranheza dos filósofos para iniciar os jovens à filosofia, Wittgenstein torna a estranheza 

dos filósofos alvo de crítica e até sátira – “Why do we feel a grammatical joke to be deep?” (WITTGENSTEIN, #111) – mas não 

nos enganemos, não se trata ali apenas de exorcizar o pensamento do interlocutor, pois “Inclusive a expressão ousada e clara de 

um pensamento falso já é um ganho significativo” (Wittgenstein, 1980, p. 121). 
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moral que está em foco, do mesmo modo, analisamos a nova regularidade que o filósofo imprime sobre 

noções que nos são familiares (autonomia, responsabilidade, virtude etc.) e imaginamos como nossa vida 

precisaria ser alterada para segui-la.   

 Os procedimentos descritos, enquanto convidam o aluno a entrar no jogo dos filósofos,  o incitam a 

distanciar-se de si próprio, mas, por outro lado, na medida em que acentuam a torção a que cada filósofo 

submete a linguagem cotidiana, permitem um distanciamento em relação ao próprio filósofo. Desta forma, 

alimenta-se uma atitude compreensiva e se evita uma adesão cega tornando possível, uma vez entendido o 

que ali está em jogo, julgar aquele pensamento de maneira ponderada. Neste equilíbrio entre aproximação e 

distanciamento em relação às obras filosóficas se escutam ecos da formulação kantiana para o ensino de 

filosofia, sobre a qual vale a pena um breve comentário.  

 A abordagem da história da filosofia em sala de aula que sugerimos acima, alinhando pensamentos 

de Wittgenstein e Vincent, tenta conciliar duas exigências fundamentais para o ensino de filosofia na 

educação básica: não tomar a história da filosofia como um fim em si mesmo; não prescindir da história da 

filosofia. Esta preocupação me parece propriamente kantiana: o aluno não deve estudar Sócrates, Hume e 

outros apenas para saber o que eles pensaram; mas também para aprender a filosofar. Kant afirma que 

Dentre todas as ciências racionais (a priori), portanto, só é possível aprender Matemática, 

mas jamais Filosofia (a não ser historicamente); no que tange à razão, o máximo que se pode 

é aprender a filosofar. (...) Só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da 

razão, fazendo-a seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já 

existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios até 

mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os (KANT, 1999, pp. 495-6). 

E, noutro texto, avança nesta direção:  

Como se deveria também aprender filosofia? Cada pensador filosófico edifica sua própria 

obra, por assim dizer, sobre as ruínas de outra; mas nunca se realizou uma que fosse 

duradoura em todas as suas partes. Por isso não se pode em absoluto aprender filosofia, 

porque esta ainda não existe. (...) Aquele que quer aprender a filosofar, pelo contrário, só 

pode considerar todos os sistemas de filosofia como história do uso da razão e como objetos 

para o exercício de seu talento filosófico. O verdadeiro filósofo tem que fazer, pois, como 
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pensador próprio, um uso livre e pessoal de sua razão, não servilmente imitador (KANT, 

1943
91

 apud OBIOLS, 2008, p. 60).  

 Esta dissertação de mestrado, a sua maneira, tem se movido no horizonte não dogmático que esses 

textos kantianos delineiam para o ensino de filosofia. Segundo Kant, a filosofia não pode ser ensinada na 

medida em que tudo o que temos para ensinar são apenas tentativas filosóficas e, por isso, só aprendemos 

filosofia historicamente: a filosofia de Montaigne, a de Espinosa etc. O que importa nesse estudo é aprender 

a filosofar, isto é, a obra dos filósofos é somente um meio para se exercitar o talento filosófico da razão. 

Todavia, somente em contato com estas obras, onde vemos o talento da razão em ação, é que podemos 

aprender a filosofar. Como se vê, as obras dos filósofos, embora imprescindíveis para o aprendizado da 

filosofia, não devem ser sacralizadas. O aprendiz deve ser orientado segundo uma postura compreensiva em 

relação ao filósofo, mas nunca subserviente, pois o exercício da razão supõe autonomia. Este movimento 

duplo em relação aos filósofos, aproximação e distanciamento, nos impede de percorrer a história da 

filosofia como se visitássemos uma galeria de doutrinas fossilizadas; e, ao mesmo tempo, na medida em que 

a história da filosofia coloca nosso presente em perspectiva, suspende a segurança de nossas opiniões e 

preconceitos. Uma abordagem mais pragmática da tradição filosófica, atenta aos usos da linguagem 

filosófica e avessa à glorificação dos clássicos, tal como tenho descrito, parece seguir essa trilha. Com uma 

face voltada para os usos da linguagem filosófica – ou, como diz Kant, para a “história do uso da razão” – e 

outra voltada para nós mesmos, torna-se possível colocar nossa forma de vida em perspectiva.   

 A abordagem kantiana sobre o aprendizado da filosofia é frequentemente contraposta à visão 

hegeliana do problema de tal modo que os pensadores alemães parecem dois antípodas sobre o assunto. Com 

efeito, a oposição existe, mas precisa ser matizada. Como sugere Obiols (2008), uma leitura atenta de seus 

textos revela mais uma diferença de ênfase do que uma divergência de finalidades. Embora Hegel enxergue 

na proposta kantiana a típica obsessão moderna que tenta separar a forma do pensamento (no caso, aprender 

a filosofar) do seu conteúdo (aprender filosofia), sua proposta converge em aspectos fundamentais com a de 

Kant. Comecemos pela diferença. Hegel afirma que aprender a filosofar sem aprender filosofia seria tão 

razoável quanto esperar que alguém viaje pelo mundo todo e nunca conheça cidades, edifícios, pessoas, mas 

tão-somente viaje
92

. Hegel defende que aprender a filosofar (ou o método filosófico) é, desde sempre, 
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92

  Cf. Hegel (1991, p.139) e a seção 1.3 do primeiro capítulo desta dissertação. 



86 

 

aprender filosofia e conteúdos filosóficos. Todavia, o preceito kantiano que adverte-nos a estudá-los com 

distanciamento não é negligenciado por Hegel, como se nota em sua própria história da filosofia, onde 

vemos um filósofo estudando o passado interessado em compreender o presente.   

Ainda que possa parecer paradoxal e até irreverente, Hegel produz seu sistema filosófico, 

filosofa à maneira kantiana, procurando exercitar o talento da razão [...] Nas suas lições 

[sobre a historia da filosofia] [...] se trata de um ensino que ilumina o presente, que permite 

compreendê-lo melhor, que se trata de filosofar com os filósofos do passado e não de uma 

exumação de cadáveres, que mais que uma exposição acerca da filosofia se trata de uma 

exposição filosófica. Em consequência, se nos é permitida uma segunda irreverência, e se 

corremos Kant um passo à direita e aceitamos que no aprender a filosofar está incluído 

implicitamente o aprender a filosofia e, se deslocamos Hegel um passo à esquerda e 

admitimos que a filosofia que se deve aprender significa necessariamente que se deve 

aprender a filosofar, superamos uma falsa contradição e podemos afirmar que a 

aprendizagem filosófica é como uma moeda que tem numa face a filosofia e na outra o 

filosofar. Talvez a ênfase em uma ou outra face possa depender da circunstância histórica em 

que nos cabe viver (OBIOLS, 2008, pp. 64-5).  

 O interesse da leitura de Obiols não reside em negar diferenças filosóficas que, evidentemente, 

existem; mas em mostrar como uma interpretação unilateral dessa diferença pode levar a consequencias 

pedagógicas problemáticas. Uma das mais correntes recorre a Kant para justificar o abandono da história da 

filosofia sob o pretexto de promover o ‘aprender a filosofar’, pedagogias light que descambam facilmente 

em populismo. Por outro lado, e de modo análogo, a crítica hegeliana não autoriza ninguém a fazer um 

ensino  enciclopédico da história da filosofia.    

 Levando o debate por este rumo, talvez chegássemos a um lugar comum aos filósofos: nenhum deles 

defende uma relação meramente erudita com a história da filosofia, tampouco a considera perda de tempo a 

ser substituída prontamente pelo próprio filosofar. Obiols (2008, p. 59) chega a dizer que “sobre a questão 

do aprendizado filosófico, não há grandes diferenças entre filósofos importantes”. Com efeito, as grandes 

diferenças não poderiam aparecer nesse nível de elaboração teórica, somente analisando como recorremos à 

historia da filosofia para ensinar a filosofar é que as veremos surgir. A este respeito, são nossos exemplos, 

exercícios, avaliações que marcarão as diferenças relevantes. Não será a finalidade do ensino de filosofia que 

lhe conferirá uma identidade, mas seus procedimentos.  
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3.4 O exercício como objeto de ensino da filosofia  

 A análise de materiais didáticos não é o objetivo deste trabalho, porém é impossível não esboçá-la, 

ainda que sob o risco de lidar com amostras pouco representativas. O alcance dos princípios pedagógico-

filosóficos que orientam as práticas docentes é melhor avaliado quando não abstraímos aqueles da mediação 

efetuada pelos materiais didáticos, ou melhor, pelo uso que deles é feito. Neste sentido, a concepção 

filosófica assumida pelos autores dos livros didáticos de nossa disciplina tem pequena influência sobre o 

sentido da prática de quem os utiliza. É preciso perguntar como os livros são interpretados em aula, quais 

são suas partes que merecem maior atenção, quais são complementadas, ou minimizadas ou até ignoradas 

etc. Mas esta liberdade docente ante o livro tem limites, este não se deixa manejar de qualquer modo. Alguns 

de seus recursos são mais prescritivos e direcionam vivamente não somente ação de professores, mas 

também de alunos: as seções de exercícios ou atividades. No primeiro capítulo, afirmei que os novos usos 

que o professor iniciante imprime ao repertório filosófico adquirido em sua formação inicial constituem 

propriamente uma (auto)formação docente. Agora devo completar aquela conclusão: o professor se forma 

não apenas conferindo novos usos a seu repertório filosófico, mas conduzindo (ou tentando conduzir) a ação 

dos alunos por meio de tais usos. Os professores que os filósofos se tornam são melhor retratados quando 

observamos seu repertório filosófico em ação dentro de certo horizonte de ensino, direcionando os alunos a 

determinadas práticas em vez de outras. Pouco podemos dizer sobre o sentido escolar das decisões 

filosóficas do professor – ou do autor do livro didático – fora deste escopo, sem o qual elas se tornam tão 

indeterminadas quanto uma regra ambígua, cujas aplicações adequadas ignoramos. Decisões e interpretações 

filosóficas sobre o ensino devem ser analisadas ao lado das ações que elas inspiram ou presidem dentro dos 

jogos escolares. Em outro contexto, falando sobre o trabalho de interpretação do sonho, Wittgenstein (1967, 

p. 46) mostra a fecundidade desta abordagem:  

 
Há um trabalho de interpretação do sonho que, por assim dizer, ainda pertence ao próprio 

sonho. Considerando o que é um sonho, é importante considerar o que acontece com ele, a 

maneira como seu aspecto muda quando ele é colocado em relação a outras coisas, quando é 

lembrado, por exemplo. Logo ao despertar um sonho pode impressionar uma pessoa de 

várias maneiras. Ela pode ficar aterrorizada e ansiosa; ou ao escrever o seu sonho pode ter 

uma espécie de comoção [thrill], sentir um vivo interesse por ele, sentir-se intrigado por ele. 

Se alguém agora lembra certos eventos do dia anterior e conecta o que sonhou com eles, isto 

já faz uma diferença, muda o aspecto do sonho. Se refletir sobre o sonho leva alguém a 

lembrar de certas coisas em sua primeira infância, isto ainda lhe dará um diferente aspecto. E 
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assim por diante. (Tudo isto está conectado com o que foi dito sobre sonhar o sonho 

novamente. Isto ainda pertence ao sonho, em certo sentido).  

 Se ao interpretar o sonho lhe damos continuidade é porque o (significado) do sonho é  inseparável 

daquilo que do sonho fazemos. Do mesmo modo, a interpretação filosófica do ensino continua se elaborando 

quando ela se desenrola em práticas de ensino. Por isso, não apenas perguntemos aos filósofos os princípios 

do seu ensino, mas observemos o que e como eles ensinam e, em seguida, como o aspecto de tais princípios 

se matiza ou se altera à luz de tais práticas. Esta investigação seria seguramente enriquecida por uma 

investigação empírica qualitativa, contudo, como isto escapa à competência deste pesquisador, analiso a 

seguir  alguns casos, privilegiando, pelas razões expostas, a análise de exercícios ou atividades propostas.  

 Marilena Chauí, em entrevista à revista Cult, ao criticar as propostas educacionais que privilegiam a 

instrumentalidade e a adequação àquilo que está dado, afirma: “Esses dois aspectos da funcionalidade 

contrariam o núcleo do ensino da filosofia, qual seja, o desenvolvimento da capacidade crítica e o não 

conformismo com o que está dado.” (CHAUÍ,  2009, p. 39). Colocando esta entrevista ao lado de 

publicações didáticas e paradidáticas da autora, observamos que capacidade crítica e não conformismo são 

dois guias ou, nos nossos termos, decisões filosóficas básicas de sua proposta de ensino. Vejamos esta em 

ação tomando como amostra o livro Iniciação à Filosofia, adotado pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), fator que, ao lado do prestígio da autora na comunidade filosófica e no debate cultural, o 

torna referência de milhões de alunos e professores em todo Brasil. 

 Não é possível entrar aqui no imenso campo de estudos sobre materiais didáticos, tampouco analisar 

o livro em questão exaustivamente, apenas gostaria de comentar o perfil das atividades que ele propõe aos 

alunos. As atividades do livro consistem exclusivamente em questionários que, via de regra, solicitam aos 

alunos alguma definição. As perguntas remetem diretamente a conceitos que nomeiam subcapítulos ou 

foram destacados em negrito e itálico no corpo do texto. Por exemplo, “Que paralelos podemos estabelecer 

entre Neo [filme Matrix] e Sócrates?” (CHAUÍ, 2011, p. 17), remete ao subcapitulo intitulado “Neo e 

Socrates” (Ibid. p. 8); ou “Quais os três conjuntos de questões que organizam a reflexão filosófica?” (Ibid., 

p. 27), que remete ao subcapítulo “A reflexão filosófica”, que enumera “os três grandes conjuntos” (Ibid., p. 

22). Seria ocioso prosseguir a exemplificação: todos os capítulos culminam em exercícios do mesmo tipo. 

Dizer que ali se trata de verificar o grau de compreensão do texto seria um exagero, já que tais exercícios 
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apenas exigem que o aluno localize uma definição no texto e a transponha para o questionário. O exercício 

dirige a atenção ou, no melhor dos casos, a memória do aluno para aquilo que seria o mais importante de se 

reter do texto, atuando como um roteiro de revisão de leituras. Muitas críticas já foram feitas sobre o 

privilegio didático conferido a fórmulas e definições que o aluno deveria memorizar. Entretanto, não é neste 

sentido que encaminho a análise. A memorização não é um problema em si, um professor pode 

legitimamente defendê-la. Por exemplo, expressões de Sócrates podem ser consideradas manifestações de 

um patrimônio cultural a ser preservado e, portanto, lembrado. Exigir que o aluno memorize histórias ou 

versos, aliás, pode ser um interessante contraponto a uma época em que a obsessão pelo novo torna as 

palavras efêmeras e os arquivos digitais parecem dispensar todo esforço de rememoração.  

 O ponto importante é outro: o exercício mal verifica a retenção de informações sobre as tradições do 

pensamento filosófico. Para responder “Que quer dizer a palavra crítica?” (Ibid. p. 22) não é necessário 

exercitar o pensamento crítico, basta localizar a palavra crítica (e sua definição) destacada no corpo do texto. 

Que uso da linguagem então se espera dos alunos? Recordar trechos de uma leitura, localizá-los e 

transcrevê-los. Poderíamos chamar isto de jogo de linguagem da instrução. O aluno seria instruído a respeito 

do pensamento crítico, mas não teria recebido nenhum treinamento para exercê-lo, o que supõe, entre outras 

coisas, o hábito de argumentar, discernir diferenças, indagar costumes inquestionados, ouvir os dois lados de 

uma polêmica, fazer autocrítica etc. Embora a valorização do patrimônio crítico também se exprima na sua 

recordação, o exercício que certifica sua instrução é certamente pouco para mantê-lo vivo e dificilmente 

poderá avaliar se ele foi assimilado. O que dizer agora da atitude não conformista que o ensino de filosofia 

cultivaria
93

? Nenhum aluno crítico será formado pela leitura do livro de Chauí? Absolutamente. O 

pensamento crítico também se ensina tacitamente, por exemplo, pelo estilo do texto construído pela autora, 

no qual aquele se mostra em ação: argumentar, contextualizar, conduzir as conjeturas cotidianas aos 

pressupostos que as sustentam, construir um problema analiticamente, colocar as nossas respostas na 

perspectiva de uma tradição, construir um problema, ponderar objeções e outros jogos de linguagem 

característicos da filosofia. O texto mostra o pensamento crítico a quem for por ele cativado, ainda que não 

baste querer para aprender, já que é preciso ainda saber ver. Por isso, onde Chauí apenas sugere, o professor 

precisará apontar claramente: “veja como o filósofo tal construiu o problema – Isto se chama 
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problematização”; “Veja como ele se antecipa as objeções – assim ele dialoga com quem possui uma 

perspectiva oposta” e assim por diante. Com esta observação, espero deixar claro que a consequência da 

análise crítica feita não  exige um livro didático mais completo, como se o livro pudesse tudo fazer pelo 

professor. Seja qual for o livro, o docente deverá se instalar nas suas zonas de sombra ou silêncio, indicando 

o implícito ou ali criando mediações para as situações de ensino imprevistas; bem como propor atividades 

em que os alunos precisem usar a linguagem filosófica de modo a tornar factível a avaliação da compreensão 

dos conceitos ensinados
94

.  

 Alguém poderia argumentar que estes exercícios não são a parte mais importante da obra ou, até 

mesmo, poderíamos eventualmente descobrir que a editora Moderna terceirizou a produção dos exercícios – 

prática infelizmente mais frequente do que se imagina – que, nesse caso, não seriam de autoria de Chauí. 

Esta objeção só fortaleceria o argumento que foi desenvolvido no primeiro capítulo, pois estaríamos então 

diante de um exemplo cabal da, para usar os termos de Cerletti (2008), desproblematização filosófica do 

ensino, a indiferença dos filósofos à pedagogia que os compromete imperceptivelmente com certa pedagogia 

à revelia.  

 A atenção sobre os exercícios não assegura ao professor a realização de seus objetivos pedagógico-

filosóficos, porém lhe oferece, entre outras coisas, meios para delinear um canal possível entre o presente e a 

tradição que os alunos tentam percorrer. Aranha e Martins (2009) exploram melhor essa estratégia em seu 

Filosofando: o encontro entre questões cotidianas ou imersas na cultura contemporânea e a história da 

filosofia está presente, não só no texto, mas também nas atividades propostas. Embora o texto por vezes seja 

menos argumentativo que o de Chauí, e por vezes os capítulos se estendam em longas classificações e 

enumerações, a atenção aos exercícios é mais sutil. Cada capítulo termina com um módulo de atividades 

introduzido por uma revisão do capítulo (equivalente ao questionário de Chauí) claramente separada dos 

demais exercícios que, por sua vez, são divididos segundo seus respectivos propósitos: “Aplicando os 

conceitos”, “Dissertação”, “Caiu no vestibular” e “Pesquisa e Debate”. Observa-se, na heterogeneidade dos 

exercícios, a filosofia entendida e proposta como capacidade de desenvolver e defender uma tese de forma 

argumentada; dialogar e discutir temas de interesse público de forma ponderada; conjunto de conceitos a ser 
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  Esse tipo de dinâmica fortalece o argumento dos pesquisadores da cultura escolar, a disciplina escolar não nasce por 

mera transposição de saberes acadêmicos. Por sinal, o livro elaborado por uma das grandes referências nacionais da filosofia 

acadêmica dá as costas a um aspecto elementar das práticas escolares de ensino, os exercícios.   
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preservado e aplicado em novos contextos; conhecimento útil para a ascensão no sistema escolar 

(vestibular); ferramenta de crítica cultural. Enquanto o texto de Chauí mostra (quase todos) estes usos da 

filosofia, ensinando-os tacitamente, Martins e Aranha interpelam os alunos a reconhecê-los e utilizá-los em 

contextos novos e, deste modo, criam situações de uso que permitem ao professor julgar em que medida tais 

práticas foram assimiladas. Por isso, a diferença central entre os dois livros não remete propriamente às 

decisões filosóficas (que possivelmente são convergentes), contudo nos recursos construídos para observar a 

ação dos alunos à luz de diferentes jogos de linguagem que constituem a filosofia. Obiols tem meia razão 

quando afirma que os filósofos pouco divergem acerca do ensino de filosofia, pois é preciso acrescentar: 

pouco divergem antes de começarem a propor exercícios ou atividades.  

 Antes de concluir este subcapítulo, vale a pena observar que a desatenção didática e filosófica aos 

exercícios muitas vezes anda ao lado do menosprezo em relação à força dos exemplos, tão importantes em 

uma aula quanto a ordem das razões do filósofo estudado. As práticas de ensino ensinam rapidamente ao 

professor que nenhum exemplo é inocente. Esta afirmação é válida mesmo para o ensino de lógica, cujo 

enfoque não se interessa pelo conteúdo dos argumentos, mas pela forma que eles exemplificam – dizemos 

muitas vezes “isto é só um exemplo”. No entanto, a indiferença ao conteúdo dos exemplos – que nos permite 

repetir à exaustão “Todo homem é mortal...” – não deve sugerir que a lógica é uma espécie de ginástica 

intelectual. Afinal, o treinamento promovido pelo ensino de lógica também possui uma dimensão axiológica.  

Para a lógica, o rigor, a clareza e a coerência são valores em si mesmos e, por isso, quando ensinamos a 

detectar falácias, fazer deduções etc., tacitamente os exaltamos. Por outro lado, uma seleção interessada dos 

exemplos apresentados em uma aula de lógica pode imprimir contornos mais contextualizados ou 

pragmáticos àquela dimensão axiológica. Se o professor, ensinando a reconhecer falácias formais compostas 

por premissas verdadeiras, exemplifica: ‘Sabemos que nenhum ateu possui religião e que toda religião 

propõe regras morais. Por isso, nenhum ateu segue regras morais.’, terá ensinado apenas a reconhecer uma 

falácia? Dificilmente algum elogio à coerência e rigor da lógica apresentará um argumento sólido a favor do 

seu estudo sem exibir sua virtude diante das questões fundamentais que interpelam nossa vida comum. O 

rigor, a clareza, a coerência não são apenas fins em si mesmos, eles também são importantes meios que 

zelam pela nossa argumentação em práticas sociais que valorizamos, como a justiça e a ética. Mais uma vez, 

está em jogo aqui a questão da persuasão, mas não apenas.  
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 A comparação entre estes dois enfoques sobre o ensino de lógica, assim como a comparação entre o 

Filosofando e o Iniciação à Filosofia à luz das práticas discentes propostas, tentou insistir na necessidade de 

elaborar critérios de avaliação de nossas propostas filosófico-didáticas a partir da particularidade dos jogos 

de ensino escolar, que tentam iniciar à filosofia jovens cuja formação intelectual e inclinação pelo estudo da 

filosofia não podem ser tomados como dadas.  

 

3.5 A construção didática do problema filosófico: ocasião para a cultura confrontar a si própria  

 Lutando contra (e se enredando com) a ambiguidade dos nossos habituais modos de expressão, os 

filósofos constroem problemas que acabam por conduzir-nos a impasses. Wittgenstein (1989, § 123) dirá 

que “Um problema filosófico tem a forma: ‘Eu não sei mais nada’. Não é para menos, a atitude filosófica de 

questionamento radical dos conceitos usados cotidianamente nos leva de “que horas são?” para a vertigem 

desorientadora de “o que é o tempo?”; torna uma prosaica pergunta – fulano é ou não é corajoso? – em um 

embaraçoso sinal da fragilidade de nossas certezas – “o que é a coragem?”. O esforço de orientação 

característico da problematização filosófica tem algo de vertiginoso para o indivíduo. Uma lição que pode 

ser extraída da filosofia wittgensteiniana, e que serve de poderoso antídoto contra esta vertigem, é a seguinte: 

nenhuma resposta a ‘quem sou eu?’ pode ser abstraída da questão ‘Quem somos nós?’
95

 –, consequência da 

inexistência de linguagens absolutamente privadas. A inexistência de uma linguagem privada pode ser 

explicada a partir da questão: a morte  significa uma coisa para cada pessoa? Wittgenstein (1967, pp. 69) 

discorda. 

Nós todos estamos aqui usando a palavra “morte”, que é um instrumento público, que tem 

toda uma técnica de uso. Então alguém diz que tem uma ideia [privada] da morte. Algo 

estranho; pois se pode dizer "Você está usando a palavra ‘morte’, que é um instrumento que 

funciona de certo modo". Se você trata isto [sua ideia] como algo privado, com que direito 

você a está chamando de uma ideia de morte? Eu digo isto porque nós também temos o 

direito de dizer o que é uma ideia da morte. Ele poderia dizer “tenho minha própria ideia 

privada da morte” – por que chamar isto “‘ideia da morte’ salvo se é algo que você conecta 

com morte […]? [Nesse caso] ela não pertence ao jogo jogado com a palavra morte, que 

todos nós conhecemos e entendemos.  
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Isto não significa que uma reflexão original sobre a morte seja impossível, mas simplesmente que, para 

estabelecer-se, ela precisará justificar sua inovação à luz dos critérios compartilhados de usos do conceito 

‘morte’, submetendo-se ao escrutínio de dúvidas e perguntas relevantes para aqueles que usam este 

instrumento público. Se for incapaz de justificar este novo uso, o pensador original não terá como assegurar 

nem para si próprio o significado que ele postula para o conceito. Isto vale para qualquer outro conceito – 

justiça, verdade, liberdade etc. –, contudo tomei ‘a morte’ como exemplo porque pode parecer que, como 

cada um a enfrenta sozinho, cada um a interpreta a sua maneira, o que não é nem meia-verdade.  

 Uma consequência menos óbvia da inexistência de uma linguagem privada é a seguinte: a 

problematização filosófica deixa de exprimir tão-somente o esforço de reorientação do indivíduo em relação 

a sua cultura, e passa a exprimir também a própria cultura confrontando a si mesma.  

 

Se filosofia é o criticismo que uma cultura produz sobre si mesma, e procede essencialmente 

criticando esforços passados deste criticismo, então a originalidade de Wittgenstein reside 

em ter desenvolvido modos do criticismo que não são moralizantes, isto é, que não deixam o 

crítico imaginando a si mesmo livre das falhas que ele vê ao redor de si, e que procede não 

tentando argumentar que dada afirmação é verdadeira ou falsa, mas mostrando que a pessoa 

que faz uma asserção não conhece realmente o que ela quis dizer, não disse realmente o que 

ela desejava. Porém, como autoescrutínio, exame total e defesa de sua própria posição 

sempre fizeram parte do impulso para a filosofia, a originalidade de Wittgenstein não está na 

criação do impulso, mas em encontrar modos de impedi-lo de derrotar a si próprio tão 

facilmente, modos de torná-lo mais metódico (CAVELL, 1979, 175). 

 

 A crítica wittgensteiniana iria além do moralismo por não considerar os enganos de nosso tempo 

como erros produzidos pela alienação ou ilusões dos quais ele estaria imune, eles estão antes cristalizados 

em nossa linguagem, nas linhas pelas quais a cultura nos atravessa. Outra consequência importante é a 

seguinte: a filosofia, como atividade por meio da qual uma cultura reavalia e critica seus próprios critérios ou 

fundamentos, não supõe objetos privilegiados ou espaços exclusivos para o seu exercício: filmes, músicas, 

piadas, poemas, podem conter ocasiões filosóficas. Numa sala de aula, isto pode se manifestar de modo 

trivial, quando um professor mostra sofismas supostos pelo discurso dos alunos; ou de modo  dramático, 
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quando mitos coletivos são analisados e postos em perspectiva
96

. Ao fazê-lo, o professor propõe critérios 

novos para a avaliação de noções ou argumentos correntes. Sua intervenção, entendida como reflexão e 

elaboração criterial, evita não só o moralismo, como também o dogmatismo.  A este respeito, Wittgenstein 

(1989, # 131) afirma que  

Só podemos evitar a injustiça ou o vazio de nossas afirmações na medida em que 

apresentamos o modelo como aquilo que ele é, ou seja, como objeto de comparação – por 

assim dizer, como critério –; e não como prejuízo, ao qual a realidade deva corresponder. (O 

dogmatismo no qual tão facilmente caímos ao filosofar).  

 

 Por isso, a filosofia em sala de aula será, na medida em que fornece critérios para a análise de uma 

cultura, reflexão sobre seus fundamentos e, muitas vezes, do ponto de vista dos alunos, reelaboração deles 

por meio de novas comparações. Assim, por exemplo, o estudo da filosofia de Epicuro pode fomentar a 

reavaliação das imagens sobre a felicidade veiculadas nas sociedades de consumo capitalistas. Vejamos 

quais formulações didáticas podem ser extraídas a partir de algumas ideias estabelecidas anteriormente: a 

história da filosofia como ocasião para o aluno distanciar-se analiticamente de sua doxa; os topói filosóficos 

como uma língua de segurança; a atenção às operações discursivas do texto filosófico.  

 

 

3.6 Os clássicos em sala de aula 

 

 A preparação didática da leitura de textos filosóficos em sala de aula exige seguramente a maior das 

atenções. Mesmo o professor mais experiente não pode prever todos mal entendidos que surgirão ao longo 

da leitura. Por isso, não convém multiplicar as advertências prévias à leitura no intento de antecipá-los – o 

que poderia, aliás, sugerir ao aluno que esta possui tantos pré-requisitos que seria impossível realizá-la sem a 

presença do professor. Os mal entendidos não são mais do que ocasiões para refinar a interpretação e 

esclarecer as regras do jogo em que os alunos estão entrando. Estes devem concluir que, com um pouco de 

atenção e paciência, seriam capazes de ler os filósofos sozinhos. Ele dificilmente chegará a esta conclusão se 
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o primeiro texto que lhe oferecermos possuir uma linguagem filosófica muito técnica. Além disso, convém 

apresentar ao aluno um discurso filosófico onde as funções pedagógica e didática
97

 atuem claramente. Tendo 

em vista esses critérios, o professor encontrará inúmeros textos na tradição filosófica, tais como Os 

Canibais, de Montaigne; a introdução do 2º Discurso sobre a origem da desigualdade entre homens, de 

Rousseau; o Elogio da Loucura, de Erasmo, entre outros.  Contudo, o tempo escasso obriga a exposições 

mais modestas, por isso privilegio a Carta a Meneceu, de Epicuro.  

 Como disse no subcapítulo anterior, recorrendo a Epicuro é possível relativizar o imaginário da 

felicidade pelo consumo e, deste modo, nossa cultura confrontaria a si própria por meio da filosofia. 

Todavia, isto não permite esquecer que entre o hiperconsumismo contemporâneo e a concupiscência que 

preocupava os filósofos antigos existe somente uma analogia. Tal ressalva é um alerta contra o anacronismo 

e atualizações dogmatizantes da filosofia: não se estuda um filósofo lhe atribuindo preocupações que, na 

verdade, são nossas. É preciso assimilar seu jogo pacientemente para atingir a conversão do olhar a que as 

filosofias convidam.   

 Não vou me deter sobre os recursos de sensibilização que o professor deve acionar para suscitar o 

interesse em torno das questões tratadas pela Carta; inúmeros objetos culturais podem torná-las pertinentes 

– o curta-metragem Criança, a alma do negócio, de Estela Renne; o longa Os delírios de consumo de Becky 

Bloom, de Sophie Kinsella; o poema Eu-etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade. Será encontrada nestes 

discursos uma primeira percepção da felicidade que eventualmente pode ser possivelmente identificada ao 

senso comum (dispensando o professor de atribuí-lo ao aluno) ou a alguma moralidade hegemônica em 

nosso tempo; trata-se em seguida de compreender como Epicuro se distancia dela. Seja qual for o caminho 

escolhido neste primeiro momento, é importante lembrar que a função docente, da perspectiva aqui adotada, 

não seria antecipar o que os alunos deverão concluir no final deste módulo didático por meio de resumos 

reveladores. E mesmo quando a turma começar a leitura do texto, ela não deve ser introduzida com 

definições exaustivas do tipo: “O epicurismo é...”, “O desejo para Epicuro é...” “A essência da filosofia 

hedonista...”, “Os epicuristas visavam a ataraxia...”. O trabalho de leitura não pode ser reduzido ao esforço 

de encontrar frases no texto que confirmem uma definição previamente estabelecida pelo professor. Como 

disse acima, é de grande interesse não minimizar nossa estranheza e distância em relação ao texto, pelo 

contrário, como vimos acima, trata-se de fazer disto uma motivação – “o filósofo é um tipo estranho”. O 
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mais interessante não é anunciar a diferença e celebrá-la, mas dar condições para que os alunos possam 

reconhecê-la e caracterizá-la. Isto não obriga o professor a dar somente prescrições evidentes e pistas 

infalíveis para os alunos. O professor também instrui quando desafia, faz questões sugestivas ou mesmo 

alusões enganosas, por exemplo: “para Epicuro, feliz é aquele que realiza todos seus desejos?”, “É infeliz 

quem tem poucos desejos?” Destas perguntas deve aos poucos surgir contornos peculiares (ou estranhos) do 

pensamento de Epicuro: o sábio é o mais feliz dos homens, mesmo quando desafortunado; é de grande valor 

habituar-se às coisas simples e ser indiferente à morte. Trata-se de identificar o uso específico dado a 

palavras-chave (sábio, morte, felicidade) atrelando-as à sua trama argumentativa. A turma deverá então 

reconhecer que a ‘estranheza’ das conclusões do texto é, por exemplo, inseparável da definição da felicidade 

como serenidade do espírito e saúde do corpo que, por sua vez, supõem ausência de dor e inquietação. A 

estranha conclusão que faz da multiplicação dos desejos um obstáculo à felicidade se torna compreensível 

quando entendemos esta como estado de quem “não tem que ir em busca de algo que lhe falta”. Então já 

podemos verificar se o aluno sabe dizer como Epicuro julga quem tenta satisfazer todo e qualquer desejo – a 

saber, um concupiscente em estado de servidão, aprisionado a seus próprios desejos, afinal, “por comparação 

com o infinito dos desejos, até a maior das riquezas é pobreza” (EPICURO, 1980, p. 18).  O aluno distancia-

se de si próprio quando indaga as consequências e mudanças que a adoção do jogo epicurista do julgamento 

dos desejos e prazeres levariam a nossa forma de vida – arrisco em dizer que se trata aqui de convidar os 

alunos a explorarem os limites do sentido de sua/nossa forma de vida. Este encaminhamento supõe que o 

aluno seja capaz de realizar uma análise textual e, ademais, criar ou reconhecer exemplos de condutas 

epicuristas em novas situações. Esta operação possui dupla importância. Em primeiro lugar, quando o aluno 

é solicitado a mostrar o uso de conceitos epicuristas para além do contexto fornecido pelo próprio texto do 

próprio Epicuro, o professor pode se certificar se ele compreendeu o que ali está em jogo ou se está apenas 

imitando e reproduzindo certas palavras do filósofo.   

 Não se trata aqui de cair na tentação que Wittgenstein recusava na abertura do primeiro capítulo desta 

dissertação, a saber, ensinar ao aluno o sentido da vida. Pedir ao aluno que mostre ter compreendido a vida 

que esta filosofia inspira não é o mesmo que exigir sua adesão à filosofia de Epicuro. Do mesmo modo, 

compreender um aspecto da filosofia de Epicuro não é ainda filosofar, mas é um caminho necessário para 

isto. Para conhecer o arquipélago da filosofia é preciso começar por alguma de suas ilhas. Conforme 

passamos de uma ilha a outra nossa perspectiva se aprofunda e modifica. Por isso, não é possível dizer em 
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definitivo a partir de que momento o aluno passa a filosofar.  Tomando alguma liberdade, pode-se dizer 

sobre o aprendizado da filosofia o que diz Wittgenstein sobre a formação de nossas crenças: a luz sobre o 

todo se faz gradualmente
98

. Espera-se que, aos poucos, as perguntas formuladas por Epicuro e outros 

filósofos sobre o valor e sentido da existência, tornem-se questões do próprio aluno, articuladas em torno de 

sua vida. Este encaminhamento preserva um traço central da indagação filosófica: prova empírica alguma 

poderia saciá-la, nem o progresso das ciências superá-la, pois ela permanece viva na medida em que cada um 

de nós a dirige a si próprio, indagando o valor e sentido de nossas formas de vida
99

. Por fim, espera-se que o 

aluno, ao imaginar a forma de vida pressuposta pelo uso da linguagem feita por Epicuro ou outro filósofo, 

reconheça usos da linguagem que confrontam os fundamentos de nossa própria cultura, explorando os 

limites do sentido de nossa forma de vida. 
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 “Quando nós começamos a crer em algo, aquilo em que cremos não é uma proposição singular, é um sistema de proposições 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Convém ao espírito desta dissertação um desfecho escrito não na forma da conclusão, mas do 

balanço. Vejamos, em síntese, qual foi nosso itinerário. Partimos de dois impasses: aquilo que daria valor e 

sentido ao ensino de filosofia parecia extrapolar suas práticas. Para além do discurso, a vida filosófica, ideal 

que torna o estudo dos filósofos valioso, parece inensinável. Este impasse, que encontra expressão em várias 

filosofias, é dramatizado pela própria prática de ensino de Wittgenstein. E, no seu caso, chegava ao seguinte 

paradoxo: filosofia é valiosa quando ensina a viver; a boa vida não é objeto de ensino teórico. Este problema 

abre esta dissertação e permanece como pano de fundo do seu desenvolvimento para, só nos últimos 

parágrafos, voltar ao primeiro plano – guardemo-lo mais um pouco.  

 Passamos então a outro impasse: espera-se que a formação pedagógico-filosófica do professor 

fundamente suas práticas de ensino, por outro lado, esta formação não se completa sem a experiência 

advinda das próprias práticas de ensino. Estas, somadas à imersão na cultura escolar, terminam por 

reconfigurar o vínculo do professor à filosofia, cuja linguagem, acionada dentro do horizonte do ensino 

escolar, é presidida por novos usos (o que chamei ora de jogos escolares, ora de jogos disciplinares) e novos 

critérios de julgamento. Deste modo, práticas que, no âmbito acadêmico, pareceriam rebaixamentos ou 

distorções da filosofia poderão, nesta nova conjuntura institucional, ser considerados pertinentes e até 

característicos desta disciplina escolar. Tal conclusão contraria a tentação impossibilista e, por esta razão, 

procurei fundamentá-la por meio da filosofia de Wittgenstein.  

 Com efeito, as questões da (contínua) formação docente podem ser proveitosamente redescritas com 

o modelo dos jogos de linguagem, que, ademais, usados no esclarecimento das próprias relações de ensino, 

mostram-se profícuos. Wittgenstein, comparando a linguagem a um conjunto de jogos, construía uma 

alternativa à visão homogeneizante que teorias dogmáticas lançavam sobre as praticas linguísticas. De modo 

análogo, sublinhei que as práticas de ensino (não só as de filosofia), quando capturadas por modelos teóricos 

rígidos, maquiam a heterogeneidade de usos linguísticos em que elas estão envolvidas. Quando entendemos 

as linguagens como práxis, torna-se possível elaborar uma imagem menos idealizada de seu aprendizado. 

Admitindo que no fundo dos jogos de linguagem não se encontra uma regra das regras, asseguradora de sua 

ordem, mas simplesmente o reconhecimento e adesão dos sujeitos às práticas e tradições que aqueles 
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promovem e ensinam, recupera-se o lugar da crença e da confiança no ensino de filosofia, não mais 

consideradas obstáculos à formação do espírito crítico. Por esta via, ao lado de Wittgenstein, revemos 

imagens da formação herdadas do iluminismo, tomando distância em relação à mitologia racionalista 

dominante na modernidade, o que nos permitiu relativizar modelos pedagógicos hegemônicos. 

 A análise do fundamento sem fundo (racional, tampouco irracional) dos jogos de linguagem foi o 

caminho encontrado para acolher filosoficamente o desafio da persuasão sem reduzi-lo a um inconveniente 

típico do ofício docente no ensino médio. Reconhecendo a dimensão persuasiva do discurso filosófico 

podemos alinhar seus tópoi ao propósito educativo sem grandes desmandos: persuadir o aluno a dedicar-se 

às questões filosóficas por meio do próprio repertório filosófico, sem apelar a promessas utilitárias ou 

alheias à filosofia. No entanto, reservar um lugar à persuasão não seria de grande valia se esta dissertação 

silenciasse sobre a função da história da filosofia. Diante deste desafio, dado que a história da filosofia ocupa 

um lugar problemático ou polêmico dentro da filosofia wittgensteiniana, o diálogo com Hubert Vincent foi 

fundamental. A aposta na estranheza dos jogos dos filósofos nos livra da resignação sofística ao ponto de 

vista discente. Pelo contrário, este é desafiado e orientado a observar as operações discursivas (os usos da 

linguagem) dos filósofos e, por esta via, discernir justamente a eventual distância entre sua forma de vida e 

aquelas sustentadas pela filosofia. Neste encaminhamento da história da filosofia em sala de aula o interesse 

reside justamente em proporcionar ao aluno uma ocasião de, por meio dos textos filosóficos, explorar os 

limites de nossa própria linguagem, exercício por meio do qual uma cultura confronta si própria. Para tanto, 

não é necessário que o aluno assuma esta ou aquela filosofia, mas mostre e avalie em que medida a adoção 

de seus critérios levariam a uma atitude diferente diante das questões de nossa vida. Assim resumido nosso 

itinerário, gostaria de abordar alguns aspectos deste trabalho que poderiam receber maior aprofundamento 

em futuras pesquisas.  

 Algumas consequências pontuais foram extraídas das pesquisas sobre cultura escolar. Seria 

importantíssimo um desenvolvimento mais orgânico desta ponte entre filosofia e ciências humanas. Em 

virtude das peculiaridades da formação que os graduandos em filosofia recebem para a pesquisa, as raras 

investigações empíricas sobre a filosofia na escola básica revelam várias fragilidades metodológicas. Isto 

cria uma lacuna em nosso conhecimento sobre as possibilidades pedagógicas efetivas que se encontram nos 

sistemas de ensino, bem como um grande silêncio sobre os saberes dos professores que estão, nesse 

momento, criando novos usos para a filosofia. Estes estudos forneceriam um importante antídoto ao 
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abstracionismo que acomete as pesquisas sobre ensino de filosofia vez por outra. Um aspecto da noção de 

jogo de linguagem poderia impulsionar este esforço. A análise de uma prática de ensino ou dos usos de um 

livro didático mostra vários jogos ou usos de linguagem simultâneos. A descrição detalhista da linguagem do 

ensino a partir de seus casos põe em primeiro plano a heterogeneidade linguística envolvida no ensino e 

demove o impulso teorizante que muitas vezes negligencia as particularidades que engendram os impasses 

práticos do ensino.   

 Outro ponto que precisa de maior aprofundamento é a análise da potencialidade da filosofia de 

Wittgenstein para a pesquisa educacional. Por exemplo, a adoção de procedimentos estilísticos e filosóficos 

de Wittgenstein poderiam orientar planos de ensino de filosofia no nível médio.  Esta possibilidade foi 

apenas aventada ao longo desta dissertação – a atenção ao exemplo na seleção de textos; o recurso ao 

peculiar estilo interrogativo de Wittgenstein – mas resta muito ainda por ser feito neste caminho. Outra 

providência promissora para a orientação wittgensteiniana do ensino de filosofia seria estudar em que 

medida a concepção da filosofia não como doutrina, mas como atividade, pode ser realizada por um modelo 

de ensino de filosofia que pretende não ensinar teorias, mas promover exercícios.  Estas e outras questões 

ficam em aberto para, quem sabe, inspirar outras pesquisas.  

 Antes de encerrar, é preciso encarar dois problemas delicados que não foram tocados pelas análises 

que produzi nos capítulos anteriores. Em algum momento deste texto, defendi que o professor de filosofia 

não tentasse antecipar para o aluno a essência da atividade ou dos exercícios propostos, o que nos levaria a 

uma espécie de didática que opera por sugestões e insinuações, indireta, insinuante, não diretiva.  O interesse 

dessa proposta é não fazer pelo aluno aquilo que está a seu alcance ou aquilo que ninguém poderia fazer por 

ele. Contra tais objetivos, o didatismo aparecia como um grande perigo. No entanto, é preciso lembrar aqui 

que as virtudes de uma didática indireta empalidecem em uma sala de aula marcada pela desigualdade entre 

os alunos. Em tais casos, que não são excepcionais, dificilmente superamos o didatismo sem esbarrar no 

elitismo – a desigualdade escolar (muitas vezes celebrada cinicamente como expressão da diversidade) nos 

impõe um duro dilema pedagógico.  Uma didática indireta corre o risco de favorecer somente o trabalho 

daquele aluno que menos precisa de instruções claras ou exaustivas, ou seja, o que possui maior capital 

cultural (Cf. Bourdieu, 1998). Como contraponto, vale lembrar o que dizia um dos mentores da expansão da 

escola ginasial paulista durante os anos 60, Azanha (2006): o caráter público da escola exige que seu ensino 
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não privilegie habilidades problematicamente ensináveis
100

. Suporia a filosofia algumas destas habilidades? 

Talvez. Estaria certo Rémy Davi (2012) quando, assumindo que a filosofia emula certa aristocracia do 

espírito, considera improvável a sua democratização por meio da escola? Estas perguntas permanecerão em 

aberto, lembrando o cenário político-pedagógico que espera uma didática filosófica de inspiração 

wittgensteiniana decidida a orientar práticas de ensino na escola de massas. A afinidade entre um modo de 

ensino wittgensteiniano e a escola de massas, portanto, ficará em questão – não será fortuito lembrar o gesto 

de recusa à instituição que acompanhou as aulas de Wittgenstein em Cambridge, muito menos lançar a 

pergunta: se o pensador considerava o espírito de sua filosofia incompatível com a universidade, não seria, 

com mais razão, incompatível com a escola? 

 Teria esta pesquisa, ao fim, recaído no impossibilismo? Não. Aliás, vale lembrar, que ao longo da 

dissertação, foram dedicadas várias páginas à instrução direta sobre os usos da linguagem (as operações 

discursivas dos filósofos). Mas a questão da desigualdade escolar vem ao fim para lembrar alguns problemas 

que não são abolidos por expedientes teóricos, mas fazem parte do desafio cotidiano do ensino, cujo 

enfrentamento é obra dos saberes docentes que tal dissertação não pretende (nem poderia) fundamentar. Foi 

neste sentido que, no primeiro capítulo, disse que a atenção meticulosa à irredutibilidade dos saberes 

docentes a conhecimentos teóricos ou à formação acadêmica seria um passo estratégico na reavaliação da 

sua importância e sentido e no combate à representação dos professores como acadêmicos de segunda 

categoria, uma das expressões mais cavilosas do desprestígio profissional que eles enfrentam.  

 Por fim, uma última questão que infelizmente não pude analisar aqui, mas que parece-me prenhe de 

consequências para o nosso campo é a seguinte: a insistência sobre a autonomia filosófica do professor, 

cujas decisões filosóficas imprimem um estilo a seu curso, não coloca na sombra o processo mais amplo do 

qual todos professores da escola média fazem parte, a saber, a construção de uma cultura filosófica na 

escola? Reconhecida a responsabilidade filosófica dos professores, e a diversidade daí decorrente, não seria 

o caso de investigarmos em que medida podemos reconhecer traços comuns às práticas destes agentes? Este 

tipo de investigação poderia destacar quais jogos de linguagem os professores de filosofia usam, criam e 
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 Azanha está se valendo da distinção estabelecida por Ryle entre atividades problematicamente ensináveis e as plenamente 

ensináveis. Para ensinar alguém a jogar xadrez, por exemplo, basta lhe transmitir um conjunto de regras. Isto é plenamente 

ensinável. Quando tentamos ensinar alguém a como se tornar um bom ator não ocorre o mesmo. Encenar é uma atividade 

problematicamente ensinável, pois supõe extensão do treinamento e grande empenho individual.  
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compartilham (e poderiam compartilhar) no seu ofício, dimensão ocultada pela sua atomização política e 

profissional, pelas jornadas de trabalho exaustivas e pela ausência (ou precariedade) de canais 

institucionalizados de debate pedagógico e didático.   
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