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RESUMO 
 

 

 

Este trabalho tem o propósito de analisar o conceito de pensar e seus desdobramentos 

para a pedagogia, a partir de diferentes teóricos, autores e perspectivas. Para isso, dividimos 

esta pesquisa em três etapas. Em um primeiro momento é analisado a questão da natureza do 

pensar (o que é pensar?); em um segundo momento é levantada a questão sobre os métodos 

para se pensar (como pensar?): e finalmente em um terceiro momento é analisada as 

estruturas institucionais, pedagógicas e sociopolíticas para a implementação das questões 

previamente elaboradas, visando a possibilidade de um sujeito, escola e sociedade reflexiva. 

Com isso, pretende-se neste trabalho não somente um estudo teórico sobre o pensar, mas uma 

busca concreta que vise a construção de um mundo mais justo, igualitário, inclusivo, e 

democrático, onde os indivíduos possam ter acesso e o direito às condições sociais necessárias 

para refletir criticamente sobre a sua própria existência e sobre o mundo ao seu redor. Por fim, 

o trabalho pretende defender a necessidade de uma reflexão continuada que considere o tempo 

- passado, presente e futuro – educacional na formação de sujeitos, instituições e sociedades 

críticas que consideram a importância do pensamento filosófico na construção de uma práxis 

pedagógica que promova uma educação para a liberdade.  

 

 

Palavras-chave: Pensar; Reflexão; Crítica; Práxis; Filosofia; Educação Libertadora. 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

 Este trabajo tiene el propósito de analizar el concepto de pensar y sus 

desdoblamientos para la pedagogía, a partir de diferentes teóricos, autores y perspectivas. Para 

ello, dividimos esta investigación en tres etapas. En un primer momento se analiza la cuestión 

de la naturaleza del pensar (¿qué es pensar?); en un segundo momento se plantea la cuestión 

sobre los métodos para pensar (como pensar?): y finalmente en un tercer momento se analiza 

las estructuras institucionales, pedagógicas y sociopolíticas para la implementación de las 

cuestiones previamente elaboradas, visando la posibilidad de un sujeto, escuela y sociedad 

reflexiva. Con ello, se pretende en este trabajo no sólo un estudio teórico sobre el pensar, sino 

una búsqueda concreta que busca la construcción de un mundo más justo, igualitario, 

inclusivo y democrático, donde los individuos puedan tener acceso y el derecho a las 

condiciones sociales necesarias para reflexionar críticamente sobre su propia existencia y 

sobre el mundo a su alrededor. Por último, el trabajo pretende defender la necesidad de una 

reflexión continuada que considere el tiempo - pasado, presente y futuro - educativo en la 

formación de sujetos, instituciones y sociedades críticas que consideran la importancia del 

pensamiento filosófico en la construcción de una práxis pedagógica que promueve una 

educación para la libertad. 
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INTRODUÇÃO 

Parece ser parte constitutiva do pensamento a necessidade de estar em constante 

mutação. As razões pelas quais nossos pensamentos mudam sobre algum fenômeno são 

diversos. Isso significa dizer que os pensamentos são formados, defendidos, abandonados e 

reformulados por razões variadas. Crises políticas e econômicas, transformações culturais etc. 

costumam impactar fortemente no modo como um indivíduo, coletivo, grupo, povo, 

população se percebem diante do mundo. A cada mudança político-social revolucionam-se 

diversas áreas, como as áreas das religiões, artes, ciências, culturas entre outras, acarretando 

mudanças comportamentais nas pessoas, inclusive e sobretudo no campo da educação. Uma 

das primeiras rupturas sofridas pelo mundo ocidental aconteceu na passagem do pensamento 

mitológico para o pensamento filosófico na Grécia antiga. A mudança cosmogônica e 

cosmológica fez surgir métodos e explicações outras para fenômenos naturais e sociais que, 

sem dúvida, não somente abalaram o modus vivendi daquele povo, mas futuras gerações. 

Traços deste impacto influenciaram as ciências naturais, a política, a ética e a educação. Tais 

mudanças de paradigmas podem ser percebidas até hoje, não somente quando nos reportamos 

historicamente a esse período, mas por ainda nos basearmos em conceitos e bases 

metodológicas ali definidas. E o que isso quer dizer? Que nossos avanços científicos, 

tecnológicos etc. não são expressões isoladas do tempo e do espaço, mas se inserem e 

integram em um processo causal de concepções filosóficas que sustentam perspectivas e 

teorias. Isto não quer dizer, no entanto, que esse processo causal seja simples e uniforme. 

Podemos observar que com o passar do tempo vários paradigmas de pensamento 

foram rompidos e outros tantos surgiram, mudando em muitos momentos a maneira de pensar 

e agir dos indivíduos; reformas estruturais mudaram por completo a dinâmica social de 

sociedades inteiras, novas leis sugiram e novos paradigmas culturais, religiosos e pedagógicos 

foram apresentados. São incontáveis os exemplos que atestam o quanto as situações concretas 

reforçam teorias e o quanto as teorias influenciaram e se materializaram em ações. 

Diante disso, podemos afirmar que ao longo do tempo o pensamento foi o motor que 

impulsionou as sociedades das mais diferentes culturas a se desenvolverem e aperfeiçoarem 

práticas das mais variadas. Códigos éticos, culturais, políticos e econômicos foram 

desenvolvidos sob a égide do pensamento. Dessa maneira, o pensamento como motor 

impulsionador de grandes mudanças não pode ser ignorado por nós que pretendemos pensar o 

papel da educação na construção das sociedades. Ou seja, pensar é uma urgência. Sendo 

assim, no atual cenário em que vivemos, marcado por especificidades inerentes ao nosso 
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tempo e espaço, a urgência do pensar, refletir os acontecimentos que o mundo tem passado, e 

elaborar ideias para agir sobre ele de modo a estabelecer mudanças benéficas para todos 

permanece sendo de grande importância. 

Neste trabalho buscaremos nos situar em um dos tantos elementos que se inserem 

nessa rede de elementos que influenciam o motivo pelo qual alguns pensamentos são 

rejeitados, outros reforçados ou atualizados na contemporaneidade. Este recorte se deu em 

função da preocupação do fenômeno da repetição como forma de reiteração acrítica de 

discursos, modelos, ações e performances no contexto atual. Diante disso, nos dispusemos em 

analisar o que é o ato de pensar, como podemos pensar e, por fim, como devemos elaborar 

instituições e sociedades que estimulem o pensamento crítico como forma de alcançar uma 

educação efetivamente libertadora.  

Sendo assim, o objetivo da presente monografia é justamente se debruçar sobre o 

conceito filosófico do pensar, que vem sendo refletido desde a Grécia antiga, para então 

refletir como as instituições de ensino, em especial as escolas, têm lidado com a questão da 

reflexão crítica. Neste sentido, procurar-se-á analisar como o pensar enquanto conceito 

filosófico em disputa pode influenciar o modo como a sociedade e suas instituições operam, 

de modo a estimular ou desestimular o pensamento autônomo e livre dos estudantes e 

cidadãos. Com isso, aspiramos explicitar a importância do pensamento filosófico nas práticas 

pedagógicas da atual e futura sociedade brasileira. 

Para atingir esta finalidade, foi realizado um levantamento bibliográfico especializado 

sobre o tema e utilizado diferentes autores que contribuem para a questão crucial deste 

trabalho: como pensar o pensamento? A metodologia de pesquisa utilizada foi estritamente 

teórica, baseando-se nas seguintes etapas: leitura, análise e interpretação textual, para 

posteriormente elaboração de redação autoral.  

Divido em três partes de desenvolvimento e conclusão, o trabalho busca desenvolver 

três eixos em torno da questão acerca do pensar o pensamento.  

No primeiro capítulo, iniciaremos a pesquisa buscando pensar o que é o pensar. A 

partir dos autores contemporâneos, tais como: Marilena Chauí, Marcia Tiburi, Ortega Y 

Gasset, Simon Blackburn e Boaventura de Souza Santos, serão apresentadas diferentes 

elaborações teóricas que, longe de disputarem uma única forma de se responder sobre a 

ontologia1 do pensamento, se complementam e oferecem caminhos múltiplos para refletirmos 

sobre a questão. Dialogando com a urgência de pensar por si próprio em um mundo 

                                                           
1 Ontologia é o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, da existência e da própria realidade. 
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acometido por transformações sociais, culturais, econômicas, políticas e tecnológicas, 

discutiremos que para entender a importância do pensar, primeiro precisamos compreender o 

que é pensamento, qual a sua natureza, e os seus variados conceitos que foram se 

transformando ao longo do tempo. Com Marilena Chauí, será apresentado o pensamento 

como um movimento que começa de dentro para fora, e que nos potencializa no ato de 

análise, comparação, crítica de si e do mundo a nosso redor. Com a autora Marcia Tiburi, 

apresentaremos que seu conceito dialoga com o proposto por Chauí, dado que para ambas o 

pensamento é uma ação. Porém, enquanto Chauí acredita que o pensar é um ato solitário, 

Tiburi propõe que pensemos o pensar enquanto ação coletiva, que só se desenvolve a medida 

que é discutido e compartilhado com outros. Ao lado de Ortega Y Gasset discutiremos que, 

assim como Tiburi, o autor acredita na necessidade de entender o que é ser, para depois 

entender o que é pensar. Segundo o autor, pensar é uma troca que envolve o sujeito que pensa 

e o objeto que é pensado. Com Simon Blackburn apresentaremos o conceito de pensamento 

como complementar ao conceito de filosofia, entendendo que as duas se complementam, dado 

que para o autor devemos refletir a respeito da função do pensar, para então compreender a 

sua real importância. Ao lado de Boaventura de Souza Santos apresentaremos que seu 

conceito também se aproxima ao de Chauí e Tiburi, dado que o pensamento seria ele mesmo 

um movimento. Boaventura complementa a essa ideia o aspecto da construção. Para o autor, 

não há como definir apenas uma única resposta para o significado do pensar. Sendo assim, 

neste primeiro capítulo tentaremos mostrar que, embora os conceitos de pensar sejam 

diferentes para cada autor, há pontos de encontro fundamentais para que possamos melhor 

desenvolver processos pedagógicos que estimulam o pensar, bem como também 

aprenderemos a respeito das barreiras que encontraremos na busca pelo pensamento crítico. 

Com isso, o intuito não foi o de eleger o melhor conceito do pensar e defini-lo como uma 

verdade, mas oferecer variadas respostas que se complementam e nos ajudam a pensar o 

pensamento de forma livre e diversa, com a finalidade de projetarmos a importância da 

construção de uma educação libertadora. 

No segundo capítulo, trabalharemos as perspectivas dos autores Marcia Tiburi, Paulo 

Freire, Walter Omar Kohan, Silvio Gallo e Marilena Chauí no intuito de convocar diversas 

perspectivas que nos apontem metodologias teóricas necessárias para que possamos 

identificar e executar o pensamento filosófico. Neste capítulo a pergunta guia em torno do 

pensar será “como pensar?”. Ou seja, apresentaremos as distintas interpretações desses 

autores sobre os métodos reflexivos necessários sobre a atitude do pensar. Para isso, 

iniciaremos este capítulo apresentando e discutindo a ideia de processos de pensamento, 
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segundo a perspectiva da filósofa Marcia Tiburi. Para a autora, conforme veremos, o 

questionamento qualifica um tipo de reflexão e possibilita novas formas para pensar. A partir 

desta defesa, estabelecemos uma conexão entre as ideias desta autora com as propostas de 

Paulo Freire, demonstrando que ambos consideram a leitura como um importante método para 

o pensar. A leitura aqui assume uma etapa fundamental para o pensamento reflexivo em ação. 

Com Walter Omar Kohan, apresentaremos a noção de pensar filosófico, a partir de seu estudo 

sobre aprendizagem e ensino de filosofia. Acompanharemos o resgate histórico-filosófico de 

Kohan, passando por Sócrates e Michael Foucault, com o intuito de problematizar a relação 

de uma sociedade que desestimula o pensamento com o saber filosófico. Apresentaremos a 

necessidade do resgate da maiêutica, como estímulo constante para o questionamento, 

elemento fundamental para o pensamento em movimento. Diante desta perspectiva torna-se 

fundamental pensar de que maneira o pensamento filosófico lida com o conceito de verdade. 

A busca pela verdade – impulso filosófico desde a antiguidade - será apresentada a partir das 

análises do pensador Silvio Gallo, cujo o intuito é de demonstrar o quanto é preciso debater a 

verdade para se compreender os processos de pensamento diante da realidade. Neste sentido, 

apresentaremos que, tal como Tiburi, Gallo defini a ação do pensamento como produção de 

conceitos, e esses conceitos como produções que visam a questionar uma realidade, uma 

resposta, uma verdade até então estabelecida. A partir do momento que não nos conformamos 

com respostas prontas, ou verdades impostas sobre nós, a filosofia surge como forma de 

estimular o pensamento diante da reprodução. Trata-se, portanto, de encarar o pensamento 

enquanto uma ação que transforma e nos permiti construir novos conceitos e realidades. 

Tentaremos demonstrar como as ideias de Gallo se associam igualmente às de Kohan, dado 

que ambos acreditam na filosofia como espaço gerador de pensamentos, e como um caminho 

para a transformação de novas práticas cotidianas a partir do espanto. Neste momento, 

também iremos apresentar reflexões sobre como pensar através do texto de Marilena Chauí, 

estabelecendo um diálogo com a ideia de susto proposta por Tiburi. Objetiva-se com este 

capítulo oferecer caminhos para pensar formas e métodos que possibilitem um outro 

pensamento; um pensamento coletivo que seja livre o suficiente para repensar ideias 

arraigadas e potencializem novos paradigmas. 

No terceiro capítulo, buscaremos pensar o âmbito da educação na perspectiva da 

discussão teórica até aqui apresentada. O intuito deste capitulo é de defender a necessidade de 

uma escola reflexiva e de uma educação que se comprometa com o fim das injustiças que 
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produzem desigualdades de acesso e oportunidades. A partir dos autores bell hooks2, Isabel 

Alarcão, Walter Omar Kohan e Edgar Morin apresentaremos a necessidade de discutir a 

potência de uma pedagogia que liberte e forme estudantes críticos e cidadãos pensantes que 

ajam sobre o mundo de forma consciente, livre, justa e igualitária. Para tal, iniciaremos o 

capítulo apresentando as obras de duas autoras fundamentais para pensar as teorias 

pedagógicas contemporâneas, são elas: hooks, e Alarcão. Com bell hooks, analisaremos como 

suas ideias sobre Paulo Freire nos ajudam a entender o que a autora denomina de Pedagogia 

engajada. Sobre este conceito, hooks defende a ideia de uma educação libertadora em tempos 

de opressão. Neste momento apresentaremos as considerações de hooks a respeito de uma 

educação transgressora que vise a identificar os vícios inerentes às práticas pedagógicas 

tradicionais. Segundo hooks, é preciso repensar a Pedagogia para que se possa efetivamente 

projetar uma educação capaz de combater as violências epistêmicas do discurso sobre o 

pensamento. Para isso, a autora aposta em um ensino reflexivo. Com Isabel Alarcão 

analisaremos a importância de uma escola que promova espaços para reflexões críticas. A 

autora acredita que, para desenvolvermos uma nova forma de pensar e enxergar o mundo, 

podendo agir de forma a mudá-lo, devemos começar pensando a escola. Para Alarcão, 

devemos assumir o desafio de colocar em prática um ensino reflexivo nas escolas; ensino que 

passe pela função de integrar cada participante dessa instituição, sejam eles: diretores, 

pedagogos, professores, auxiliares, estudantes, demais profissionais que integram a instituição 

e comunidade participante. Só e somente só dessa maneira a escola se tornará efetivamente 

reflexiva. Seguimos este capítulo na tentativa de encarar os desafios pedagógicos para a 

concretização de uma escola reflexiva, a partir da contribuição dos filósofos Walter Omar 

Kohan e Edgar Morin. Com Kohan, apresentaremos a necessidade de uma educação para o 

pensar baseado nas ideias do autor venezuelano Símon Rodríguez. Para Kohan, precisamos 

reconhecer as desigualdades socioeconômicas que acabaram por atravessar o modo como a 

comunidade participou e participa das instituições de ensino, e como essa participação acaba 

por reforçar desigualdades e injustiças históricas.  O sujeito reflexivo, a escola reflexiva só se 

torna possível se encaramos os processos de injustiça que formam as bases que estruturam a 

sociedade. Tendo considerado os elementos epistemológicos e socioeconômicos, 

                                                           
2Gloria Jean Watkins, mais conhecida pelo pseudônimo bell hooks é uma autora, 

teórica feminista, artista e ativista social estadunidense. O nome "bell hooks" foi inspirado na sua bisavó 

materna, Bell Blair Hooks. A letra minúscula, que desafia convenções linguísticas e acadêmicas, pretende dar 

enfoque ao conteúdo da sua escrita e não à sua pessoa. O seu objetivo, porém, não é ficar presa a uma identidade 

em particular mas estar em permanente movimento. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativista_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estadunidense
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apresentaremos as ideias de Edgar Morin acerca da necessidade de uma educação que pense o 

futuro. Para Morin é preciso repensarmos o nosso posicionamento enquanto educadores em 

relação a uma educação necessária para o futuro. Para o autor, a educação deve ser 

transdisciplinar e instigadora de pensamentos críticos para a formação de indivíduos plenos. 

Com isso, buscaremos com o presente trabalho defender a importância de se debater o 

pensamento para a Pedagogia. Para isso, apresentaremos o caráter ontológico (o que é o 

pensamento), o caráter epistemológico (como pensar), e as questões da ordem ético-político 

(como podemos/devemos pensar). Neste sentido, buscar-se-á avaliar que a questão do 

pensamento é um conceito, mas também uma prática (Uma práxis) que vem sendo pensada e 

repensada a partir de diferentes autores e autoras e perspectivas distintas que visam a 

aprimorar e qualificar o pensamento diante das urgências e necessidades do tempo e do 

espaço. Portanto, com este trabalho pretendemos demonstrar que a questão do pensamento, 

desde a filosofia até a sua materialização pedagógica nas escolas, possibilita um olhar crítico 

sobre os caminhos que podemos trilhar para a construção de um mundo mais justo, 

igualitário, inclusivo, e democrático. Neste percurso, diferentes autores e perspectivas serão 

apresentadas para que se torne evidente a necessidade do diálogo na construção de reflexões 

sobre a pedagogia e educação. Com isso, objetivamos antes de oferecer um caminho ao que 

podem a Educação e a Pedagogia, estimular o espanto e o incômodo diante da era da 

reprodução de frases e ideias prontas. Ao fim, convidamos o leitor e leitora para embarcar 

conosco em um mundo de desafios que, ao contrário de nos desestimular, nos impulsiona na 

busca por novos caminhos e reflexões sobre quem somos, quem desejamos ser e que tipo de 

sociedade queremos construir. E que neste processo possamos construir instituições que 

componham sociedades onde possamos efetivamente pensar.   
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1. O QUE É PENSAR? 

Pensar é um fenômeno que inclui processos pedagógicos e exercícios éticos e 

políticos.  Nesse sentido, pensar implica no uso de ferramentas que estimulam a reflexão para 

a construção de um saber sobre alguma coisa, sobre si e sobre o mundo de forma geral. Por 

isso mesmo, o pensar é algo que pode ser desestimulado ou até mesmo assaltado, dado que 

pode ser compreendido como um exercício crítico. Assaltar o pensamento é não oferecer às 

pessoas a possibilidade de pensarem de outra forma. O pensar que aqui iremos nos debruçar é 

um ato que exige de cada um de nós um conjunto de fatores que serão apresentados e 

explorados conceitualmente neste capítulo, a partir de diferentes pensadores. Em um mundo 

cada vez mais veloz e descartável, pensar sobre o pensar é uma urgência. A natureza do 

pensar, os processos pedagógicos que estimulam o pensar e as consequências nefastas 

advindas da negação do pensar enquanto atividade que nos emancipa à qualidade de autores 

de nossas próprias ideias serão discutidas neste primeiro momento do trabalho. Afinal, o que 

buscamos com essa primeira etapa da discussão é compreender caminhos que nos afastem de 

meros sujeitos reprodutores de pensamentos.  

Neste caso, o pensamento filosófico poderia ser um caminho para a solução dessa 

escassez de reflexão? Buscaremos pensar o pensar ao lado de autores, tais quais: Marilena 

Chauí, Marcia Tiburi, Ortega Y Gasset, Simon Blackburn, e Boaventura de Souza Santos, 

com a finalidade de, ao final, projetarmos a importância da construção de uma pedagogia 

transgressora, tal qual sinaliza bell hooks. Ao lado dela, buscamos a tomada de uma 

consciência crítica - epistemológica e ética. Este tipo de proposta é transgressora, afinal 

pensar é sempre um ato de transgressão frente a um mundo que nos limita e estimula à 

reprodução sem questionamentos. 

 

1.1 Pensar, segundo Marilena Chauí 

Acredita-se que há várias importâncias por trás do ato de pensar, mas para descobri-las 

primeiramente é preciso entender o que é pensamento. Então, iremos aprofundar esta 

discussão a partir da autora Marilena Chauí. Em seu livro “Convite á Filosofia” (CHAUÍ, 

2000), a filósofa nos traz algumas reflexões a respeito do pensamento. Segundo ela, o 

pensamento é uma atividade solitária, por isso, para cada pessoa ou situação, ele terá um 

significado.  

Percebe-se a partir das colocações da Chauí que o pensamento seria uma ação que 

começa tanto de dentro para fora, como de fora para dentro; um movimento que nos faz 
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percorrer sem sair de si. É uma ação invisível para nós, e que precisa ser falada, transmitida e 

anunciada para que outras pessoas saibam o resultado dela. Chauí diz que “quando pensamos, 

pomos em movimento o que vem da percepção, da imaginação, e da memória” (CHAUÍ, 

2000, p. 195). Ou seja, para ela o pensamento é um movimento da mente que por muitas 

vezes nos faz analisar, comparar, selecionar o que pensamos para em seguida dar respostas às 

coisas, de acordo com o que entendemos. Diante disso, a autora defende que o pensamento 

não é uma ação qualquer. Por ser capaz de movimentar toda a mente de um sujeito, ele deve 

ser considerado como um ato poderoso, pois é capaz de transformar não somente o sujeito em 

si, mas também a sua ação sobre o mundo. 

Entende-se que mesmo que o pensamento tenha variados significados, o seu principal 

objetivo continua sendo o mesmo: levar o sujeito a pensar em si, no outro, e nas outras coisas 

para além da aparência imediata, e conduzi-lo a uma ação qualificada. Ou seja, uma ação que 

não seja uma mera resposta ao que se apresenta diante do sujeito.  Chauí nos leva a entender 

que o ato de pensar é em si mesmo a própria possibilidade da reflexão que toma para si a 

tarefa de procurar respostas, sem que seja preciso partir de um ponto já existente ou chegar a 

um lugar estável e/ou não mutável. Neste sentido, a subjetividade de cada um tem um lugar 

preponderante na formulação reflexiva, dado que, segundo Chauí, o sujeito pode e cria o seu 

próprio ponto de partida em busca de uma resposta, e ao achá-lo não deve tomá-lo como uma 

única fonte de verdade para todas as coisas. Ao contrário, ele deve ser capaz de compreender 

que a resposta que foi achada é a verdade do indivíduo que a pensou, o que significa que pode 

não ser a verdade evidente para um outro que não acompanhou todo o processo de reflexão 

daquele que a propõe. Isto não implica em defender uma concepção relativista acerca da 

verdade sobre as coisas. Chauí, neste momento, se refere única e exclusivamente ao processo 

do pensamento que, este sim, pode se dar de diversas formas e não possui um único modelo 

de procurar dar sentido para o mundo e para si mesmo. 

Percebe-se, então, que o pensamento enquanto uma atividade solitária que envolve 

uma busca, um debruçar-se sobre uma questão exige algumas condições para que possa ser 

realizado. De toda forma, o pensamento estaria na contramão da incorporação irrefletida e 

imediata de uma resposta já pronta a respeito de algo. A reprodução de um posicionamento 

sobre uma situação qualquer, sem que se tenha elaborado criticamente os múltiplos 

significados que concorrem à narrativa sobre algum fenômeno é a negação do pensamento. A 

negação do pensamento carrega consigo a própria negação de nossa capacidade enquanto 

seres que pensam.  Chauí defende que “o pensamento exprime nossa existência como seres 

racionais e capazes de conhecimento abstrato e intelectual, e sobretudo manifesta sua própria 
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capacidade para dar a si mesmo leis, normas, regras e princípios para alcançar a verdade de 

alguma coisa.” (CHAUÍ, 2000, p. 194). Ou seja, a filósofa entende que o pensamento não 

deveria ser compreendido e reduzido como uma prática de repensar o que já existe, pois a sua 

essência vai muito além. O pensamento fornece a cada pessoa uma capacidade autônoma de 

entender as coisas e encontrar sentido para elas. E como a autora Chauí menciona, “o 

pensamento é o passeio da alma”, ou seja, é um movimento que nos forma e nos transforma 

dia após dia, que nos leva para além de nós mesmos, com a finalidade de encontrar ideias, ou 

soluções para o que procuramos. 

Pensar, nesse sentido, é um ato poderoso, pois possui força capaz de influenciar, 

transformar e desenvolver conhecimentos. É muito mais que um processo mental, é um 

fenômeno extremamente variado e complexo. Do pensamento extraímos não só respostas para 

o que procuramos, mas também experiências, conforme menciona a autora Marilena Chauí. 

Segundo ela, existem as “experiências de pensamento”, nome dado a ocasiões em que o 

pensamento está em movimento, sem que possamos perceber enquanto passamos por alguma 

situação. Um exemplo que explica este fato é quando estamos dialogando com outra pessoa, 

trocamos ideias, expomos opiniões, discordamos e, ao final, não percebemos que durante todo 

este tempo nosso pensamento esteve trabalhando, em movimento, nos fazendo desenvolver 

conhecimentos que um dia nos serão necessários. Isso é a experiência de pensamento! Assim 

como também quando estamos muito concentrados em algo, e cansados de não encontrar 

solução, deixamos de nos concentrar; neste momento achamos que paramos de pensar, ou que 

o pensamento está em pausa, quando na verdade ele ainda continua em movimento. E quando 

menos esperamos nos vem à mente a solução que estávamos procurando. Isso também é uma 

experiência de pensamento. 

Chauí acredita que essas experiências de pensamento servem para nos fazer 

compreender que o pensamento não é apenas uma ação para encontrar uma solução, mas 

também é um acontecimento da mente que nos ajuda a desenvolver conhecimentos, 

habilidades, e nos fazem perceber que nossa vida não é algo linear, mas uma multiplicidade. 

Portanto, não somente somos capazes de pensar por nós mesmos, como a autora defenderá 

que estimular a reflexão autoral é uma exigência ética. Isto faria com que o pensamento fosse 

uma expressão ética de pensar e estar no mundo, na sua multiplicidade. 

Levando em consideração todos esses aspectos, compreende-se assim que Chauí 

entende o pensamento, em seu sentido filosófico, como um movimento capaz de recolher as 

informações adquiridas através da experiência, e selecioná-las de forma a tirar delas 
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conclusões. E enquanto este processo acontece, transformações e desenvolvimento 

desencadeiam no sujeito, e estes acontecimentos são entendidos como a própria ação do 

pensamento. Neste sentido, o pensamento não é somente uma atividade intelectual, mas uma 

ação humana solitária que movimenta não só a mente, mas a alma, e proporciona ao sujeito 

incontáveis benefícios. 

1.2 Pensar, segundo Marcia Tiburi 

Neste item, apresentaremos o conceito de pensar de acordo com Marcia Tiburi na obra 

“Filosofia em comum”. Esta obra apresenta uma outra forma de olhar a filosofia, funcionando 

como uma nova maneira de encarar questões. E se tratando a respeito do que é “ser”, a autora 

entende que há uma complexidade ao tentar definir o que é ser, porque quando dizemos o que 

é achamos ter chegado em uma resposta, porém enquanto buscamos, descobrimos que há 

muitos outros significados. Ela diz: “A cada palavra que encontro para designar o que 

descubro, descubro junto que a própria palavra é insuficiente para dizer o ser e assim o que 

ainda posso chamar ser é o entrelaçamento entre a tentativa e a frustação de sabê-lo” 

(TIBURI, 2008, p. 58). 

Seria insuficiente se conformar que ser é somente existir, pois para cada realidade 

há um significado. A autora entende que a cada vez que procuramos uma maneira de 

explicar o que é ser, descobrimos que há um movimento, além da nossa capacidade de 

compreensão, e é pela frustação de não encontrarmos todas as respostas que queremos, 

que nos tornamos mais curiosos, e é exatamente a nossa curiosidade que impulsiona o 

nosso pensamento.  

Nos dias de hoje precisamos aprender novos modos de olhar que não se desfaçam no 

meio das coisas. E para Tiburi, é através da filosofia que conseguiremos enxergar com esse 

olhar, porque a filosofia busca pela liberdade da ação, e do pensamento, o que 

consequentemente levará à liberdade do nosso modo de ser. A autora propõe que pensemos a 

filosofia como a liberdade de pensar, caminhos que nos leva à reflexão, e não pensa-la 

simplesmente como um conteúdo. E embora esses caminhos passem pelos antigos e, ou 

modernos, ela acredita que todos eles mostram que “o pensamento não é solitário, mas ação 

compartilhada” (TIBURI, 2008, p. 13). 

Entende-se assim que o ato de pensar, assim como Chauí, para esta autora é uma ação. 

Porém, enquanto Chauí defende que o pensar é um ato solitário, para Tiburi pensar é uma 

ação coletiva que se torna intersubjetiva a partir do momento que é discutido e compartilhado 

com o outro. E é essa ação que enriquece a filosofia e dá a ela um sentindo de liberdade. Ou 



19 
 

seja, para Tiburi pensar é o caminho para a liberdade; consequentemente aquele que não 

pensa, ou é impedido de pensar não é um ser livre. O ato de pensar neste momento não 

poderia ser resumido apenas à reflexão, pois está na continuidade com a prática, podendo a 

nossa prática ser melhor ou pior de acordo com o que foi refletido. Pensar é a capacidade de 

saber as coisas que estão em nós, e além de nós, e agir a partir delas. Assim como o corpo não 

pode ser separado da mente, e a imaginação não pode ser separada da razão, também o 

pensamento não pode ser separado da prática. Pensar é um ato curioso, que nos faz perceber 

as coisas e entender qual é o nosso lugar no mundo. Pensar é um movimento livre em direção 

ao conhecimento, “um esforço que fazemos é ele mesmo parte do método que constitui o que 

chamamos de pensamento” (TIBURI, 2008, p. 63). 

Tiburi entende a curiosidade como a potência do pensamento, algo que cabe a cada um 

exercitar. Mas não há como exercitá-la se houver o cansaço. Sendo assim, “a realização da 

filosofia depende da superação constante do cansaço de pensar que é o oposto ao ímpeto do 

pensamento. O pensar em seu avanço se dá como um jogo de forças entre o desejo que o 

move e o nada” (TIBURI, 2008, p. 57). A curiosidade é o movimento que nos provoca, e nos 

estimula ao desejo de continuação, ou seja, um desejo de conhecer o desconhecido. Ela 

impulsiona o ato de pensar, e o pensar impulsiona o saber. Sem a curiosidade não há desejo 

no pensar, e assim, nos acomodamos a reproduzir pensamentos sem vontade em desenvolver 

os nossos próprios. 

Entende-se que a filosofia está sempre em continuidade, não há um fim, embora haja 

pontos de encontros. E para a filósofa, a prática do pensamento como ação conjunta é o que 

fará com que esses pontos sejam descobertos, ou seja, os pensamentos diferentes se uniriam 

para a descoberta de algo novo. Compreende-se que o pensar coletivo é um ato humano, pois 

ao ser compartilhado se torna uma ponte que nos aproxima do outro e das coisas pelas 

palavras e descobertas.  

Considerando a filosofia como diálogo, acredita-se que podemos tê-la como luz em 

momentos escuros, pois ela iluminaria caminhos que nos levaria ao encontro da esperança na 

possibilidade do bem, em tempos nos quais o pessimismo é o caminho mais fácil a ser 

encontrado. A filosofia neste contexto é mais do que somente pensar. Tiburi nos chama a 

atenção para o fato de que, “se simplesmente pensamos, mas não pensamos no “quê” 

pensamos e no “como” pensamos, ou seja, se não nos ocupamos em saber o conteúdo e a 

forma do pensamento que pensamos, estamos parados no tempo e no espaço sem ter aonde ir 

com o pensar” (TIBURI, 2008, p. 50). Ou seja, não basta somente termos a certeza de que 

pensamos, pois em algum momento poderemos querer utilizar desta certeza para armar 
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argumentos para nossa opinião, sendo que nem mesmo pensamos a fundo sobre ela. É preciso 

ir além, não se conformar com somente a certeza de que sabemos de algo. Precisamos quebrar 

paradigmas, sair do campo da certeza, e ir para o campo da ação do pensamento, pois é lá que 

o verdadeiro saber se constrói. Quando somente afirmamos que entendemos algo sem tê-lo 

pensado, nos acomodamos no cansaço de pensar, e assim eliminamos a curiosidade, o que 

consequentemente impede o desenvolver da filosofia em nós. Diz –se “em nós”, porque 

acredita-se que o pensamento começa em nosso interior, como um ato solitário, o 

descobrimento da verdade em si como busca própria da filosofia.  

Ao lembrar-se da frase que Sócrates leu em Atenas, “conhece-te a ti mesmo”, percebe-

se a importância da autoreflexão na procura das verdades universais que são o caminho para a 

prática do bem e da virtude. Acredita-se que essa frase expressa esse cuidado de pensar no 

“que” pensamos, e “como” pensamos. Seria como uma sugestão de Sócrates para que façamos 

um exame dos nossos próprios pensamentos e sentimentos, para perceber o quão ignorante 

somos, o quão ainda temos que aprender. Ao pensar coletivamente, percebemos que nossa 

opinião não é a única verdade sobre todas as coisas, ou seja, existem várias verdades reunidas 

em vários diálogos. E isso, de alguma maneira nos enriquece, porque a cada pensamento 

diferente que escutamos somos motivados a pensar novamente, e essa repetição do pensar que 

nos leva a construir um novo saber. Tiburi comenta que “a verdade é, sobretudo, algo que se 

busca e a pergunta – que sempre nasce da dúvida, embora a dúvida nem sempre providencie 

perguntas – é o dispositivo de avanço do pensamento” (TIBURI, 2008, p. 51). 

Conclui- se que para Marcia Tiburi o pensar é uma ação fundamental e coletiva que 

nos garante a liberdade em tempos de ausência de pensamento. Neste sentido, o ser pensante é 

aquele único ser capaz de coletivamente exercer sua liberdade. Mas a final o que é o ser 

pensante? No próximo item o filósofo Gasset será convocado na tentativa de responder a esta 

questão. 

 

1.3 Pensar, segundo José Ortega y Gasset 

José Ortega y Gasset acredita ser de fundamental importância refletir sobre o que 

é “ser”, antes do pensar. De acordo com o autor na obra “O que é filosofia” é necessár io 

entender o ato de pensar como um processo que envolve o sujeito que pensa e o objeto 

que é pensado. Por esta razão, para o filósofo espanhol, assim como para Tiburi, o “ser” para 

cada realidade tem um significado. Segundo ele, para a antiguidade o “ser” significava 

“coisa”, para a modernidade significava “intimidade”, e para nós, na atualidade significa 

“viver”. Ele afirma: “Viver é cada um se encontrar a si mesmo num âmbito de temas, de 
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assuntos que lhe afetam” (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 222). Neste item será investigado 

a importância de se refletir sobre o ser para melhor compreender a atividade do pensar. 

No início de sua décima aula descrita em sua obra, o filósofo espanhol encontra um 

novo significado para o que é ser, distinto dos significados já existentes, tanto dos antigos, 

quanto dos modernos. Para ele tratava-se de uma nova realidade encontrada, para o qual os 

conceitos tradicionais de realidade não serviriam. 

Em sua obra, Ortega também expõe o que o idealismo entende sobre o que é ser, 

discordando deste pensamento. Entende-se que para o Idealismo, as coisas dependem do 

sujeito para que existam, ou seja, neste conceito o ser é algo independente. Ele discorda 

porque para ele essa afirmação é um contra-senso; não há sentido a partir do momento que é 

colocada como uma verdade. Ortega define o assunto: 

“O modo de dependência entre o pensar e seus objetos não pode ser, como pretendia 

o idealismo, um tê-los em mim, como ingredientes meus, mas ao contrário, meu 

encontra-los como distintos e fora de mim, diante de mim. É falso, pois, que a 

consciência seja algo fechado, um dar-se conta de si mesma, do que tem em seu 

interior. Ao contrário, eu me dou conta de que vejo ou penso uma estrela e, então, do 

que me dou conta é de que existem duas coisas distintas, ainda que unidas uma á 

outra: eu que vejo a estrela, e a estrela que é vista por mim. Ela necessita de mim, 

mas eu também necessito dela” (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 211-212). 

 

 Compreende-se que há uma interdependência entre as coisas que estão em nós e além 

de nós. “Se existe sujeito, existe inseparavelmente objeto, e vice e versa. Se existo eu que 

penso, existe o mundo que eu penso” (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 212). Para Ortega, o 

Idealismo aceitou este conceito porque não discutiu o sentido tradicional do conceito ser e 

existir. Mas o filósofo se propôs a discutir este conceito, tanto que encontrou um novo 

significado para o que é ser. Neste momento, já começa a entender-se a importância do 

pensar, ou seja, questionar as coisas antes de tomá-las como uma verdade. E foi o que Ortega 

fez, se ele não questionasse, não encontraria um novo conceito. 

Compreende-se que em um primeiro momento para Ortega, “Ser é necessitar um do 

Outro” (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 213), ou seja, é uma interdependência entre o sujeito 

e o objeto. Diferente do idealismo, o filósofo acredita no ser atuante, ou seja, um ser que não é 

passivo, mas ativo. Entende-se que para ele, ser não é somente estar diante do mundo e deixar 

ele funcionar sobre mim ou vice e versa. Ser é uma troca. Ser é deixar o mundo agir em mim 

e eu agir sobre ele, e nesta troca, o pensamento nasce, me permitindo lidar com as 

circunstâncias que me ocorrem. Mas não um pensamento qualquer, um bom pensamento, ou 

seja, aquele que leva em consideração a realidade que se apresenta e ao refletir age sobre ela. 
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Porém, não basta somente querer lidar com a realidade, é necessário considerar o ser como 

ativo. 

Ortega também entende que ser é viver, porque quando agimos sobre o mundo e vice e 

versa, estamos vivendo, o que ele entende como o óbvio. Ao pensarmos nas variadas 

definições que Ortega expõe ao longo de sua obra, entende-se que quando questionamos as 

coisas, começamos a pensar em nós mesmos, e é a partir deste momento que encontramos as 

verdades fundamentais que não encontraríamos em um conceito já pronto. O método de 

Ortega, ao questionar as definições que ele mesmo pensou, leva-nos a entender que quanto 

mais pensamos, mais encontramos, sendo assim, entende-se o pensamento como infinito. 

Entendendo a definição de ser, Ortega também acredita ser importante pensar no que é 

viver, já que as duas definições se complementariam. Ele diz “Viver é encontrar-se num 

mundo” (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 221). Acredita-se então que ao encontrar-se no 

mundo nos deparamos com várias situações agradáveis e desagradáveis, situações que 

conseguimos controlar, e as que também fogem ao nosso controle; e a partir do momento que 

pensamos sobre estas situações também estamos vivendo, porque tendemos a pensar naquilo 

que de alguma maneira nos afeta. E se viver é encontrar a si mesmo num mundo cheio de 

assuntos, também podemos dizer que viver é pensar nesses assuntos, pois o pensamento faz 

parte da vida. Entende-se que viver é um intenso choque com a realidade. E ao encontrar-se 

no mundo, sou eu e as minhas circunstâncias, e o pensamento de como lidar com elas, que me 

permitem compreender que algumas dessas circunstâncias estão fora do meu controle, 

gerando uma colisão entre as circunstâncias que eu passo com aquilo que eu penso. E é 

exatamente neste momento que novas possibilidades são abertas. Neste sentido, Ortega nos 

faz pensar a respeito das coisas que não podemos controlar, entendendo que viver e pensar 

são formas de conviver com as circunstâncias.  

Portanto, pode-se afirmar que Ortega na obra “O que é filosofia?” desenvolve novos 

conceitos sobre o ser e o pensar. Essas novas formulações revelam novos pensamentos a 

respeito de coisas que para alguns pensadores já estavam definidas e consolidadas. Ou seja, já 

eram verdades. Com isso, Ortega nos possibilita assumir o nosso lugar de seres pensantes, 

questionadores de paradigmas, em busca do novo. Este novo para o filósofo só pode ser 

encontrado pelo esforço da reflexão. Entretanto, tal prática encontra resistência ética, política, 

cultural e social, constrangendo e impedindo a descoberta de novos conceitos. Ou seja, a 

descoberta da reflexão. 

Por fim, entende-se que enquanto Chauí acredita que pensar é um ato de um ser 

solitário, e Tiburi afirma que é uma ação coletiva entre seres, Ortega defende que pensar é 
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uma troca entre o sujeito que pensa e o objeto que é pensado. Ou seja, para o filósofo 

espanhol o ato de pensar é uma expressão, um fenômeno de convivência. 

 

1.4 Pensar, segundo Simon Blackburn 

Em um trecho de seu livro “Pense: Uma introdução à filosofia”, Simon Blackburn 

lança a pergunta “Para que serve a filosofia?”. Compreende-se que, segundo Blackburn, 

para entender para que serve a filosofia, primeiro precisamos entender o que é a filosofia. 

Vimos anteriormente com Ortega y Gasset, quando o mesmo afirma que a filosofia seria 

“uma troca entre o sujeito que pensa e o objeto que é pensado” (ORTEGA Y GASSET, 

2016). Tentaremos, neste momento, aprimorar esta resposta junto com as contribuições 

de S. Blackburn. O autor oferece três possíveis respostas a esta pergunta. Verificaremos 

abaixo cada uma delas. 

Blackburn estabelece três dimensões para compreendermos o que é a filosofia. A 

primeira seria o nível elevado. O nível elevado, segundo Blackburn, seria a responsável 

pelo exercício meramente teórico. Ou seja, acontece no momento em que só pensamos, 

mas não agimos de acordo com o nosso pensamento. O autor diz: “São coisas que não se 

fazem em função de aplicações práticas.” (BLACKBURN, 2000). Segundo ele, a resposta 

elevada possui problemas porque permanecem em uma reflexão pura, e suas 

considerações nada têm a ver com o mundo concreto. 

A segunda seria o nível intermediário3. O autor diz: “A reflexão é importante 

porque está na continuidade com a prática. O modo como pensamos sobre o que estamos 

a fazer afeta o modo como o fazemos, ou até mesmo se o chegamos a fazer; pode 

conduzir a nossa investigação, ou a nossa atitude relativamente a pessoas que fazem as 

coisas de modo diferente, ou até toda a nossa vida” (BLACKBURN, 2000).  

Considera-se então a resposta intermediária como a mais interessante. Porque 

junta a ação com a reflexão, e é exatamente isso que acredita-se ser de fundamental 

importância para entender a filosofia. 

                                                           
3 Entende-se, então, que a intermediária se assemelha ao pensamento de Paulo Freire sobre a Práxis, 

quando ele afirma que “a teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim como a prática sem teoria, vira 

ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora 

da realidade” (FREIRE, 1989, p.67). Ou seja, Práxis é o encontro da reflexão com a prática, quando ao 

mesmo tempo que agimos, estamos pensando sobre o que fazemos. Acredita -se que essa dimensão 

intermediária é o que falta em nossas ações cotidianas, porque em muitos momentos, ou reproduzim os o 

que os outros estão pensando, e assim não nos permitimos pensar por conta própria, ou ficamos tanto 

tempo só pensando que deixamos de agir. E esses são dois extremos que nos acontecem quando não 

entendemos a real importância do pensar. 
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Analisa-se que esta resposta intermediária também se aproxima ao pensamento de 

Marcia Tiburi, que conforme já vimos anteriormente, entende que o pensamento é uma 

ação, e se dá na reflexão com a prática. 

Blackburn comenta que: “A resposta intermédia chama-nos a atenção para o fato 

de a reflexão estar na continuidade com a prática, podendo a nossa prática ser melhor ou 

pior de acordo com o valor das nossas reflexões” (BLACKBURN, 2000), ou seja, agimos 

de acordo com o que pensamos, sendo que nossa ações poderão ser boas ou ruins.  

Por fim Blackburn apresenta o nível chã, que para ele também possui problemas. 

O nível chã se resume em uma ação separada da reflexão. Ou seja, quando agimos sem 

pensar, ou agimos primeiro para depois pensar sobre o que fizemos.  

Para Blackburn estas atitudes são perigosas, pois em muitos momentos quando 

agimos sem pensar, nos arrependemos do que fizemos, porque embora às vezes não 

reconheçamos, sabemos que é importante refletir sobre nossas ações. Blackburn comenta: 

“A reflexão permite-nos recuar, ver que talvez a nossa perspectiva sobre uma dada 

situação esteja distorcida ou seja cega, ou pelo menos ver se há argumentos a favor dos 

nossos hábitos, ou se é tudo meramente subjetivo. Fazer isto bem é pôr em prática mais 

alguma engenharia conceptual” (BLACKBURN, 2000).  

Neste momento observa-se a importância do “despertar crítico” mencionado por 

Blackburn, que em outras palavras seria ensinar outros a refletirem, pois muitas atitudes 

tomadas em nosso cotidiano afetam a nossa sociedade tornando-a melhor ou pior, 

dependendo de nossas ações. Quando aprendemos a refletir, embora desenvolvamos 

pensamentos diferentes um dos outros, demonstramos a nossa identidade individual, e 

aprendemos assim a respeitar os diferentes pensamentos dissolvidos em nossa sociedade, 

e assim criamos ambientes mais diversos e acolhedores, por onde cada um terá  autonomia 

de abitar em qualquer ambiente que quiser, sem que seja julgado ou ameaçado por isso.  

“É por causa de ideias sobre o que os outros são, ou quem somos, ou o que os 

nossos interesses ou direitos exigem que fazemos guerras ou oprimimos os 

outros de consciência tranquila, ou até aceitamos por vezes ser oprimidos. 

Quando estas convicções implicam o sono da razão, o despertar crítico é o 

antídoto. A reflexão permite-nos recuar, ver que talvez a nossa perspectiva 

sobre uma dada situação esteja distorcida ou seja cega, ou pelo menos ver se há 

argumentos a favor dos nossos hábitos, ou se é tudo meramente subjetivo. Fazer 

isto bem é pôr em prática mais alguma engenharia conceptual” (BLACKBURN, 

2000). 

Por fim, entende-se que segundo Blackburn o pensar é importante para sabermos 

como agir diante das situações que nos acontecem. E refletir a respeito da função do 
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pensar nos ajuda a entender a sua real importância. Blackburn diz: “Sem compreender o 

mundo, pouco saberemos em termos de como o mudar” (BLACKBURN, 2000). 

1.5 Pensar, segundo Boaventura S. Santos 

Em sua Obra “Seis Razões para Pensar”, o filósofo Boaventura de Sousa Santos 

defende que o pensar é um estado de transformação. A partir da ideia, portanto, que o pensar 

seria um estado em movimento, o autor propõe seis subtemas para levantar possíveis 

caminhos para uma questão fundamental: por que pensar? 

Ao longo de sua obra, repetidamente, Boaventura pergunta: “Por que 

Pensar?”. Segundo o autor, não há resposta exata para essa pergunta, apenas, tentativas e 

ensaios. Contudo, segundo ele é importante considerarmos também o que a ciência diz sobre 

o assunto. Segundo Boaventura, alguns cientistas consideram que a auto-reflexibilidade é um 

meio utilizado pelas pessoas para pensar. Um estado da mente que permite que cada um de 

nós possa elaborar, entender e imaginar. Uma capacidade racional que oferece razões para 

agir. Boaventura afirma que “o indivíduo auto reflexivo é um indivíduo que não se mobiliza 

sem razões, a sua própria vida é um objeto de meditação, de reflexão, de auto-análise, de 

reversão de percursos etc.” (SANTOS, 2001, p. 14). 

Diante disso, o pensador chama atenção e avalia a sociedade que vivemos atualmente 

e como ela se estrutura na não-reflexão. Boaventura acredita que não estamos numa fase de 

auto-reflexibilidade. A novidade hiper-valorizada faz com que desejemos que todos os dias 

vivamos algo novo. O desejo pelo novo pode não necessariamente acompanhar o tempo para 

se pensar sobre a experiência nova vivida. O novo, nesse sentido, pode carregar com ele 

mesmo a necessidade de sobrevivência. Boaventura destaca, nesse sentido, que a população 

“está tão ocupada em sobreviver que não tem, realmente, capacidade, nem tem disposição 

para pensar” (SANTOS, 2001, p. 15). Nesse sentido, o novo diante de uma sociedade marcada 

pela desigualdade não estimula o pensamento reflexivo, mas invoca só e somente só a 

necessidade de sobrevivência. Ou seja, não se vive a experiência do pensar, mas 

simplesmente a atravessa. 

Sendo assim, o pensar em Boaventura é uma capacidade reflexiva que envolve não 

somente os aspectos neuronais da mente, mas aspectos relativos às condições materiais de 

existência que nos possibilitam ou impedem o exercício reflexivo. Estamos inseridos em uma 

sociedade em que não há como escapar de exclusões, desigualdades, preconceitos, pobreza. 

Como, então, pensar? Se a sobrevivência nos lança na alienação de nossas próprias práticas, 
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ações e crenças, como podemos dizer que de fato pensamos sobre aquilo que dizemos pensar? 

Como podemos nos tornar autores e autoras de nosso próprio pensamento? 

Entende-se com isso, que Boaventura afirma que precisamos buscar pensar sem se 

deixar alienar pelo sistema já instalado em nosso meio. A relação entre o eu e o meio que 

produz o pensamento. 

“Temos que pensar, realmente, qual é o tipo de conhecimento que nos pode levar a 

atravessar da melhor maneira esse processo de transição, porque as transições são 

processos em que há descontinuidades, há turbulências de escalas, há agitação, 

explosão mesmo de escalas, como eu costumo dizer, e o pensamento estabilizado e 

outras eras, em outros períodos, tem dificuldade em se adaptar a essa turbulência” 

(SANTOS, 2001, p. 15). 

A indisposição para pensar, nesse sentido, é também reflexo das situações opressoras 

pela qual a maior parte da população passa. Muitos lutam para sobreviver, motivo pelo qual, 

sua preocupação pelas necessidades básicas pode impedir de pensar, refletir e relacionar os 

fatos e acontecimentos à uma teia mais ampla de situações que produzem aquela condição. De 

modo algum Boaventura quer destituir a grandeza e valor associado à sobrevivência. Pelo 

contrário, Boaventura identifica uma epistemologia rica na produção de conhecimento dos 

que são situados em um lugar de margem na sociedade. Entretanto, de modo mais amplo, é 

importante identificar a produção dessa margem no que consiste ao ato de pensar. Afinal, a 

marginalização social pode ser fator que ou dificulta ou incapacita o enfrentamento de 

mudanças, de modo consciente. O pensar neste sentido, seria uma fuga, ou uma força que nos 

ajudaria a lidar com certas situações. Por essas razões, Boaventura afirma que o pensar é um 

estado em mutação, cabendo a cada um a responsabilidade de escolher (quando existir a 

escolha) o caminho para se pensar.  

Boaventura alega que se faz necessário outro modo de pensamento para efetivamente 

construir aquilo que se pensa com o que acontece factualmente. E este modo de pensamento 

precisa ser diferente dos que já existem, produzidos a partir de nossas experiências. 

Boaventura pretende com isso defender que antes de pensarmos o pensamento do outro, 

precisamos questionar o nosso próprio pensamento, e a partir dele construir um outro 

pensamento que nos levará a uma outra ação. Uma ação efetivamente nossa. Boaventura 

entende que esse outro pensamento necessita estar de acordo com o tempo para que o 

pensamento obtenha resultados positivos. Por resultado positivo Boaventura entende um a 

resposta a algo que diga respeito à experiência vivida. Caso contrário, a noção de pensamento 

é perdida. Essa perda diria respeito a incapacidade de se pensar o seu próprio tempo presente, 

e com isso impedir o entendimento da experiência vivida. O filósofo diz: “É necessário que o 
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nosso pensamento seja simultaneamente igual a este tempo que é realmente complexo. 

Portanto ele tem que ter alguma turbulência, e algum caos, que é próprio do próprio tempo 

que ele quer pensar” (SANTOS, 2001, p. 15). 

O autor compreende que vivemos um período de mudanças, e que mudanças 

envolvem complexidades. Portanto, ao mesmo tempo que o nosso pensamento precisa 

acompanhar o tempo que vivemos, ele também precisa ser diferente e atualizado 

constantemente para que se faça efetivamente um pensamento. Afinal, é possível que um 

mesmo pensamento passado já não caiba no presente, tampouco nos ajude a pensar e projetar 

um futuro com um outro olhar crítico. A essa constante mudança, Boaventura dá o nome de 

renovação. E é exatamente essa renovação de pensamento que precede uma disposição nem 

sempre encontrada entre os sujeitos pensantes. Afinal, o pensar é necessário, porém requer um 

trabalho árduo e disponibilidade ao tempo. 

Porque pensar? Boaventura oferece uma primeira resposta: “(...) o fato de estarmos 

num período de transição, é, em meu entender, a primeira resposta a esta pergunta” 

(SANTOS, 2001, p. 16). 

A segunda resposta que Boaventura oferece para a questão “por que pensar?” aprimora 

a questão da auto-reflexibilidade. Para ele, além do caráter individual, é preciso adotar a ideia 

da auto-reflexibilidade coletiva. Segundo o filósofo, a segunda resposta seria: “Porque a ação 

e a mobilização não dispensam a lucidez da ação e da mobilização” (SANTOS, 2001, p. 16). 

Ainda que o autor reconheça que para se mobilizar a um determinado grupo o indivíduo 

depende de suas razões pessoais, Boaventura também ressalta que para um grupo ou 

movimento unir e buscar seus objetivos, deve-se fazer uma análise entre seus interesses e o 

tempo, a ética e a política atual. Esta análise insere o sujeito em uma coletiva pela verdade. 

As várias questões da sociedade se misturam no processo e exercício do pensar. E 

neste momento, Boaventura acredita que “é preciso que se criem constelações de sentido onde 

as tarefas intelectuais, as tarefas políticas e as tarefas morais de alguma maneira convirjam. E 

isto é, naturalmente, uma ruptura com o pensamento da modernidade.” (SANTOS, 2001, p. 

16). É preciso considerar aqui a modernidade como produtora de uma concepção de indivíduo 

isolado do mundo, que fez prevalecer o pensamento, a reflexão crítica como uma atitude 

individual, apesar de universal. Porém, Boaventura nos mostra que o pensamento é coletivo e 

se desenvolve em sua multiplicidade, entendendo que o pensamento só é possível quando nos 

aproxima do outro, e se dá com o outro. 

Boaventura então comenta a terceira resposta à pergunta principal de sua obra “por 

que pensar?” Para este terceira alternativa como resposta, ele diz:  
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“É preciso lutar contra o des-pensamento que está por detrás da despolitização da 

transformação social, ou seja, a ideia de que não há alternativas à globalização 

hegemônica. Precisamos de pensar para podermos credibilizar as alternativas que 

estão a emergir no mundo. E para isso nós não precisamos apenas de um 

pensamento de alternativas, precisamos de um pensamento alternativo das 

alternativas.” (SANTOS, 2001, p. 19). 

Acredita-se que, quando Boaventura fala de alternativas, ele fala contra a estagnação 

do pensar. Ou seja, uma forma de aprisionar o pensamento dentro de uma hegemonia que 

enfraquece e empobrece nossas potências pensantes. Na contramão disto, Boaventura busca 

melhorar e criar meios que implicam em uma criação de alternativas, e ampliação do 

conhecimento. E neste momento, entende-se que este pensamento de alternativas do qual o 

filósofo fala, desvia da aceitação absoluta da realidade e dos pensamentos atuais, e leva o 

nosso pensamento a condição de protagonista de uma possível e potente mudança. O pensar, 

neste sentido, seria a criação de caminhos para uma possível solução reflexiva, conectada a 

uma ação. 

Boaventura oferece uma quarta resposta dizendo que, “pensar não é tudo, porque além 

de agir nós temos que sentir, nós temos que criar formas de pensamento que sejam mais 

acolhedoras às emoções, ao corpo, aos afetos, aos sentimentos.” (SANTOS, 2001, p. 20). Isso 

justifica a necessidade de darmos espaço às emoções no processo e elaboração do 

pensamento. Destacam-se duas delas: medo e coragem, chamadas por Boaventura de: corrente 

fria e corrente quente. Nessa reflexão, entende-se que, segundo o filósofo, a corrente quente, 

ou seja, a coragem, serviria para avançar, agir e lutar; a corrente fria, o medo, serviria para 

retrair, analisar e avaliar.  

A quinta resposta, oferecida por Boaventura, analisa de forma objetiva o papel do 

pensamento na luta. Nos alerta Boaventura que “as lutas lúcidas não conduzem, 

necessariamente, a resultados lúcidos” (SANTOS, 2001, p. 21). Compreende-se que por mais 

persistente que seja a luta coletiva, os resultados podem ser contorcidos. Diante da 

possibilidade da luta gerar resultados insanos, Boaventura propõe uma observação constante e 

estratégica que vise a reparar arestas para que não se perca a verdade do horizonte. Neste 

momento, o pensar precisa gerar uma capacidade de ação que seja capaz de progredir. A ação 

e reflexão neste momento deverão caminhar de mãos dadas, e a importância de ambos está em 

um mesmo nível de importância. 

Em seguida, Boaventura finaliza sua obra com a sexta resposta. Segundo ele, devemos 

pensar “porque não podemos confiar em quem pensa por nós, em quem se arroga a pensar por 

nós. Por quê? Por que nos dizem uma série de coisas que é perigoso tomar por verdadeiras.” 

(SANTOS, 2001, p. 22). Devemos pensar, pois não podemos nos esquivar de tal 



29 
 

responsabilidade e destinar tal feito para outro. Afinal, os pensamentos alheios não são 

necessariamente aproveitáveis ou verdadeiros. Compreende-se, neste sentido, que uma outra 

importância crucial do pensar por si mesmo seja por ele carregar em si mesmo um anseio 

democrático. Ser livre e exercitar a liberdade4 de pensamento é uma expressão do próprio 

espírito democrático de pensar sobre si e sobre o mundo conjuntamente.  

É inquestionável a complexidade inerente à atitude de desvendar o pensar. Além disso, 

pode ser considerado um mistério que nenhuma teoria que tenta explicar a origem do ser 

humano conseguiria explicar as definições do pensamento. As respostas de Boaventura 

apontam motivos e caminhos para melhor compreendermos o pensar, embora o próprio autor 

não considere suas respostas como uma verdade absoluta para as questões aqui levantadas e 

discutidas. 

Conclui-se que, para Boaventura, pensar também é uma construção, e não há uma 

única resposta para seu significado. Segundo o filósofo, o pensar é necessário, 

independentemente de suas colocações à realidade. Para ele, seja individual, ou coletivo, é 

sempre importante pensar. E se dedicar nesta tarefa árdua, porém significativa para a vida, é 

fundamental para que ampliemos nossa percepção democrática do mundo. 

 

1.6 Conclusão 

Como pode se observar neste capítulo, buscamos responder à questão “O que é 

pensar?” a partir de cinco autores distintos: Marilena Chauí, Marcia Tiburi, Ortega y Gasset, 

Simon Blackburn e Boaventura de Sousa Santos. Cada um deles oferece modos distintos de 

compreensão do que consiste o pensar, mas nem por isso conflitantes. Nosso intuito até aqui 

não foi o de eleger qual a melhor resposta para a questão sobre o que é o pensar, mas oferecer 

um arcabouço amplo de respostas que se complementam, que oferecem novas pistas e 

ampliam nossa percepção sobre o pensamento. Sendo assim, investigamos a possibilidade de 

se definir uma natureza para o pensamento. Afinal, quando nos perguntamos “o que é 

pensar?”, também estamos nos perguntando “o que é o pensamento?”.  

No próximo capítulo continuaremos nossa investigação a partir da seguinte pergunta: 

“Como pensar?” Ou seja, passaremos da natureza para uma investigação sobre o método para 

que uma ideia seja considerada um pensamento. 

                                                           
4 Durante todo esse trabalho o conceito de liberdade será inspirado por bell hooks e Paulo Freire.  

“ A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige permanente busca. Busca permanente que só existe 

no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente 

porque não a tem. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, as pessoas se libertam em comunhão” 

(FREIRE, 1987). 
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2. COMO PENSAR? 

Neste capítulo continuaremos nosso trajeto de pesquisa sobre o pensar. Tendo 

analisado no primeiro capítulo o estatuto ontológico do pensar, a partir da pergunta “o que é o 

pensar?”, passaremos a dialogar com diversos autores como: Marcia Tiburi, Paulo Freire, 

Walter Omar Kohan, Silvio Gallo, e Marilena Chauí, que irão nos auxiliar na busca pelo 

entendimento sobre as ferramentas para se pensar. Em outras palavras, trata-se de buscar uma 

resposta ou múltiplas respostas para a questão “como pensar?”. Para isso, diversas 

perspectivas serão convocadas para nos auxiliar na busca por caminhos teóricos e práticos que 

nos apontem os elementos necessários para que possamos executar um pensamento. Sobre 

quais bases algo precisa se apoiar para se considerado um pensamento? E como podemos 

tornar um pensamento público e acessível? 

 

2.1 Como pensar, segundo Tiburi 

Como visto anteriormente na obra “Filosofia em comum”, da filósofa Marcia Tiburi, a 

autora oferece caminhos para se refletir sobre a questão sobre a qual iremos nos debruçar 

neste momento do trabalho: “como pensar?”. A autora diz: “Imagino neste ponto, num ato de 

fantasia, que o pensamento surge de um ponto, como que jorra de um nascedouro” (TIBURI, 

2008 p. 61). Tiburi acredita que para pensar devemos eleger e partir de um “ponto”, ou seja, 

algo que nos motiva a desenvolver uma reflexão, um encontro e, portanto, nosso pensamento. 

A autora acredita que este algo poderia ser aquilo que nos traz um incômodo, afinal o 

incômodo produziria em nós uma inquietação que, por sua vez, se tornaria no motor para o 

pensar. Trata-se de entender o pensamento como um fenômeno causal que se estabelece em 

um ordenamento que se inicia com o incômodo. Seria o incômodo o elemento responsável 

pela potência de um pensamento autônomo.  

Marcia Tiburi diz: “(...) penso que o pensamento vem de algum lugar, mas não sei que 

lugar é esse. O pensamento pode ser o nascido e não o nascimento, ou seja, o produto e não o 

processo.” (TIBURI. 2008, p. 62). Podemos afirmar que quando a autora diz que não sabe da 

onde o pensamento vem, ela quer dizer que o método de pensar é algo que nasce, mas esse 

próprio nascido pode ser múltiplo e plural. A diversidade seria, portanto, inerente ao próprio 

pensamento, garantindo a ele a liberdade. 

Mas qual seria a condição para identificarmos como pensar? Tiburi afirma “para 

enfrentar o pensamento devo cuidar do processo, do “como” chego aonde devo ir, mesmo que 

o destino não esteja previamente traçado? Não será esta uma condição do que ainda podemos 

chamar de verdade?” (TIBURI, 2008. p. 62).  
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Compreende-se que, para Tiburi, quando questionamos “como pensar” na verdade 

estamos falando de um método, ou seja, um caminho que nos levará a uma ação reflexiva. E 

segundo ela: “método é o nome que se dá ao pensamento que fica entre quem quer conhecer e 

o que pode ser conhecido.” (TIBURI, 2008. p. 62). A partir daí, a filósofa começa a responder 

diretamente a pergunta “como pensar?”.  

Segundo ela, primeiro iniciamos com a suspensão. Ou seja, primeiramente é preciso 

“suspender tudo o que não é pensamento”. O não-pensamento seria uma categoria que visa a 

explicar tudo aquilo que achamos que já sabemos antes mesmo de pensar a respeito. É o que 

Tiburi (2008) chama de pensamento “pré definido”. A autora nos convida a escapar do 

pensamento pré-definido através da interrupção. Interromper por um tempo o pensamento já 

definido é a janela que permite o encontro com um outro durante o processo de pensar. Ela 

diz: “notemos que o pensamento não é algo que se sabe de antemão, mas o que vai se 

sustentando num esforço de depuração, ou seja, ele se mostra na medida em que é procurado.” 

(TIBURI, 2008. p. 63). Entende-se assim que a autora acredita que uma das maneiras de 

responder à pergunta “como pensar?” é tentando compreender o que nos impede de pensar. 

Ou seja, na pergunta sobre o método não reflexivo, ou pré-definido, que invocamos para não 

pensar. Logo, pensar implica um método que interrompe todo o fluxo de ideias que não 

permite que busquemos uma verdade no encontro com o outro pensamento.  Sendo assim, 

para pensar teríamos que suspender o que já está definido e, a partir daí, se abrir para novas 

possibilidades, mesmo quando a nova resposta seja parecida com a já existente. Suspender o 

“não pensamento”, nos leva a assumir que as respostas já existentes não podem interferir em 

nosso pensar de maneira a nos convencer a acreditar nelas sem mesmo termos testado, 

experimentado a reflexão por nós mesmos. Isto quer dizer que o método do pensar envolve o 

já existente. Porém, as ideias existentes seriam impulsos e não verdades absolutas.  

Além da suspensão, Tiburi também nos oferece um outro elemento para nos ajudar a 

responder “como pensar?”:  o esforço. Ela diz: “o esforço que fazemos é ele mesmo parte do 

método que constitui o que chamamos de pensamento” (TIBUTI. 2008, p. 63). Logo, pensar 

pressupõe o esforço. A todo momento somos invadidos por um turbilhão de sentimentos, e 

pensamentos, e quando não nos esforçamos para parar e pensar sobre aquilo que precisamos 

refletir, acabamos por repetir o pensamento já existente. Acredita-se que na maioria das vezes 

é mais fácil concordar com algo sem pensar naquilo, do que parar para pensar e chegar a uma 

conclusão, isso porque pensar dá trabalho, e por isso é importante o esforço. Quando nos 

esforçamos a fazer algo, descobrimos coisas que jamais imaginaríamos, e os resultados nos 

dão prazer, porque entendemos que foi preciso um esforço, uma “luta” individual, na qual 
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conseguimos vencer se persistimos. Vencer o quê? O cansaço de pensar, que impede a 

curiosidade que nos motiva a desenvolver nossos pensamentos. Tiburi diz: “O cansaço de 

pensar pode vencer a curiosidade, quando toma os sentidos e impede o avanço da percepção” 

(TIBURI. 2008. p. 57). Pode-se afirmar, portanto, que Tiburi entende que tanto a suspensão 

dos não-pensamentos, quanto o esforço no pensar podem ser considerados como formas de 

pensamento que nos ajudam a achar o “ponto” de partida para o pensamento. 

Tiburi também afirma a importância dos conceitos para que possamos pensar. Para a 

autora, pensamos a partir de conceitos; ou seja, de uma compreensão ou uma concepção de 

algo. O conceito seria, segundo a filósofa, uma construção que se dá a partir do que 

entendemos sobre o que nos foi apresentado, e assim manifestamos de forma autoral, concisa 

e publicamente acessível o que entendemos. E é no momento que desenvolvemos conceitos 

sobre os fenômenos que o pensamento entra em prática. Tiburi diz: “O conceito não está lá 

nas coisas como algo que simplesmente extraio delas, mas é uma espécie de modo com que o 

pensamento e o pensado estabelecem conexão.” (TIBURI. 2008. p. 70). 

Uma outra forma de pensar, segundo Tiburi, seria através do exercício autocrítico: se 

ver e ver as coisas com outros olhos. Segundo a autora, quando nos permitimos encarar as 

coisas que estão em nós, ou para além de nós de uma maneira diferente das que já estamos 

acostumados, pensamos de um modo diferente do já existente: 1) podemos pensar a partir do 

que acreditamos ser possível, ou não; 2) podemos pensar a partir da inversão do olhar. Não se 

trata somente de ver-se, ou ver, mas vermos juntos com outros olhos. Para Tiburi, o 

pensamento se torna potência quando pensamos com o outro, pois a solidão do pensamento 

não nos ofereceria a certeza sobre a verdade pretendida. Afinal, o pensamento isolado em 

primeira pessoa só se constituiria enquanto pensamento se almejasse sua prática, qual seja: 

tornar-se público ou acessível. Defendendo a ideia de que o pensamento se dá no encontro 

com o outro, ou seja, coletivamente, Tiburi afirma que  

“É preciso mover os olhos, alterar a perspectiva. Descubro que ver é prazeroso, 

simplesmente ver, de um lado, de outro, de olhos mais abertos ou mais fechados, de 

cima, de baixo, de viés. Descubro que as coisas tem diversos lados, formas, jeitos, e 

começo a me divertir com o branco sarapintado” (TIBURI, 2008, p. 75). 

Ver as coisas com outros olhos nos permite imaginar outros modos de pensar um 

mesmo fenômeno. Neste sentido, a experiência do pensamento seria em si mesma uma 

expansão do mundo, da realidade e das formas que posso interpretá-lo e acessá-lo para, então, 

transformá-lo. Neste processo, o ser pensante também se reinterpreta e transforma. Este 

processo, segundo a autora, permite que vejamos juntos. O pensamento, neste sentido, 
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precede um método coletivo, onde haveria coisas que não conseguiríamos enxergar sozinhos. 

Pensar, neste sentido, também constitui um método de solidariedade. 

Tiburi insere no debate sobre o pensar o papel da filosofia. A autora comenta a 

respeito de a filosofia ser considerada por alguns como somente uma escrita filosófica, a parte 

teórica das coisas, quando na verdade a “filosofia é aquela teoria que se faz “como ação” 

(TIBURI, 2008, p. 164). Quando falamos de pensar, não estamos tratando apenas de entender 

as coisas, mas de realizar algo junto com aquilo que entendemos, produzir conceitos e 

concepções. Eis aqui a via de mão dupla que perpassa todo esse trabalho sobre o pensar: não 

saberemos como pensar se não soubermos o que é pensar. Saber o que é pensar implica, neste 

contexto, perguntar também sobre como podemos pensar o pensamento.  

2.1.1. Como pensar o pensamento? 

Tiburi defende que a filosofia como um pensamento em ação; uma busca pela verdade 

através do conceito. A filósofa afirma que “a filosofia é “pensar o pensar, mas pensar para ir 

além dele. Pensar o pensar para deixar de pensar? Não, mas para atingir sua ordem mais 

funda.” (TIBURI, 2008. p. 165). A busca da filosofia, segundo Tiburi, seria portanto a busca 

pelo mais profundo pensamento, por aquilo que ainda não foi descoberto e que ainda pode ser 

vivido e acionado. A filosofia, neste sentido, é a possibilidade de reinvenção do mundo. 

Tiburi entende o pensar como um fato lúdico. Assim como a atividade lúdica, a 

atividade do pensamento também é um movimento que tem como objetivo produzir prazer, 

quando de sua execução causa a descoberta, a imaginação, o divertimento do praticante. Neste 

processo é desenvolvido várias formas de pensamento. O lúdico passa a ser encarado como 

um ingrediente fundamental no processo para se pensar o pensamento e arriscar a pensar 

sobre algo, sobre si, sobre o mundo.  

“Aquele que pensa, num primeiro momento, não visa a nada, apenas deixa 

acontecer. Mas quando entra em cena a atenção, não é a negação do lúdico que veio 

impor a dureza do trabalho, sim, o afundamento no lúdico que permite o devir do 

pensar. O lúdico não é apenas o jogo, a estratégia, a brincadeira, mas a tentativa, a 

busca, a possibilidade de ir por um lado ou outro, bem como a capacidade de 

representar, de teatralizar.” (TIBURI, 2008, p. 166). 

A descoberta de métodos relativos ao pensar passam, portanto, pelo resgate e 

identificação do lugar do lúdico no pensamento.  Dele surgem vários “pontos” por onde 

podemos iniciar outros processos de pensamento. Tiburi diz: “Pensar é saber pensar, mas 

saber pensar só ocorre quando uso o pensar para além dele mesmo, para além da 

autoconsciência, como algo que pode alcançar o que está fora do pensamento.” (TIBURI, 

2008. p. 171). Quando usamos o pensamento não só para a nossa própria descoberta, ou para 
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descobrir algo que nos interessa, mas para a descoberta do outro e para o outro, estamos 

acionando a função do pensamento. O método para se pensar, neste sentido, faria do 

pensamento um método não egoísta. Por isso, destaca Tiburi que o pensar deve se 

desenvolver em conjunto. É no compartilhamento, na troca com o outro que descobrimos 

novas soluções, novos caminhos. Neste sentido, assim como a felicidade, aponta Tiburi, o 

pensamento é uma ação que se dá coletivamente.  

Aqui poderíamos invocar a famosa frase da famosa canção “Wave”, de Tom Jobim 

(1967): “é impossível ser feliz sozinho”. O pensamento também não é “feliz” quando 

impedido de ter contato com outros pensamentos. O egoísmo, neste sentido, seria um anti-

método reflexivo, pois impediria o contato com o outro através do pensamento. Se 

construímos métodos de pensamento a partir da troca, a falta dela resultaria na falta do 

mesmo. Pensar o pensamento seria, portanto, um resgate da coletividade, da solidariedade. 

Pensar é ser solidário ao pensamento do outro para que se possa construir um novo 

pensamento a partir desse encontro. 

Tiburi acredita na filosofia como construção de pontes, ligando o início de um 

pensamento ao que se deseja encontrar como resposta. Entendendo o pensamento como a 

travessia, a ponte seria o método. E como construir essa ponte? A autora diz: “Para construir 

uma boa ponte é preciso conhecer os materiais, mas é necessário também um conhecimento 

prévio sobre a necessidade da ponte.” (TIBURI, 2008. p. 178). Qual é a necessidade da 

“ponte”? pergunta Tiburi. A ponte é necessária para ligar dois pontos, um lugar ao outro, além 

de possibilitar que as pessoas passem sobre ela e cheguem a um outro lugar. Este outro lugar 

não precisa ser um destino final, mas um novo lugar e uma nova experiência para se estar.  

Entendendo a ponte como método, e o método como um exercício de pensamento, 

Tiburi propõe que a questão do pensar passe não somente pela questão sobre entender o que é 

pensar, mas como podemos pensar. Saber pensar implica, para a autora, a chance de 

podermos nos comunicar e, com isso, exercitar o pensamento de modo coletivo. Essa 

coletividade é base fundamental para aprendermos e ensinarmos a pensar. A necessidade do 

método está em saber como dar início ao pensamento, e dele obter experiências e 

aprendizados, ao longo da procura por uma resposta. Tiburi, nesse sentido, invoca a 

multiplicidade de pensamentos a partir da filosofia enquanto método. E diz: 

“A filosofia pode realizar-se de muitos modos. O importante, o que primeiro 

precisamos saber, é que ela é a aventura do pensamento que não se deixa contentar 

com o mundo tal como ele está disponível a nós. Por isso, a filosofia é viagem, dirão 

tantos, mas, sobretudo, ela começa com o passeio, caminhar lúdico e sem pretensões 

em que o olhar simplesmente vê.” (TIBURI, 2008. p. 182). 
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A filosofia seria, nesse sentido, o estranhamento sobre o que se vê. E neste passeio que 

ela nos disponibiliza, podemos desenvolver um olhar mais curioso em direção à coisas que se 

apresentam diante de nós, com o desejo de ultrapassar o vazio das coisas, que nada mais seria 

que o encontro com algo que já é marcado por uma experiência única possível. O importante, 

portanto, passa a ser a tomada de consciência sobre esse encontro e, a partir dele, tomar a 

iniciativa de sair do nosso comodismo em direção à busca, e no caminho mesmo que 

encontremos obstáculos, fazermos deles uma experiência rica e de aprendizado.  

Tiburi complementa dizendo que “só vendo e ouvindo é que nos tornaremos 

indivíduos capazes de pensar de modo mais intenso, porque então teremos sentido” (TIBURI, 

2008, p. 184). Entende-se, diante dessa afirmação, que a filosofia para a autora é uma espécie 

de caminho, e é preciso mais que olhar para buscar o seu destino, é preciso também ouvir, a 

nós mesmos, e ao outro. Uma troca. O exercício de ouvir seria importante para que sejamos 

capazes de imaginar, e da imaginação possibilitar nascimentos de novos pensamentos. O 

ouvir também nos ensina a nos doar e atentar às coisas. Segundo Tiburi, este é um método 

indispensável para aqueles que tem dificuldades de perceber e se relacionar com o mundo. 

Ver e imaginar, ouvir e se atentar seriam considerados elementos indispensáveis para se 

pensar. 

2.1.2. Pensar e o ator de ler-junto: Tiburi a Freire 

Tiburi comenta a respeito do ato de “ler-junto”, que para ela também é um método que 

nos ensina a pensar. Quando partilhamos com outras pessoas nossas percepções acerca do que 

foi lido, possibilitamos uma troca de ideias, afetos, discordâncias, dúvidas. E nessa 

experiência da troca coletiva podem surgir milhares de questionamentos que nos motivarão a 

continuar pensando. Tiburi acredita na “potência da leitura como potência de pensamento” 

(TIBURI, 2008). A autora diz que “toda leitura é uma profunda experiência de vida feita no 

encontro da voz como expressão entre corpo e pensamento. A leitura é o que nos ensina a 

pensar, a entender, a interpretar” (TIBURI, 2008, p. 30). Com isso, a filósofa inclui a leitura 

como um método de fazer pensar. Tiburi segue a afirmar que para além do ato da leitura como 

método, ler-junto enquanto dispositivo de encontro com o mundo e produzir-junto seriam 

importantes para desenvolver pensamentos mais amplos, afetuosos e inclusivos. Ler e 

produzir-junto comporiam um método que nos colocaria em contato com o outro, nos 

permitindo o exercício da empatia. Ou seja, nos permitindo o exercício de nos colocarmos no 

lugar do outro: entender de onde vem o pensamento do outro e o motivo pelo qual ele pensa 

de expõe seu pensamento através de um determinado jeito e acionando uma determinada 
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linguagem. Este processo implica, segundo a autora, em um cuidado de si e um cuidado com 

o outro. Mais do que isso, implica no reconhecimento do cuidado com a vida e com o 

pensamento. Podemos neste momento nos perguntar: e qual o lugar do cuidado no processo 

do pensamento? Além de uma demonstração de respeito, seria o caminho para não cairmos na 

armadilha do conformismo.  

E como podemos pensar com cuidado? Tiburi diz que 

 “(...) é preciso descobrir como e a partir de onde pensamos. Onde começa o 

pensamento em nós? Será que se partilharmos sem medo nossas ideias nos 

sentiremos ameaçados? Quando conversamos nos colocamos nesta cena, talvez, por 

isso, conversemos tão desconfiados e haja tanta mentira e ocultação em nossas 

palavras. Como poderíamos realmente conversar? Será que a leitura pode nos ajudar 

nesta ação? Por onde começar?” (TIBURI, 2008. p. 34). 

Entende-se que, para Tiburi, é através do questionamento sobre nossos próprios 

processos de publicidade do pensamento que podemos encontrar caminhos para nossas 

dúvidas. Quando perguntamos para nós mesmos os porquês, talvez entremos em choque 

necessário para não terceirizar questões que também precisamos enfrentar. Este processo não 

implica em um desafio solitário, dado que o ato de pensar e ler, para Tiburi, é algo coletivo. 

Nesta direção, se perguntar sobre nossos medos de pensar é também uma forma de convite a 

pensar-junto, ler-junto, pois o que não somos capazes de descobrir sozinhos, é possível que 

descubramos juntos. 

Assim como propõe Tiburi, Paulo Freire também considera a leitura como um 

importante método para pensar. Entretanto, além da leitura propriamente dita, Freire propõe 

um outro significado para o ato de ler, que não diz respeito exclusivamente à leitura da 

palavra escrita. Em sua obra “A importância do ato de ler”, Freire diz que “a leitura do mundo 

precede a leitura da palavra.” (FREIRE, 1981). Com essa afirmação, Freire revela que o 

mundo que se movimenta para o sujeito em seu contexto pode ser diferente do mundo da 

escolarização. Ou seja, antes de uma pessoa ser alfabetizada e aprender a decodificar, segundo 

esse princípio, ela já saberia ler. O que está em jogo neste momento não é a capacidade de ler 

as palavras escritas num livro, mas a capacidade de ler a vida. 

Para Freire, antes de tudo, lê-se o mundo. “Ler o mundo” significa ler os signos: as 

coisas, os objetos, os sinais etc. Exemplo: Uma pessoa que não sabe ler, vê fumaça em 

abundância saindo de uma janela. Mesmo não sendo alfabetizada, a pessoa lê o que está 

inserido no mundo – no caso, a “fumaça” – e entende que aquilo pode sinalizar, entre outras 

coisas, fogo. Isso é ler o mundo. E é por isso que Paulo Freire diz que essa leitura precede a 

leitura da palavra. Ou seja, mesmo não-alfabetizada, a pessoa entende o que se passa. Ela não 
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precisa ler a palavra “fumaça” ou a palavra fogo” ou, ainda, a frase “Há fogo naquela casa”. 

Posteriormente, quando ela aprender a decifrar signos escritos e se comunicar através da 

escrita, ela ligará a imagem à palavra, fazendo uma leitura completa e não apenas uma 

decodificação.  

Freire localiza essa discussão da leitura e escritura enquanto pensamento no contexto 

da sala de aula. Ele se preocupava, dentre outras coisas, com os “textos”, as “palavras” e as 

“letras” daquele contexto em que a percepção pode ser experimentada pelo aluno. O pensador 

notou que quanto mais “codificava” a leitura dessa realidade, mais aumentava a capacidade da 

pessoa perceber e aprender. O que resultava em uma série de coisas, de objetos, de sinais, cuja 

compreensão acontece por meio da relação com o concreto e o entendido. Esse processo de 

leitura, entendido por Freire, implica em uma percepção crítica, interpretativa e a “reescrita” 

do lido pelo indivíduo. Tal abordagem nos mostra que, o que antes era tratado e realizado de 

forma unilateral, agora, segundo o método de Freire “ato de ler”, é concebido como “ato de 

conhecimento”, e “ato criador”. Há conhecimento, há pensamento, pois há liberdade para se 

criar diante daquilo que se lê. 

Freire também diz que: “(...) A leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura 

do mundo, mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”. Quer dizer, de 

transformá-lo através de nossa prática consciente”. (FREIRE, 1981). Para Freire, através da 

leitura podemos pensar o mundo, e junto a esse pensar podemos agir de forma consciente.  

Sem a leitura, estaríamos submissos aos “valores” da elite dominante, que mesmo 

desprovida de cultura geral, tende a operar uma forma de dominação. Logo, o ato de ler é 

processo contínuo que permite investir forças criativas contra as determinações desiguais de 

nossa sociedade, em que uns indivíduos são lançados ao desconhecimento de si mesmo e 

convidados a não pensar sobre sua própria condição no mundo. Através da leitura podemos 

discutir valores para uma melhor construção da cidadania, e na leitura em conjunto, ou seja, 

no ato de ler-junto, podemos partilhar uns com os outros os diversos pensamentos que 

percorrem em nosso meio, e dele extrair o que for mais adequado para a sociedade. 

Por fim, podemos afirmar que tanto Tiburi quanto Freire propõe modos de pensar 

através da expansão da coletividade. Ler e escrever são formas de dividir e compartilhar 

experiência de viver o mundo. Analisando fatos, construindo conceitos e reescrevendo 

realidades possibilitamos a troca entre os sujeitos e, com isso, produzimos liberdade de 

pensamento. Neste sentido, o ponto de convergência entre as propostas de Tiburi e Freire é a 

leitura como método de pensamento. Para ambos, podemos afirmar que a leitura do mundo 
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que precede a leitura da palavra, quanto a leitura em conjunto, se faz necessário para iniciar 

um pensamento e desenvolvê-lo de forma crítica, autônoma e solidária. 

2.2 Como pensar, segundo Walter Omar Kohan e Silvio Gallo 

Em sua obra “Filosofia: O paradoxo de aprender e ensinar”, Walter Kohan discute a 

respeito do pensar filosófico e nos convida a uma reflexão acerca da relação entre ensinante e 

aprendiz. Nela, Kohan aborda o pensamento de Sócrates, a partir da interlocução com 

filósofos contemporâneos, tais como: como Michel Foucault, Jacques Rancière e Jacques 

Derrida. Sua obra é voltada para aqueles que se dispõem a problematizar sua própria relação 

com o saber, com o ensino e com a aprendizagem. Kohan esclarece neste trabalho que sua 

proposta é apresentar a ideia de que não há como evitar, na relação entre ensinante e aprendiz 

em filosofia, tensões epistemológicas, éticas, estéticas, políticas, entre outras; e que essas 

tensões, longe de serem um desestímulo à filosofia e à educação, são sua própria condição e 

possibilidade, uma vez que contribuem para o fortalecimento das forças e potências que 

habitam o pensamento daqueles que ensinam e aprendem filosofia. 

Kohan acredita que a figura de Sócrates nos ajuda a pensar a filosofia. Para o autor, 

Sócrates é marco, considerado mais do que um sujeito do fazer filosofia, mas um momento de 

início e também um limite para todas as pessoas que se interessam em ensinar filosofia. Ele 

afirma que a filosofia com Sócrates nasce não como um saber já pronto, mas como uma forma 

de exercer, na prática da própria vida, certa relação com o saber. Neste sentido, pensar com 

Sócrates seria o início da busca pelo conhecimento, já que tanto ele quanto Platão são duas 

figuras que nos ajudam a desvendar o “enigma-paradoxo” de quem ensina e quem aprende a 

filosofia, sobre o qual Kohan discorre em sua obra. 

 Na história da filosofia, Sócrates ocupa uma posição de destaque e relevância, apesar 

de pouco se conhecer a seu respeito, haja vista ele próprio não ter escrito nada. Sua 

ferramenta era o próprio diálogo. Apesar de anonimato no que se refere ao texto escrito, 

Sócrates tornou-se conhecido pelos diálogos de Platão e, desde então, é objeto de estudo e 

referência na filosofia, sendo considerado por muitos como um fenômeno. Há quem defenda a 

ideia de que Sócrates não existiu, que seria “apenas” um importante personagem de Platão nos 

diálogos em que aparece. Entretanto, prevalece a tese de que, sim, Sócrates existiu e sua 

filosofia é fruto de uma forma bastante específica de viver uma vida. Quer ele seja 

considerado um mito ou não, acredita-se que sua imagem representa a passagem da 

ignorância à sabedoria, dado que propõe um novo método de pensamento: a reflexão 
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filosófica, a partir do parto das ideias. Logo, pensar Sócrates a partir de Kohan é um 

importante dispositivo para continuarmos a perseguir a questão: como pensar? 

Kohan inicia o primeiro capítulo de seu livro com a citação de um argumento que 

muitos fazem sobre os livros de filosofia, indagando o porquê sempre começam por 

apresentar Sócrates. O autor afirma que sim, outra vez irá começar por Sócrates. E prossegue 

justificando tal escolha dizendo que: “o nascimento da filosofia gestado por Sócrates excede 

seu tempo e nos diz respeito; porque, quando se trata de pensar, da repetição pode surgir a 

diferença (...)” (KOHAN, 2009. p. 19). O autor, com isso, sugere que um dos motivos pelo 

qual Sócrates é tão citado nos escritos filosóficos seria a importância, a riqueza que os seus 

pensamentos trazem para que possamos refletir não só a filosofia em si mesma, mas a vida 

como um todo. Além disso, os diálogos platônicos em que Sócrates se faz presente nos 

permitem exercitar o nascimento do ato de filosofar – até a apologia de Sócrates -  e nos 

possibilita imaginar como suas proposições e reflexões se adequariam no cenário em que 

vivemos hoje, em relação aos desafios do pensar. Sobretudo quando o que está em jogo é 

pensar distintamente. 

Kohan diz que “de modo mais preciso, se a filosofia e seu ensino, nascem com a vida 

de Sócrates, a escritura da filosofia, sua transmissão, nasce com o relato que termina com sua 

condenação à morte na Apologia de Sócrates.” (KOHAN, 2009, p. 19). Neste momento, 

Kohan discorre descrevendo cada momento e fazendo um paralelo entre o que Sócrates quis 

ensinar naquele instante, e o que um professor pode aprender com aquele relato hoje. E, nesse 

sentido, Kohan destaca a potência afirmativa da ignorância na relação de ensino e 

aprendizagem, desde que se apresente enquanto constante estimuladora de buscas. O autor 

segue afirmando que a filosofia, pensada a partir de Sócrates, rompe com a dissociação entre 

filósofo e professor, uma vez que exige daquele que a ensina a vivência, e que permita aos 

demais que também se tornem partícipes dessa experiência de viver o próprio pensamento. 

A partir de Sócrates, Kohan afirma que “a filosofia não nasce como um saber, mas 

como uma forma de exercer, na prática, na vida, certa relação com o saber.” (KOHAN, 2009, 

p. 24). Entende-se então, que o processo de pensamento filosófico, ou seja, o filosofar se 

constrói ao longo do tempo, nas reflexões, nas vivências e experiências, na prática de vida. 

Como já mencionado anteriormente “o pensamento é um movimento”, e nessa mobilidade 

muitas coisas podem acontecer. E para saber como pensar, é preciso continuar buscando, 

vivendo, construindo. Por isso segundo Kohan podemos observar que 

“Na apologia de Sócrates aparecem quatro formas verbais ligadas ao infinitivo 

filosofar (Philosopheîn). A primeira é a já mencionada, o particípio plural que indica 
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“os que filosofam” (tôn philosophoúnton). Na apologia (28e), torna a aparecer uma 

forma do particípio, nesse caso singular, e também relacionada ao mandato divino.” 

(KOHAN, 2009, p. 28). 

 

O filosofar aparece como um mandato que dita uma maneira de viver. A partir da frase 

de Sócrates - “é necessário viver filosofando, isto é, examinando-me a mim mesmo e aos 

outros” (Apologia de Sócrates, 28e, apud KOHAN, 2009) – percebe-se que o filosofar nasce 

da necessidade de uma busca por saber viver, e consequentemente saber pensar. Neste 

sentido, o filosofar consistiria em examinar, questionar a si mesmo e ao outro. Ou seja, se 

trata de uma forma de vida onde o indivíduo não se contenta em olhar somente para si 

mesmo, mas também se debruça sobre o outro e com o outro. O filosofar se mostra, portanto, 

o contrário de um pensamento egoísta, já que o mesmo também se importa e busca 

compreender o pensamento de um outro. 

Kohan diz que “os outros dois aparecimentos da palavra filosofar estão em uma 

mesma passagem da Apologia, um do infinitivo philosopheín em 29c, e outro do particípio 

philosophôn, em 29d.” (KOHAN, 2009, p. 29) Esses acontecem no momento do julgamento 

de Sócrates, quando ofereceram a absolvição para ele em troca de deixar a busca pelo 

filosofar. Ao se recursar a absolvição Sócrates eleva a importância do ato de pensar para além 

das necessidades básicas de se manter vivo. Afinal, uma vida sem pensamento não seria digna 

de ser vivida. 

Kohan supõe assim que a origem do filosofar não estava em Sócrates, mas a partir 

dele. O autor prossegue afirmando que:  

“A filosofia ao menos a la Sócrates, não pode não ser educativa; viver uma vida 

filosófica exige haver-se com o pensamento dos outros e intervir sobre ele. Não há 

como viver a filosofia de Sócrates sem que, de certa forma, outros a vivam, sem 

pretender educar o pensamento” (KOHAN, 2009. p. 30). 

 

Depreende-se, portanto, que a própria vida de Sócrates foi sua filosofia, e sua didática. 

Através delas podem pensar sobre suas experiências de vida em relação com os conceitos 

formulados para além delas.  Neste processo, pensar junto com os outros é uma forma de 

vivenciá-las plenamente. Esta seria, por fim, uma tentativa de viver uma educação para o 

pensar, na conjunção entre a filosofia e a didática.  

Kohan mostra que um educador, e ou, professor de filosofia não pode deixar de ter 

Sócrates como base para seu ensino, já que Sócrates “afirma que fazer filosofia não está 

dissociado de ensiná-la e, de forma envolvente, mas não circular, ensinar filosofia exige 
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também fazê-la, praticá-la, vivê-la.” (KOHAN, 2009. p. 31). Entende-se que filosofar exige 

“haver-se com os outros” (KOHAN, 2009); ou seja, fazer com que outros sejam aliados dela, 

de modo que se interessem em continuá-la, já que a filosofia não possui um “ponto final”. 

Como já vimos anteriormente, a filosofia é um movimento, uma continuidade sem fim. 

Kohan, portanto, nos mostra que devemos pensar na relação com o ensinar e o aprender, já 

que a mesma não pode ser dissociada. Ele continua usando a apologia de Sócrates para 

explicar a respeito da aprendizagem e da prática em filosofia. 

 

“Na Apologia (33a), Sócrates responde à acusação pedagógica negando haver 

exercido o papel de mestre. Diz literalmente, “nunca fui mestre de ninguém”. E 

justifica essa negação com três argumentos: a) não recebe dinheiro de quem deseja 

escutá-lo nem discrimina seus eventuais interlocutores por sua idade ou por suas 

riquezas, como outros fazem; b) não prometeu nem jamais ensinou a ninguém 

conhecimento (máthema, 33b) algum; c) se alguém diz que aprendeu (matheîn, 33b) 

dele em privado algo diferente daquilo que afirma diante de todos os outros, não diz 

a verdade, já que Sócrates se comporta da mesma maneira – diz o mesmo – em 

conversas pessoais e em público.” (KOHAN, 2009, p. 32). 

 

Estes três argumentos são encontrados na segunda parte da acusação de Sócrates, e 

Kohan acredita que essas três razões expostas são importantes para pensar a relação com o 

ensinar e aprender. No primeiro argumento percebe-se que Sócrates fala sobre a 

profissionalização do ensino, onde muitos cobram para transmitir o que sabem, e vivem disso. 

O segundo argumento aponta contra aqueles que consideram que o ensinar significa transmitir 

um conhecimento, e o aprender seria uma forma de agregar esse conhecimento transmitido. E 

o terceiro, e mais enfático, aponta contra aqueles que mudam seus discursos quando estão em 

público, ou seja: no âmbito privado afirmam uma coisa, e em público outra. Sócrates nega ter 

exercido esses três tipos nefastos ao ato de pensar, e por isso também nega ter exercido um 

papel de mestre em seu tempo. Chama-se atenção para este último argumento, onde “para 

Sócrates, um ensinante deve dizer o mesmo – a verdade – sem importar onde e a quem fala” 

(KOHAN, 2009, p. 32). O que está em jogo, logo, é a verdade. 

Com Sócrates podemos aprender que a verdade deve ser ensinada para todos, em todos 

os lugares, e não apenas para alguns. Quando se trata de conhecimento, não podemos fazer 

acepção de pessoas, não importa se o que dissermos será aceito ou não. Seria um dever ético, 

e consequentemente político - enquanto cidadãos -  buscar a verdade. Aqui a verdade não 

adquire um estatuto de salvação, mas um caminho que conduzirá os demais e a si mesmo a 

descobrir outras verdades ainda encobertas. O pensar filosófico, neste sentido, seria mais rico 

quanto mais compartilhado fosse.  
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Kohan acredita que a acusação contra Sócrates deve ser levada a sério pelos 

professores de filosofia nos tempos atuais. Depois de Sócrates, a filosofia se multiplicou e 

mudou em vários aspectos. Hoje podemos entendê-la de vários ângulos ou sentidos, e 

perceberemos que de cada lado há uma concepção diferente. Nos tempos atuais, a filosofia 

para alguns já não é mais considerada como a arte de questionar e criticar para se conhecer o 

mundo; em algumas situações ela é tão desvalorizada para alguns que é percebida como algo 

bobo, sem potência. Poucos entendem o poder que ela exerce sobre a autonomia dos 

indivíduos, e com isso já não a percebem como um despertar do saber. Neste sentido, a 

filosofia é menosprezada diante do que “realmente importa” para os modos de vida de hoje. 

Kohan diz:  

“Atualmente são formas diversas: a filosofia levaria os jovens a distraírem-se do que 

realmente importa em uma sociedade capitalista como a que vivemos; afirmaria 

valores que não ajudam a inserir-se com “competência” no mercado de trabalho; iria 

na contramão da lógica tecnologicamente voraz que ditaria os modos de existência; 

enfim, a lista poderia continuar. (...)” (KOHAN, 2009, p. 35). 

 

Com tudo isso, percebemos que em termos de filosofia o que está em jogo é se ela 

afeta, fissura, repensa ou rompe o modo de vida vigente, do status quo. Se a filosofia estimula 

o pensamento daqueles envolvidos em um diálogo, fazendo com que não nos conformamos 

com as perguntas e respostas oferecidas, ela então é compreendida como nefasta para o 

sistema que visa a preparar as pessoas única e exclusivamente para um mercado de trabalho 

engessado e pouco criativo. Não podemos esquecer que aqui no Brasil a filosofia também foi 

colocada no “banco dos réus”. Assim como Sócrates, quando sancionaram uma reforma na 

educação do país, regulamentada pela Lei nº 13.415/2017, e propuseram flexibilizar o ensino 

médio, com as disciplinas de filosofia e sociologia podendo ser ensinadas de forma “diluída” 

durante todo ensino médio, e não necessariamente como disciplinas obrigatórias ao longo dos 

três anos, depreende-se mais uma vez o lugar subalterno à filosofia. Sob a justificativa de 

reduzir custos para um país “em crise”, e dar a possibilidade de escolha ao aluno, de um 

percurso de formação em uma área acadêmica ou técnica e profissional, a partir de sua 

trajetória e de seu projeto de vida, desde que assegurada a base nacional, afirma-se que pensar 

crítica e autonomamente não é prioridade. Enquanto o ensino técnico é valorizado, e colocado 

em uma posição privilegiada, a filosofia é mais uma vez menosprezada. Por qual razão? 

Neste sentido, aprendemos mais uma vez com Sócrates o quanto é necessário repensar 

e enfrentar os valores disseminados e reproduzidos sem reflexão, e os modos de vida 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/ensino-medio/
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imperantes em nossa sociedade, que nos levam à escravidão de um sistema capitalista e 

dominante, que a todo momento tenta desvalorizar o ensino do pensar5. 

A pergunta que persiste, entretanto, é: como pensar em uma sociedade que desestimula 

o pensamento e reforça a reprodução de ideias prontas? Kohan sugere mais uma vez que 

retomemos a figura de Sócrates e, a partir dele, pensemos na importância do compartilhar as 

ideias. Afinal, a revolução e a transgressão começa aonde o conformismo termina. Segundo 

Kohan, para Sócrates, antes de compartilhar o que sabemos, primeiro é preciso começar pelo 

examinar a si mesmo, para então reavaliar nossos próprios pensamentos e apresentá-los ao 

outro, com o propósito de partilhar saberes. Kohan prossegue sua reflexão sobre o 

compartilhar saberes afirmando que: “se pensarmos em uma relação educacional, o que 

Sócrates diz é que, só desde a interioridade da relação que se quer propiciar no outro, é 

possível compartilhar o caminho de quem aprende” (KOHAN, 2009, p. 40). Neste momento, 

Kohan evidencia o enigma paradoxal dos ensinamentos socráticos, dado que só seria possível 

examinar a si mesmo, examinando os outros, para então, depois compartilhar o que se 

aprende. Pensar, aprender e compartilhar seriam, portanto, fenômenos que, apesar de 

distintos, formariam uma rede de comunicação que compõem o coração da educação. Eis aqui 

mais um desafio para aqueles e aquelas que pretendem se debruçar não somente pelo ensinar, 

mas o ensinar como pensar. Pensar em si, a partir de outro, para compartilhar com o outro. Eis 

o método socrático por excelência: a maiêutica. 

2.2.1 A maiêutica: O parto das ideias como método do pensamento socrático 

Entende-se por maiêutica o método dialético proposto por Sócrates durante o século 

IV a.C. Tal método consiste em uma prática filosófica, onde através de perguntas sobre 

determinado assunto o indivíduo é levado a descobrir a verdade a partir de reflexões feitas 

sobre essas perguntas. Quando as respostas obtidas geram novos conhecimentos, e mais 

complexos, chamamos maiêutica. 

De acordo com esse método dialético socrático, a verdade já está dentro do homem, e 

pode e deve ser descoberta através do estímulo das perguntas e respostas intrigantes. Por isso, 

a maiêutica é associada ao sentido de “parir o conhecimento”, visto que esse está presente em 

todo o ser humano, devendo apenas ser “parido” aos poucos, com a ajuda de alguns estímulos 

de orientação. Para isso, a maiêutica primeiro “suspende” os conceitos pré-definidos do 

                                                           
5 Este tópico será mais bem aprofundado no capítulo adiante, quando analisaremos como Walter Kohan 

compreende e defende uma educação para o pensar. 
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interlocutor, guiando-o no processo de reconstrução das ideias, e assim "parindo" noções mais 

complexas sobre o tema que julgava conhecer. 

Para Kohan (2009), o método “maiêutica” pode ser um caminho a ser explorado para 

que não somente compreendamos o pensamento, mas possamos ensinar a pensar, já que se 

trata de um método que parte do questionamento das ideias já existentes, mostrando as 

pessoas as contradições existentes nos pensamentos enraizados nelas. A maiêutica, portanto, 

levaria as pessoas a buscarem e produzirem uma verdade segundo uma reflexão, e não mais 

segundo a tradição, costumes, opiniões alheias entre outras. Não se trata, entretanto, de 

ignorar os processos socioculturais que se entrecruzam e formam os indivíduos, mas oferecer 

a cada qual a possibilidade de olhar para esses processos com certa autoria sobre eles.  

Ao final do primeiro capítulo de sua obra “Filosofia: O paradoxo de aprender e 

ensinar”, Kohan (2009) encerra com a apresentação de um texto de Michel Foucault – 

extraído da primeira hora da aula dada por ele no Collège de France, em 1984 – no qual ele 

argumenta que Sócrates, ao invés de assumir o papel de um professor que “sabe tudo” – e, por 

esse motivo, exigir que seus estudantes se mantenham atentos – assume justamente o papel de 

alguém que não detém o saber. Ao invés de oferecer as respostas, Sócrates assume o papel de 

um educador que busca trilhar caminhos para a verdade, onde a própria verdade é a busca 

pelos caminhos: ou seja, a busca pelo método reflexivo. Em outras palavras, a busca sobre 

“como pensar?”. Tal posicionamento oferece destaque à própria reflexão de cada participante 

da cena, dando oportunidade para que cada qual tenha as suas descobertas e, 

consequentemente, seja responsável por elas. Ser responsável pelo seu próprio pensamento 

implica em ser autor(a) de sua própria vida e, neste sentido, usufruir de uma vida examinada, 

tal qual postula Platão.  

 

2.2.2 A relação entre pensar e a verdade 

Neste sentido poderíamos dizer, tal qual afirma o filósofo Silvio Gallo (2014), que a 

filosofia não é algo a ser transmitido, ela é uma relação com o saber”. E a partir desta relação 

temos a possibilidade de criar outras formas de enfrentar situações e problemas. Enquanto 

tivermos o entendimento da filosofia como um conteúdo a ser ministrado, não entenderemos a 

sua real essência, afirma Gallo (2014). A filosofia mais uma vez é compreendida como sendo 

o próprio movimento do pensamento em direção a algo. E nesta busca, que não se procura 

sozinho, compartilho com outros o que quero descobrir, e os convido a buscarmos juntos, não 

uma verdade fixa, mas várias possibilidades e entendimentos acerca das verdades disponíveis. 

Isto não significa, contudo, assumir um relativismo ético acerca da filosofia, mas ressaltar seu 
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método enquanto movimento em busca da verdade diante das verdades assumidas e 

defendidas por todos aqueles que participam do debate e reflexão crítica. Por isso mesmo que 

a filosofia não ganha um caráter egoísta, dado que a verdade não é relativa apenas a um 

sujeito específico. No seu compartilhar, a compreensão de algo torna-se pública e acessível 

para outros e, sendo assim, passível de discussão, reinterpretação e questionamento. Por essa 

razão é que Gallo dá destaque às contribuições de Foucault, quando o último afirma que 

tendemos a tomar por verdadeiro as verdades que foram fabricadas ao longo da história e que 

se alçaram nos emaranhados do poder vigente que as tornou normas muitas vezes impositivas 

e coercitivas. É neste sentido que as verdades tornam-se passíveis de revisão diante de uma 

análise mais apurada sobre as condições de possibilidade de permitem que algumas ideias 

sejam disseminadas enquanto verdades. Pensar outras verdades diante da Verdade é uma 

forma de libertação, ou nas palavras de bell hooks – que veremos no próximo capítulo – uma 

forma de transgressão. A transgressão neste sentido passa a ser um passo adiante do perigo da 

verdade como forma de dominação. Afinal, não haveria nada mais perigoso, como sugere 

Gallo, ou nada mais opressivo do que colocar nossa vida, nosso corpo, nossos sonhos, desejos 

e destino sob o discurso das “verdades” de uma ciência ou de uma ideologia inquestionável. 

Neste sentido podemos dizer que Gallo (2014) apresenta a ideia de verdade à luz de 

Foucault, quando o filósofo francês trabalha com a noção de verdade sendo uma produção 

histórica, e mais especialmente como um efeito de relações de poder. Afinal, como afirma 

Foucault, "a produção de verdade é inteiramente infiltrada pelas relações de poder" (Foucault, 

1977a:60), Neste sentido, a produção da verdade seria uma ideia de dominação que estaria de 

acordo com um sistema de crenças culturais específico. Para Foucault, tal projeto de produção 

de sentido traz consigo a capacidade de menosprezar uma série de práticas sociais que foram e 

são historicamente relevantes para grupos de pessoas que não possuem voz ou representação 

social de destaque dentro do modus operandi que vivemos atualmente. Neste sentido, a 

verdade deixa de ser uma possibilidade e potencialidade, mas uma lei que opera de modo a 

docializar corpos e subjetividades. Neste aspecto, destaca-se o papel das instituições de ensino 

na reprodução deste modelo. Saber e poder se esbarram. 

Gallo (2014) comenta que para Foucault as ideias em torno do saber e poder estão 

intimamente ligadas e, portanto, o papel do saber pode não estar atrelado apenas à produção 

da verdade, mas ao exercício do poder a partir das verdades. Ao pensar a questão do poder e 

sua relação com a verdade, Gallo comenta sobre o que Foucault pensa em relação a educação 

como prática de liberdade, destacando o “cuidado de si mesmo”, pensado por Foucault na 

cultura grega, como uma ação que significaria uma forma do indivíduo refletir sobre suas 
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atitudes frente o mundo. Neste sentido, Gallo acredita que precisamos compreender a 

educação como esse processo de cuidado de si, dado que “o processo educativo deveria ser 

uma forma de cultivar-se, forma-se, fazer-se, construir-se, e não somente se alimentar dos 

conteúdos transmitidos com objetivos externos a serem alcançados”. Pensar a educação como 

um processo de cultivo de si mesmo seria um caminho possível que enfrentaria a arrogância 

que paira sobre a produção da verdade como exercício de captura dos pensamentos possíveis. 

Neste sentido, cuidar de si implica em voltar-se para si no sentido de igualmente compreender 

como as verdades moldaram nosso próprio corpo e experiências no mundo. Em outras 

palavras, na prática do cuidado de si entendemos como nós enquanto sujeitos também fomos 

produzidos enquanto sujeitos dentro de uma teia de relações de poder que tentam a todo 

instante dizer quem somos e quem devemos ser. Pensar envolveria, portanto, o cuidar de si 

mesmo. 

Em sua obra, “filosofia: experiência do pensamento”, Gallo (2013) comenta que o 

próprio surgimento da filosofia, como uma forma de pensar o mundo, envolve um olhar 

cuidadoso. Logo, o cuidado estaria necessariamente imbricado no modo de fazer filosofia. 

Este cuidado, poderíamos afirmar, envolveria a relação com outros saberes e pensamentos ao 

longo de sua própria história (a história canônica da filosofia). Justamente por isso, nos dias 

de hoje, não há como definir uma única história do pensamento. 

Gallo, portanto, define a atividade do pensamento filosófico como produção de 

conceitos, tal qual estabelece Tiburi. Para ele, filosofamos quando não nos conformamos com 

respostas prontas com as quais nos deparamos, ou quando somos tirados do lugar-comum e 

ficamos inquietos; e nessa inquietude nos deparamos com um problema. O pensamento 

filosófico, neste sentido, envolveria necessariamente um olhar para si diante de um confronto 

que se apresenta.  O pensamento nasce diante de um desafio: enfrentar situações. E ao aceitar 

o desafio assumimos o movimento próprio do pensamento em direção a construção de novos 

conceitos e, com ele, um olhar para si diante do mundo. Diante disso, Gallo diz: “Perguntas e 

desafios: é disso que a filosofia vive” (GALLO, 2013). Pensar enquanto dispositivo filosófico 

seria, portanto, um método que produz um acontecimento raro e, consequentemente, 

transformações em nossas vidas. Para Gallo, quando aceitamos o desafio do pensamento já 

não somos mais os mesmos, pois haveria um movimento entre quem nós éramos, e quem nos 

tornamos depois desse ato. Pensar, nesses termos, é o início de uma revolução silenciosa em 

direção a uma transgressão. Afinal, quando abrimos mão do antigo pensamento em busca do 

novo, nossas ações tendem a acompanhar essa mudança. E quando não acompanham geram 

em nós angústias reflexivas que despertam a necessidade de continuar buscando caminhos e 
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modos de reflexão. Logo, para o autor, é o exercício do pensamento que possui o poder de 

permitir que o ser humano transforme a si mesmo e ao mundo.  

Gallo ressalta que o indivíduo que assume para si a tarefa de pensar é capaz de 

enfrentar o mundo, mesmo quando este mundo se apresenta cheio de impossibilidades, 

perigos e abismos. Diante desse quadro a produção de conhecimento, para o autor, é uma 

forma de coragem que se dá a partir da reflexão. O autor prossegue sugerindo, por analogia, 

que a produção de conhecimento é resultado do uso de “ferramentas”. Assim como um 

engenheiro necessita de ferramentas para construir as casas planejadas, o pensamento 

enquanto dispositivo também dispõe de ferramentas para desenvolver seus conceitos, e essas, 

segundo Gallo, são melhor definidas como tecnologias da inteligência, fazendo alusão ao 

conceito estabelecido pelo filósofo francês Pierry Lévy.6  

Gallo afirma que: 

“Na história humana, a tecnologia da inteligência que predominou inicialmente foi a 

oralidade, isto é, a comunicação por meio da palavra falada; em determinado 

momento criou-se a escrita (que teria um desdobramento importante com a invenção 

da imprensa); e mais recentemente a informática. Essas tecnologias interferem 

diretamente no modo como pensamos. A forma de pensar durante uma conversa oral 

é diferente da que ocorre em uma comunicação escrita, por exemplo. Procurando 

enfrentar seus problemas, os seres humanos utilizaram as tecnologias da inteligência 

para elaborar diferentes tipos de conhecimento. A filosofia é um deles.” (GALLO, 

2013, p. 12). 

Para o autor, o que distingue a filosofia dos demais saberes são justamente os usos de 

seus instrumentos, e aquilo que ela produz: conceitos. Para ele, o conceito é uma tentativa de 

representação universal. Ao conhecimento por conceitos chama-se: pensar. Entretanto, não se 

trata daquele tipo de conhecimento como reprodução dogmática de ideias ou pensamentos, 

mas uma ruptura em tal método disciplinar de prática educativa. Romper com o 

aprisionamento do pensamento é a proposta de Gallo que, inclusive, defende a ideia de que 

esta é a missão da filosofia em relação estreita com a educação. Entende-se, portanto, que 

para Silvio Gallo a filosofia seria um método de produção conceitual que visa a compreender 

a realidade a partir de um problema, indagação ou dúvida. Portanto, entende-se que a filosofia 

não está somente no campo teórico, mas na experiência prática humana, logo aponta para uma 

abertura para autonomia da consciência humana na construção do saber. 

                                                           
6 Em seu primeiro livro “As Tecnologias da Inteligência”, lançado em 1992, Pierry Lévy disserta sobre diversos 

conceitos, desde o surgimento de um novo formato textual, o Hipertexto, passando pela discussão de sua 

definição e os modos como é empregado, além do impacto social que o computador e suas tecnologias 

inteligentes causaram na sociedade, até assuntos mais complexos, tais como: a Ecologia Cognitiva e o Coletivo 

Inteligente. 
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Deste modo, podemos concluir que filosofia seria o contrário da reprodução, mas uma 

transformação capaz de gerar a um voltar-se para si na construção de novos conceitos diante 

do mundo. Neste sentido, a filosofia está para além do ensino de memorização de um saber, 

mas de processo que proporciona e faz emergir uma sensibilidade para perceber as diversas 

direções que podem ser construídas para a produção conceitual do saber em todas as esferas, 

inclusive e sobretudo nos espaços de ensino formal, como é a escola. Para Gallo, estimular o 

filosofar é o principal desafio no ensino do pensar, pois tal exercício requer algo mais do que 

uma sala de aula e conteúdos reflexivos; é necessário métodos de questionamentos. 

Podemos concluir, portanto, que tanto Kohan quanto Gallo acreditam que a filosofia é 

um espaço gerador do pensar. Ou seja, a filosofia se encarrega enquanto disciplina de 

fomentar o pensamento enquanto um dispositivo reflexivo. Para ambos, a filosofia além de ser 

uma produtora de conceitos é também uma prática que proporciona vislumbrar caminhos e 

condições para que possamos exercitar nossa condição de cidadãos pensantes, atuantes e 

colaboradores da sociedade. Ambos autores acreditam que a prática filosófica torna as pessoas 

mais humanas, e mais livres para pensar de forma crítica e consciente sobre si e sobre o 

mundo. 

2.3 Como pensar: O conceito de espanto como nascimento do pensamento filosófico 

Primeiramente iremos nos debruçar a respeito do conceito de espanto já que, como 

vimos anteriormente, é preciso entender a origem do pensar antes de comentarmos a respeito 

do mesmo. Neste momento iremos compreender este tema através do texto de Marilena 

Chauí, quando a mesma se volta aos clássicos para discernir o pensamento como um tema 

filosófico de outras formas de reflexão. Neste sentido, iremos refletir sobre “como pensar” a 

partir deste texto, e estabelecer um diálogo com a ideia de susto proposta por Tiburi. 

Na obra Metafísica, Aristóteles defendia um certo entendimento da origem da 

filosofia. Para ele: "o que na origem levou os homens às pesquisas filosóficas foi, tal como 

hoje, o espanto".  (Metafísica, 995ª, apud, AMIEL, 1992). A ideia de espanto em Aristóteles – 

e também em Platão - tem origem no conceito grego de “Thauma”. Aristóteles retoma o 

ensinamento de Platão na obra Teeteto para compreender este momento primeiro do 

pensamento reflexivo, quando o mesmo afirma que "é absolutamente próprio de um filósofo 

esse sentimento: o espanto. A filosofia não tem outra origem (...)" (Platão, Teeteto, 155 c 8ª, 

apud AMIEL, 1992).   

Segundo o filósofo Gallo (2013), os filósofos pré-socráticos buscavam nos elementos 

da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Houve um momento na história 
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em que os filósofos deixaram de pensar que os elementos místicos eram a causa dos 

fenômenos naturais, e passaram a enxergar a natureza com uma atitude de espanto. Esta 

atitude significava surpreender-se diante de tudo o que acontecia, pois de alguma maneira 

tudo da ordem da física (physis) trazia consigo uma dimensão espantosa a ser investigada. 

Entende-se que o espanto, neste sentido, seria uma forma de disposição para o conhecimento, 

que representava um caminho a seguir. Seguindo este caminho, os filósofos e filósofas 

começaram a perceber que uma maneira de entender como o mundo funcionava seria através 

do dispositivo de pensamento causado pelo espanto.  

A ideia é que a partir do espanto surgem as perguntas. As perguntas movimentariam a 

busca de compreensão dos fatos e, finalmente, nos levaria à ideia de que o mundo não é 

apenas só e somente só da maneira que ele se mostra a nós em um primeiro olhar. Logo, 

entende-se por espanto o ato de assombrar-se, admirar-se, estranhar-se diante das coisas, e 

consequentemente fazer-se estranho a elas. Dessa estranheza decorreria uma ruptura. Ou seja, 

daquilo que era comum e familiar, um novo olhar e relação seria estabelecido com o mundo, 

agora desconhecido e diferente. Durante o processo de espanto espera-se um processo de 

desvendar o que o familiar encobria. Neste sentido, a ingenuidade passa a ser ocupada pelo 

pensamento curioso diante do novo. É nesta estranheza causada pelo espanto diante das coisas 

que surge os pensamentos, os questionamentos, e um novo olhar para as coisas. Em suma, 

como sugere Aristóteles e Platão, surge a filosofia como método de pensamento.  

Observa-se também que no momento do espanto, também é necessário que a pessoa 

diante no novo estranhe a si mesmo, questione a si próprio e as coisas que ele descobre em 

seu estranhamento. O estranhamento, neste sentido, é dialético. Ou seja, um processo que se 

produz na relação entre aquele que conhece e o que é conhecido. Normalmente atribuída ao 

filósofo grego Sócrates (479-399 a.C.), a frase “conhece-te a ti mesmo” é, na verdade, 

também uma ação que causa espanto, e consequentemente, produtora de conhecimento, já que 

questionar a si mesmo também é tarefa do pensamento e se desenvolve diante do mundo, com 

o mundo. Se espantar, neste processo, é um ato necessariamente coletivo. 

Como observamos anteriormente com as ideias de Marcia Tiburi, o pensamento requer 

atenção, ou seja, de uma força que movimenta o pensar. Porém, segundo Tiburi, “a atenção 

ocorre quando o pensar é tomado de susto. Portanto, a atenção é uma espécie de reação. Há 

nela algo de resposta a um estímulo. O que os gregos chamavam de Thauma (admiração, 

espanto, perplexidade) é a mãe da atenção.” (TIBURI, 2008, p. 175). Entende-se que, com 

Tiburi, para haver pensamento é preciso não somente um espanto, mas um espanto seguido de 

atenção. Para haver atenção é preciso espanto. Neste sentido, espanto e atenção quando 
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integrantes de um mesmo processo que produzem e qualificam um pensamento. Logo, se o 

pensamento filosófico nasce do susto ou espanto, não há como continuarmos inertes diante 

das coisas, pois o pensamento seria ele mesmo uma forma de movimento. Ou seja, ele seria a 

via de escape ao que nos petrifica ou aprisiona. Tiburi diz que o espanto, neste sentido, “é a 

capacidade de mover-me (mover como pensar é o escudo) diante do objeto que me permite 

permanecer vivo diante do horror de seu enigma, de sua verdade, de seu mistério.” (TIBURI, 

2008, p. 176). 

No ensaio intitulado “Janela da alma, Espelho do mundo”, a filósofa Marilena Chauí 

se remete a uma frase de Leonardo Da Vinci, pensador e artista do século XIV, na qual ele diz 

que “Os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo”. E a partir dela, Chauí sugere 

caminhos de como podemos pensar como pensar. Chauí inicia seu texto comentando sobre 

como somos acostumados a proferir palavras, e ouvi-las sem saber sua origem, ou sem 

questionar seus muitos significados. Por muitas vezes, palavras referentes à visão são 

inseridas em nosso vocabulário cotidianamente, mas por já estarmos acostumados a utilizá-las 

não indagamos o que elas realmente significavam e o por que nos apropriamos delas para 

expressar outro sentido e construir novas relações com elas e através delas. Por exemplo, 

muitas vezes utilizamos essas frases: “Olha aqui!”, “Não tem nada a ver”, “amor à primeira 

vista”, porém não indagamos o motivo pelo qual associamos o que queremos dizer com as 

expressões relativas à visão. A partir desses exemplos, Chauí constata que: “Assim falamos 

porque cremos nas palavras e nelas cremos porque cremos em nossos olhos: cremos que as 

coisas e os outros existem porque os vemos e que os vemos porque existem.” (CHAUÍ, 1998, 

p. 32). Chauí, neste processo, nos alerta para o fato de que nós somos espontaneamente 

realistas, apegados à realidade, ao concreto e ao que podemos ver. E que há um risco neste 

processo; o risco de nos tornarmos literais e brecarmos espaços para que o mundo à nossa 

volta seja mais amplo e profundo do que ele se apresenta.  

Como sinaliza Chauí, nossas expressões e falas que remetem ao sentido visão, por 

exemplo, demonstram que já está incorporado em nós a crença de que a visão depende de nós, 

muito mais do que dependeria das coisas. Espontaneamente, atribuímos poder ao olhar 

quando utilizamos em nossas falas, e em nossas ações frente o mundo. Por essa razão, Chauí 

entende o olhar como uma construção. Ou seja, o que vemos é constantemente modificado, ao 

longo do tempo, por nosso conhecimento, nosso anseio, nossos desejos, nossas emoções, pela 

cultura etc. A autora, portanto, retoma a citação de Leonardo da Vinci e diz:  

“Porque cremos que a visão se faz em nós pelo fora e, simultaneamente, se faz de 

nós para fora, olhar é, ao mesmo tempo, sair de si e trazer o mundo para dentro de si. 
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Porque estamos certos de que a visão depende de nós e se origina em nossos olhos, 

expondo nosso interior ao exterior, falamos em janelas da alma.” (CHAUÍ, 1998, p. 

33). 

E assim como o olhar, o pensamento também seria esse passeio de sair de si em busca 

de algo para trazer para dentro de si. E, por isso, seria constantemente essa troca de dentro 

para fora e de fora para dento que caracterizaria o pensamento enquanto janela da alma. 

Diante disso, percebe-se que também há um vínculo estreito entre o olhar – e aqui 

podemos falar em sentidos - e o conhecimento. Chauí diz:  

“Mas, o que é ver? Porque Aristóteles escreve ideín da raiz indo-européia weid, ver 

é olhar para tomar conhecimento e para ter conhecimento. Esse laço entre ver e 

conhecer, de um olhar que se tornou cognoscente e não apenas espectador desatento, 

é o que o verbo grego eidô exprime. Eidô — ver, observar, examinar, fazer ver, 

instruir, instruir-se, informar, informar-se, conhecer, saber— e, no latim, da mesma 

raiz, vídeo — ver, olhar, perceber — e viso — visar, ir olhar, ir ver, examinar, 

observar.” (CHAUÍ, 1998, p. 35). 

Desta forma, percebe-se que através do olhar também podemos pensar. Quando nos 

referimos a “um novo olhar”, também podemos estar querendo dizer “um novo pensamento”, 

ou seja, um olhar reflexivo. Neste sentido, o pensar parece nascer do olhar, já que o olhar 

também nos causa espanto, e desse espanto vem a curiosidade, o questionamento e a atenção, 

como sugere Tiburi. Afinal, um olhar desatento seria justamente um olhar incapaz de perceber 

as nuances e se debruçar com cuidado sobre algo e sobre si mesmo. 

É possível aqui também trazermos a alegoria da caverna de Platão para ilustrar como a 

questão do pensamento vem sendo objeto de reflexão desde a antiguidade grega. O “mito da 

caverna”, uma das passagens mais clássicas da história da filosofia, parte constituinte do livro 

VII de “A República”, discute sobre teoria do conhecimento, linguagem e educação. A partir 

da análise de Chauí, podemos apresentar a discussão que estamos desenvolvendo. A autora 

diz: 

“Na caverna reina a sombra, skía, de que se aproveita o pintor, skiagrãphos, quando 

traça figuras, sombras do original, e também o eidolopóios, fabricante de simulacros 

como o poeta. Dela nos convida a sair Platão para que, abandonando cópias e 

simulacros, vejamos a luminosidade radiante do eidós e, na boa república, onde o 

filósofo será rei, não haverá poetas nem pintores.” (CHAUÍ, 1998, p. 36) 

 

Segundo Chauí, no mito da caverna, a escapada do prisioneiro representaria o 

indivíduo pensante que, ao se libertar das “amarras” e sair da caverna, primeiramente é 

acometido pelo espanto. Ou seja, ele percebe que sua visão antiga sobre a realidade estava 

comprometida, viciada e, de certa forma, equivocada. À medida que ele se encontra com a 

nova realidade, ele pode perceber o sol e os outros elementos que fazem parte do planeta, 



52 
 

dando prosseguimento a sua jornada intelectual. A partir disso, ele conclui que sua antiga 

visão de mundo e que os jogos de adivinhação feitos na caverna não tinham propósito de 

desvendar a realidade, mas apenas dar sentido às sombras nela projetadas. Então ele retorna a 

caverna para contar aos outros prisioneiros sobre sua descoberta. Este processo de retorno e 

compartilhamento do saber corresponderia a um ato de solidariedade em torno do 

conhecimento. 

Sendo assim, podemos afirmar que antes de pensar como pensar, é preciso “sair da 

caverna”, pois não há como descobrir métodos de ensino e aprendizado sem se libertar de 

“amarras” que nos “cegam” diante da realidade. Já dizia Chauí: “(...) é cego quem não pode 

pensar – saber, (...) Conhecer é clarear a vista, como se o saber permitisse, enfim, olhar.” 

(CHAUÍ, 1998, p. 39). O ato de “sair da caverna” seria então o ato de suspender o que nos foi 

transmitido como verdade. As projeções das sombras não seriam propriamente conhecimento, 

mas opiniões (doxas) reafirmadas pela incapacidade de olhar para além da superfície.  

Com o mito da caverna nos deparamos com a ideia de pensamento como potência e 

coragem. Afinal, para sair da caverna é preciso se permitir o espanto diante do novo para que, 

então, se possa experimentá-lo. Estar diante do novo não implica, portanto, em vivê-lo. Viver 

o pensamento reflexivo exige uma disposição para sua vivência; vivência esta que precede a 

experiência, mas não se resume a ela.  

Com Chauí podemos concluir que: 

“O que a filosofia da visão ensina à filosofia? Que ver não é pensar e pensar não é 

ver, mas que sem a visão não podemos pensar, que o pensamento nasce da 

sublimação do sensível no corpo glorioso da palavra que configura campos de 

sentido a que damos o nome de ideias. Que o pensamento não são enunciados, 

juízos, proposições, mas afastamentos determinados no interior do ser que não é 

contato invisível de si consigo, interioridade transparente e presença a si, mas 

excentricidade perante nós a partir de nós, "estrelas de Van Gogh" e espinhos em 

nossa carne.” (CHAUÍ, 1998, p. 60). 

 

2.4 Conclusão 

Podemos concluir neste capítulo que os autores mencionados nos oferecem caminhos 

para pensar diferentes formas de como pensar. O pensamento aqui trabalhado não pode ser 

resumido apenas a uma tentativa simplista de método único e fixado que, ao ser executado, 

produz o pensamento. Ele, o pensamento, é resultado de uma teia complexa de processos que 

envolvem o estar disponível para o pensamento. Dito isso, o que procuramos fazer até aqui foi 

associar a ideia clássica da disposição de conhecer o desconhecido, passando pela força da 
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linguagem que relaciona o ver e o pensar até a necessidade de se dedicar atenção ao que 

vemos, lemos, e pretendemos compreender. No próximo capítulo, trabalharemos de maneira 

mais aproximada as ideias até aqui apresentadas com a educação e, mais especialmente, com 

a pedagogia como forma de viver o pensamento reflexivo e a escola reflexiva. 
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3. PENSAR E EDUCAÇÃO: DESAFIOS PRESENTES E FUTUROS 

Neste capítulo trabalharemos especificamente a aproximação entre o conceito de 

pensar e a educação. Apresentaremos duas autoras fundamentais para as teorias pedagógicas 

contemporâneas, são elas: bell hooks e Isabel Alarcão. Primeiramente, com bell hooks 

analisaremos como a leitura da autora feita sobre a teoria de Paulo Freire nos ajuda a pensar o 

que a autora denominou de pedagogia engajada. E um segundo momento utilizaremos as 

contribuições de Isabel Alarcão para pensar a importância de uma escola como espaço que 

possibilite e promova a reflexão crítica. Ao fim, pretendemos encarar os desafios impostos 

para concretização da escola reflexiva, a partir de (1) Walter Kohan com o intuito de projetar 

a necessidade de continuarmos refletindo sobre a importância do pensamento na construção 

de uma educação para a liberdade: e (2) Edgar Morin, cujo proposito fundamental é pensar 

como a educação pode e deve encarar os desafios impostos pelo futuro. 

 

3.1 Pensar a educação, segundo bell hooks 

Em sua obra “Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade”, a 

escritora bell hooks escreve sobre um novo tipo de educação, a educação como prática da 

liberdade. A pedagogia crítica e a educação de liberdade são as bases de sua proposta que visa 

a demonstrar a importância da educação como prática social humanista. Para hooks (2013), 

ensinar os alunos a “transgredir” as fronteiras raciais, sexistas e de classe a fim de alcançar o 

dom da liberdade, deve ser o objetivo mais importante de um educador. Ou seja, pensar a 

educação pressupõe o reconhecimento do lugar do sujeito pensante. Nesse sentido, a autora 

propõe uma reflexão sobre a epistemologia da educação. hooks comenta: 

“Neste livro, quero partilhar ideias, estratégias e reflexões críticas sobre a prática 

pedagógica. Quero que estes ensaios sejam uma intervenção – contrapondo-se à 

desvalorização da atividade do professor e, ao mesmo tempo, tratando da urgente 

necessidade de mudar as práticas de ensino.” (HOOKS, 2013, p. 21). 

Para alcançar este objetivo hooks investigou a sala de aula não somente como um 

espaço de encontro e trocas, mas também como fonte de constrangimento. Deste emaranhado 

de possibilidades, hooks pretende defender o espaço da sala de aula como uma fonte potencial 

de libertação que precisa encarar seus desafios inerentes ao processo da partilha de falas e 

discursos. A autora chama atenção para o fato de alguns professores usarem do controle e o 

poder sobre os alunos para a condução das aulas. Segundo ela, essa atitude faz produzir um 

sentimento de opressão, quando na verdade o espaço de sala de aula deveria promover o 

entusiasmo. Para ela, esse entusiasmo já poderia ser considerado como um ato de 
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transgressão, pois para exercê-lo em sala de aula o professor deveria reconhecer que as 

práticas pedagógicas antes exercidas não poderiam continuar sendo as mesmas. Logo, seria 

preciso romper com o ensino tradicional e permitir mudanças e reflexões críticas no 

ensino/aprendizado. 

Para nosso trabalho, focaremos no quarto capítulo de sua obra, denominado “Paulo 

Freire”. Nele, hooks descreve suas considerações acerca do trabalho de Paulo Freire, do qual 

se inspirou e se encorajou a pensar e produzir uma educação libertadora.  

Para hooks (2013), Paulo Freire é um grande aliado para nos ajudar a pensar a 

realidade social visando a uma forma libertadora para experimentar o ensino/aprendizagem. 

Através de Freire, hooks afirma ter conseguido desenvolver uma linguagem e pensar na 

construção de uma identidade de resistência, na época em que lutava pela dessegregação 

racial. Nesse sentido, se apropriar de uma linguagem que desse sentido aquilo que ela própria 

vivia, foi uma forma de se libertar. Libertar implica, neste contexto, poder nomear um 

fenômeno social de sofrimento que até então não tinha nome. Não possuir uma linguagem 

política para formular aquele processo de resistência era difícil para poder pensar e reformular 

os processos de injustiças inerentes a ele. hooks comenta: 

“Uma frase isolada de Freire, se tornou um mantra para mim: “Não podemos entrar 

na luta como objetos para nos tornarmos sujeitos mais tarde”. Realmente é difícil 

encontrar palavras adequadas para explicar como esta afirmação era uma porta 

fechada – e lutei comigo mesma para encontrar a chave – e essa luta me engajou 

num processo transformador de pensamento crítico.” (HOOKS, 2013, p. 67). 

hooks considera Freire como um professor que alimenta suas forças na luta contra o 

processo de colonização que gera e introjeta a mentalidade colonizadora. Diante da 

mentalidade colonizadora que faz com que grupos de indivíduos subalternizados pensem 

através da mente daquele que os coloniza, hooks aponta para um caminho de libertação deste 

processo quando identifica um elo entre o processo de descolonização e o pensamento de 

Freire sobre a “conscientização”. Para ela, o início da transformação começa quando 

começamos a pensar criticamente sobre nós mesmos, e como a nossa identidade diante das 

circunstâncias políticas foi projetada. De acordo com hooks, esse é o pensamento de Freire 

em seu entendimento global das lutas de libertação. Por isso, hooks chama a atenção para o 

que admira na obra de Freire: a práxis. O pensamento reflexivo seria ele mesmo uma forma de 

desvendar concretamente as amarras que fazem com que pensemos sobre o mundo de um 

determinado modo e sobre nós mesmo na interação com ele. Neste encontro entre mundo e eu 

no mundo, somos forjados a pensar sobre nós mesmos em uma articulação sobreposta.  Diante 

deste processo de desvendar quem somos em um mundo marcado pela colonização dos 
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territórios e de alguns grupos que hooks chama para “a necessidade de tornar real na prática o 

que já sabemos na consciência” (HOOKS, 2013, p. 68). Ou seja, a autora acredita que muitos 

movimentos políticos progressistas não conseguem resultados de transformação duradoura 

porque não possuem uma compreensão real sobre a “práxis”, não compreendendo que a 

mudança começa em ações cotidianas, em suas práticas que forjam uma concepção específica 

de indivíduos. É preciso, portanto, ter alguma ideia sobre quem se é para, então, aderir a um 

movimento que efetivamente expresse quem somos e nossas concepções mais básicas da vida 

que queremos viver, que aspiramos construir. Sem essa etapa de entender quem se é diante de 

um mundo colonizado não haveria liberdade para saber quem se é e quais lutas travar.  

hooks comenta que houve uma aproximação dos pensamentos de Freire com suas 

obras no momento em que ela passou a manifestar a questão de deixar de ser objeto e passar a 

ser sujeito das teorias com as quais ela lidava. hooks admira Freire, pois numa experiência 

pessoal de vê-lo incorporando na prática aquilo que ele descreveu na teoria, foi possível viver, 

para ela, o quanto a ação/reflexão funciona em primeira pessoa. 

Em “Pedagogia engajada”, primeiro capítulo de sua obra “Ensinando a Transgredir”, 

hooks (2013), afirma como a obra de Paulo Freire a ajudou a compreender as limitações das 

práticas pedagógicas que ela havia tido quando ainda era aluna, e comenta sobre a inspiração 

que a obra de Freire a ajudou consideravelmente a revisitar os afetos que ela nutria por 

professores que a incentivaram a transgredir em seus estudos, quebrando todos os paradigmas 

que tratava a educação como uma linha de produção. Inspirada em Freire e o monge budista 

vietnamita Thich Nhat Hanh, hooks entende que os professores e estudantes devem ser vistos 

em sua integralidade, a união de mente, corpo e espírito. Portanto, ela acredita que as 

experiências vividas por professores e estudantes fora da escola poderiam, sim, ter uma 

ligação com seu ensino/aprendizado dentro do ambiente escolar. Ignorar os fatores da vida 

seria uma forma de compreensão fragmentada e segmentada da prática pedagógica e afastá-la 

da vida. Referindo-se ainda ao trabalho de Freire, hooks afirma que  

“(...) sua abordagem holística ao aprendizado e à prática espiritual me 

permitiu vencer anos e anos de socialização que haviam me levado a 

acreditar que a sala de aula perde importância quando os alunos e professores 

encaram uns aos outros como seres humanos “integrais”, buscando não 

somente os conhecimentos que estão nos livros, mas também o conhecimento 

acerca de como viver o mundo” (HOOKS, 2013, p. 27). 

Depreende-se desta afirmação que hooks reconhece a importância das experiências 

dos indivíduos fora de sala de aula para uma compreensão da pedagogia e, mais 

especialmente na reflexão de uma pedagogia transgressora. Para a pensadora, há uma ligação 
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entre as experiências pessoais, ou seja, a prática de vida desses sujeitos e seu comportamento 

na sala de aula. Ela acredita que não há como separar ambos, pois além de ambos estarem 

interligados, toda vez que se investe em uma separação reforçamos a produção de um 

silêncio, de uma impossibilidade de dizer, reconhecer e, por fim, existir em sala de aula. 

Nesse sentido, hooks aponta para a necessidade de criação de novas estratégias de 

ensino/aprendizagem que levem em consideração os aspectos da vida em sua forma mais 

plena.  

hooks afirma que as práticas pedagógicas tradicionais não conseguem mais envolver 

os estudantes no processo de aprendizagem, pois muitas vezes ainda fazem essa separação 

entre mente e corpo. Um exemplo a ser dado é quando um aluno no meio da aula se 

manifesta, contando uma experiência, ou um assunto que a princípio “não tem a ver” com o 

conteúdo que o professor está expondo, e pelo fato do professor não estar preparado para lidar 

com esta situação, acaba constrangendo o estudante, reforçando a sua dominação em sala de 

aula. Para hooks, é preciso tentar compreender o motivo pelo qual muitas vezes não se 

consegue estabelecer esse diálogo entre professor – estudante. Ou seja, não se cria uma 

estratégia que possa conectar efetivamente o que o estudante está falando com o conteúdo que 

está sendo apresentado. Embora no em um primeiro momento pareça ao professor que não há 

ligação (explícita) entre o conteúdo ensinado e a fala do estudante, talvez na mente do 

indivíduo haja. Como tentar compreender esse processo de reflexão do sujeito que acionou 

experiências aparentemente outras e desconexas para se conectar com aquele conteúdo 

ministrado? Como podemos criar pontes, pergunta hooks. 

Diante de um cenário de sala de aula sem conexão entre professor e estudantes, hooks 

afirma que estudantes já não querem mais ser considerados como indivíduos que estão em 

sala somente para memorizar o que os professores transmitem. Há uma necessidade dos 

estudantes de serem vistos como seres integrais; além dos conhecimentos escolares, eles 

desejam ter conhecimento sobre a vida. Segundo hooks, suas experiências complexas de vida 

já não podem mais ser separadas das experiências vividas na escola. Tanto os professores 

quanto os estudantes, mesmo que inconscientemente, desejariam algo que os libertassem. Para 

hooks, este desejo é a vontade por uma educação não seja apenas transmissão de 

conhecimentos, como uma educação bancária, mas uma educação da / para a vida. 

hooks chega a afirmar estar atormentada com a realidade das salas de aula, que 

segundo ela se caracterizam muitas vezes como espaços usados para a opressão, e ou 

exercício injusto do poder. Portanto, propõe que observemos cuidadosamente a relação entre 

professores e estudantes, sob a ótica de uma intervenção pedagógica necessária: contrapondo-
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se à desvalorização das atividades dos professores, criando estratégias para as salas de aula 

que considerem professores e estudantes enquanto participantes ativos no 

ensino/aprendizagem. A união dessas frentes caracterizaria o que hooks chama de “pedagogia 

engajada”. Essa pedagogia, segundo hooks, tem um compromisso basilar com a prática da 

liberdade. 

Como professora, hooks passou a perceber melhor o tamanho do desafio de trabalhar 

com educação numa perspectiva libertadora. A partir da pedagogia engajada hooks pretende 

questionar os sistemas de dominação ocultos nas escolas, manifestados nos mais diferentes 

discursos e silêncios naturalizados que registram o racismo, as desigualdades de classes, 

sexismo, entre outros aspectos sobre os quais a sala de aula muitas vezes não anuncia. Para 

hooks, trazer à superfície tais marcas, segundo ela cruciais no modo de construção dos 

indivíduos, dentro e sala de aula, exige da pedagogia o engajamento necessário por parte do 

professor, na valoração da experiência dos estudantes. A valoração dessa experiência é o 

caminho, segundo hooks, que garante o bem-estar de todas as partes envolvidas no processo 

de ensino/aprendizagem. 

hooks diz: 

“A educação progressiva e holística, a “pedagogia engajada”, é mais exigente que a 

pedagogia crítica ou feminista convencional. Ao contrário destas duas, ela dá ênfase 

ao bem-estar. Isso significa que os professores devem ter o compromisso ativo com 

um processo de autoatualização que promova seu próprio bem-estar” (HOOKS, 

2013, p. 28). 

hooks acredita na autoatualização. Ou seja, para a autora o professor deve estar 

engajado na realidade que visa a buscar a libertação de todos que fazem parte do processo de 

ensino/aprendizagem. Desta forma o processo de autoatualização promoveria o bem estar do 

indivíduo e o prepara para os desafios impostos pelo ensino. Para hooks é preciso estar bem 

consigo mesmo, para depois pensar em como ensinar a alguém. Sendo assim, a pedagogia 

engajada é aquela que permite avaliar o bem-estar de professores e estudantes. Com isso, 

evidencia os constrangimentos psicossociais que afetam diferentemente as partes do processo.  

Para a autora, é fundamental reconhecer o papel que as emoções possuem em nossos atos. E é 

por essa razão que se engajar na vida de forma ampla nos oferece condições de melhor 

compreender as dimensões e caminhos possíveis para compartilharmos experiências e 

conhecimento. hooks credita ao seu encontro com os escritos de Paulo Freire o despertar para 

a necessidade de romper com os paradigmas do ensino dominante daquela época, e descobrir 

outras alternativas de aprender e ensinar. A autora diz: 
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“Minha experiência com ele me devolveu a fé na educação libertadora. Eu nunca 

quisera abandonar a convicção de que é possível dar aula sem reforçar os sistemas 

de dominação existentes. Precisava ter certeza de que os professores não têm de ser 

tiranos na sala de aula.” (HOOKS, 2013, p. 31). 

hooks defende, portanto, que a sala de aula deveria ser um espaço empático, com 

respeito às multiplicidades. Neste sentido, a sala de aula seria uma espécie de espaço 

rizomático, onde a educação não estaria centrada somente na figura do professor, ou no 

estudante enquanto receptáculo, mas uma troca de experiências de vida, que conectadas ao 

conteúdo escolar tanto o professor quanto o estudante aprenderiam juntos.  

hooks defende a adoção de uma metodologia não-linear de ensino, propondo fugir dos 

padrões regulares metodológicos. Ela defende que através da troca, do compartilhar, seria 

possível desenvolver pensamentos críticos no aprendizado.  

A pedagogia engajada demonstra isso quando defende a valorização da expressão do 

estudante, por exemplo. Essa seria a própria prática da liberdade. hooks diz: 

“Quando a educação é a prática da liberdade, os alunos não são os únicos chamados 

a partilhar, a confessar. A pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer e 

capacitar os alunos. Toda sala de aula em que for aplicado um modelo holístico de 

aprendizado, será também um local de crescimento para o professor que será 

fortalecido e capacitado por este processo. Este fortalecimento não ocorrerá se nos 

recusarmos a nos abrir ao mesmo tempo em que encorajamos os alunos a correr 

riscos.” (HOOKS, 2013, p. 35). 

A pensadora acredita que quando o professor espera que os estudantes partilhem 

narrativas, mas eles mesmos não o fazem, estão exercendo o poder na sala de aula, e 

reforçando uma espécie dominação. Segundo hooks é preciso que o professor dê o primeiro 

passo: ele deve ser o iniciador do processo de fissura da pedagogia tradicional. Ou seja, 

aquele que expõe as narrativas da sua própria experiência nas discussões teóricas em sala de 

aula, dando sentido à teoria, permitindo assim que os alunos se sintam à vontade para 

igualmente expor as suas concepções a ponto de se envolverem com a teoria e, quem sabe, se 

encontrarem nela. Haveria, portanto, uma espécie de confissão no processo de se engajar na 

teoria. Fazendo deste modo o professor elimina a possibilidade de tornar sua prática 

tradicionalista, e permite que ela se torne libertadora para ele mesmo e para os estudantes.  

Hooks afirma que 

“(...) É produtivo, muitas vezes, que os professores sejam os primeiros a correr o 

risco, ligando as narrativas confessionais às discussões acadêmicas para mostrar de 

que modo a experiência pode iluminar e ampliar nossa compreensão do material 

acadêmico.” (HOOKS, 2013, p. 36). 

Para a autora, os professores que colocam em prática a autoatualização são os mais 

preparados para criar práticas pedagógicas que não reforcem o sistema de dominação, e nem a 
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parcialidade, mas que lutam para criar estratégias que proporcionem aos estudantes a 

oportunidade de se tornarem críticos, aumentando sua capacidade de viver profundamente. 

Nesse sentido, hooks defende que a sala de aula precisa ser compreendida como um lugar não 

de autoritarismo e transmissão de conteúdos, mas de aprendizado mútuo. Para ela, precisamos 

ir em busca de um ensino que permita a transgressão, criação de um movimento que 

transforme a educação na prática da liberdade concreta, e que vincule teoria à prática de todos 

envolvidos. Só assim, segundo hooks, conseguiremos mudar o atual cenário educacional que 

vivemos nos dias de hoje.  

Para hooks, a mudança deste cenário prevê uma educação capaz de promover 

mudanças de mentalidade. Toda liberdade de pensamento, fruto de uma reflexão crítica e não 

autoritária, sugere estremecimentos na estrutura política vigente. Por isso, hooks reconhece 

que há inúmeras barreiras fincadas no sistema de dominação contrárias à pedagogia engajada. 

Afinal, na pedagogia engajada percebemos a importância que a autora dá à educação como 

prática social humanista, que precisa do empenho, e de muito trabalho por parte de todos que 

integram o processo educativo. Esta mudança é passo crucial para a liberdade. 

Por fim, a obra de hooks nos inspira a fazer diferente, e a fazer a diferença. 

Observamos que suas considerações para educação são válidas, e atuais, pois através delas 

podemos compreender e aprofundar as dinâmicas pedagógicas tradicionais e apontar para 

caminhos onde a experiência em sala de aula esteja engajada e comprometida com uma 

perspectiva efetivamente libertadora e anticolonialista. É preciso discutir mais a respeito de 

uma pedagogia que liberte e forme indivíduos comprometidos com um mundo mais justo. E 

com a obra de hooks percebemos que a reflexão crítica, o pensamento livre deve estar 

associado ao nosso compromisso de combater as estruturas sociais de desigualdade que 

forjaram não somente as instituições de ensino, mas os próprios indivíduos que nelas 

participam. Engajar-se pedagogicamente implica em desenvolver nossas críticas levando em 

consideração o processo histórico que formou a sociedade que vivemos hoje. 

 

3.2. Pensar a escola, segundo Isabel Alarcão 

A professora catedrática Isabel Alarcão em sua obra “Escola Reflexiva e a nova 

racionalidade” traz uma abordagem conceitual e prática da Escola Reflexiva. A partir, disso, 

Alarcão sugere o conceito de professor reflexivo. A autora inicia sua obra comentando que 

vivemos em um contexto de profundas mudanças sociais, cultural, ideológicas e políticas. 

Sendo assim, ela percebe que na maioria das vezes a escola não consegue acompanhar essas 
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mudanças, apesar da mesma ser considerada uma das principais instituições responsáveis pelo 

desenvolvimento do ser humano. Portanto, a autora propõe a necessidade de pensarmos a 

escola, acreditando que essa instituição não pode ficar estagnada diante de tantas mudanças. 

Alarcão propõe que os educadores reflitam sobre os acontecimentos passados e atuais para 

que se preparem melhor para o futuro. Refletir sobre esses aspectos permitiria justamente 

pensar uma escola capaz de lidar com as dificuldades impostas pelo novo. 

Alarcão afirma que compete aos educadores a responsabilidade de interpretar os sinais 

vindouros para saber como educar as crianças e adolescentes para agir no mundo. Alarcão 

concentra sua análise na escola, pois como ela diagnostica, jovens passam a maior parte do 

tempo na escola, que para ela constitui um espaço, um tempo, e um contexto de aprendizagem 

e de desenvolvimento. A autora acredita, portanto, que por mais que as mudanças ocorram, e 

que as novas tecnologias afastem da necessidade de espaços coletivos e democráticos na 

escola, esta instituição sempre acontecerá em contexto, e independentemente do que aconteça 

futuramente, jamais poderíamos deixar de pensar na escola. Logo, pensar a escola é uma 

urgência diante de um mundo em mutação. 

Alarcão diz: 

“Não pretendo fazer futurologia. Em um pensamento mais contido, interrogo-me 

sobre o modo como a sociedade e nós próprios organizamos e podemos organizar a 

escola para que ela seja o lugar, tempo, e o contexto a que acima me referi. Não 

tenho qualquer sombra de dúvida de que a escola também precisa mudar para 

acompanhar a evolução dos tempos e cumprir a sua missão na atualidade.” 

(ALARCÃO, 2001, p. 10). 

 

Desejando uma nova forma de pensar e viver a realidade, Alarcão acredita que a 

mudança pode começar pela escola, já que atualmente esse espaço está inadequado às 

demandas da sociedade diante de tantas mudanças sociais. Observando que é necessária uma 

nova escola para atender às novas exigências sociais, culturais e políticas, Alarcão cria o 

conceito de escola reflexiva, a partir de contribuições de autores como Senge e Mintzberg. Tal 

conceito se mostra extremamente importante para a discussão desenvolvida neste trabalho, 

pois aponta para a necessidade de pensarmos uma escola que estimule, capacite e emancipe os 

indivíduos que fazem parte dela. 

Alarcão diz: 

“Tenho designado por escola reflexiva uma “organização (escolar) que 

continuadamente se pensa a si própria, na sua missão social e na sua organização, e 

se confronta com o desenrolar da sua atividade em um processo heurístico 

simultaneamente avaliativo e formativo” (ALARCÃO, 2001, p. 25). 
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Logo, é possível afirmar que a escola reflexiva surge da necessidade de se atribuir um 

papel social para a escola; a escola como um lugar de vivência, incentivadora no 

desenvolvimento de conhecimentos e formadora de cidadãos reflexivos e críticos. A autora, 

portanto, acredita que a escola deve ser um local onde os educadores estarão em constante 

aprendizado e irão evoluir com suas experiências. A escola reflexiva deve ser um ambiente de 

prática de liberdade, da cidadania, além de emancipar o aluno permitindo-o ser autor de suas 

ideias e o próprio construtor do seu destino.  

No conceito da escola reflexiva, Alarcão acredita que o foco deve estar na importância 

das relações pessoais entre todos que convivem direta ou indiretamente com a comunidade 

escolar. Para ela, todos devem ser participantes no desenvolvimento do conhecimento e na 

construção de uma nova escola. Alarcão (2001) defende que as pessoas são o motivo da 

existência da escola. Afinal, são elas que se socializam em seu contexto, têm o poder da 

palavra para dialogar, aprofundar conhecimentos, têm iniciativa em suas organizações, e a 

capacidade da construção de relações entre os indivíduos e entre si mesmas para o 

desenvolvimento de trabalhos. Portanto, Alarcão acredita que as pessoas são a primeira 

“pedra de toque” para a construção de uma educação que possibilite uma escola reflexiva. 

A questão que fica, entretanto, é de como transformar a escola em uma escola 

reflexiva. Alarcão oferece uma resposta à essa indagação. A autora acredita que para 

transformar uma escola em uma escola reflexiva é preciso mudar o modo como ela é pensada 

e gerenciada. Para isso, Alarcão chama atenção para a necessidade de se repensar o que 

acontece no cotidiano escolar. Segundo ela, a todo momento é preciso questionar as 

atividades e acontecimentos ali contidos.  

Alarcão (2015) afirma que o papel mais fundamental da educação é “compreender o 

mundo e nele saber agir”. Logo, para a autora é preciso mais do que meramente mudar os 

conteúdos programáticos ministrados nas aulas. Mais que isso, para transformar uma escola 

em escola reflexiva, é preciso mudar a organização disciplinar, pedagógica e organizacional 

da escola, bem como seus valores e suas relações humanas. Neste sentido, a proposta da 

escola reflexiva se encontra com a ideia de pedagogia engajada proposta por bell hooks 

(HOOKS, 2013). Afinal, a aposta na escola reflexiva sugere justamente a possibilidade de 

fazer da escola um ambiente comprometido com as análises das questões sociais e produzir 

liberdades e senso crítico para saber como agir diante delas. Por isso, Alarcão sugere que, 

além de “pensar a si própria”, a escola também precisa agir em direção à transformação. E 

neste sentido de pensar e agir ao mesmo tempo, vale resgatar um conceito que está na base da 
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pedagogia engajada: o conceito de “práxis” de Paulo Freire. Na escola reflexiva a reflexão e a 

ação devem andar de mãos dadas na construção de uma escola reflexiva. 

Alarcão (2001) comenta que cada escola se define em: (1) um edifício ou lugar, (2) um 

tempo, e (3) um contexto educativo.  

 

(1) Um lugar que materialmente proporcione o desenvolvimento das atividades, 

represente um aconchego, e capacite a interação de todos;  

(2) Um tempo que seja de vivência entre os indivíduos, e integração comunicativa 

para formar cidadãos críticos; e  

(3) Um contexto que envolve os costumes, a comunidade, a diferença, e a 

individualidade.  

 

Entretanto, alerta Alarcão, é necessário algo anterior à tentativa de tornar a escola em 

uma escola reflexiva. Segundo ela é preciso mudar o paradigma no qual a escola está fundada. 

“A mudança de que a escola precisa é uma mudança paradigmática. Porém, para 

mudá-la, é preciso mudar o pensamento sobre ela. É preciso refletir sobre a vida que 

lá se vive, e uma atitude de diálogo com os problemas e as frustações, os sucessos e 

os fracassos, mas também em diálogo com o pensamento, o pensamento próprio e 

dos outros” (ALARCÃO, 2001, p. 15). 

 

Alarcão aponta para o desafio mais fundamental para que seja possível viver uma 

escola reflexiva: uma modificação no modo como a sociedade olha para a escola. Segundo a 

pensadora, seria em vão propor estratégias, transformações na educação, se os indivíduos 

ainda pensarem na escola como uma espécie de caixa transmissora de conhecimentos para 

preparar os estudantes para o mercado de trabalho. É preciso conscientizar as pessoas, 

levando-as a perceberem que a escola não prepara o estudante somente em termos de 

matérias, mas é uma instituição capaz de preparar o estudante para a vida em todos os seus 

aspectos. Cabe pensar a escola enquanto uma instituição que se insere na aposta que fazemos 

para o mundo e que é capaz de conjuntamente formar indivíduos para uma ação no mundo de 

forma respeitosa e consciente. Enquanto não desconstruirmos esta visão conteudista que se 

atribui tradicionalmente à escola, muitos ainda continuarão a enxergá-la somente como um 

benefício que mantém o estudante em um determinado lugar enquanto os seus responsáveis 

trabalham; e ao mesmo tempo aprendem o necessário para futuramente trabalharem também. 

Neste sentido, Alarcão reforça a ideia de uma escola que pense a si mesma. E quando 

Alarcão (2001) se refere à escola que “pensa a si própria”, ela quer dizer uma escola que 
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questione a si mesma, que se interrogue, que reflita os motivos pelos quais se exercem 

atividades, acontecimentos, e pensamentos sobre si e sobre os outros; uma escola que 

investigue em que as ações exercidas afetam de forma construtiva ou não, no ensino e 

aprendizagem de todos inseridos no contexto escolar. Alarcão defende, portanto, que uma 

escola que se pensa, e se avalia em seu projeto educativo, se torna uma organização autônoma 

e responsável, capaz de transgredir para além de transmitir conteúdos. Neste sentido, uma 

escola reflexiva se torna uma qualificadora não só de estudantes, mas de educadores, 

colaboradores, e todos envolvidos. Esta escola além de gerar conhecimentos contribui para 

um conhecimento sobre ela mesma, e se torna capaz de transformar a educação. 

Alarcão diz: 

“Uma escola assim concebida pensa-se no presente para se projetar no futuro. Não 

ignorando os problemas atuais, resolve-os por referência a uma visão que se 

direcione para a melhoria da educação praticada e para o desenvolvimento da 

organização. Envolvendo no processo todos os seus membros, reconhece o valor da 

aprendizagem que para eles daí resulta.” (ALARCÃO, 2001, p. 25). 

Alarcão comenta que a escola reflexiva seria uma instituição educativa que observa 

cuidadosamente as realidades sociais, e procura o melhor caminho para estabelecer estratégias 

e projetos para desempenhar sua função. É uma escola aberta à comunidade, capaz de 

dialogar com todos interessados em seu desenvolvimento; é capaz de ouvir as variadas 

opiniões e chegar a um consenso democrático que torne a escola um ambiente acolhedor e de 

aprendizagem significativa para os seus membros. Atenta à comunidade interior, envolveria 

todos na construção de um ambiente de qualidade, que respeita a diversidade e procura 

oferecer uma educação para a vida, defendendo e desenvolvendo espaços de liberdade. 

 Alarcão diz: 

“Todavia, para que isso aconteça, é preciso que a instituição tenha capacidade de 

ler os ambientes e de agir sobre os ambientes. Por isso, a escola não pode fechar-se 

em si mesma, mas abrir-se e pensar-se estratégica e eticamente. Tem se falado 

muito sobre o pensamento estratégico das organizações, só que nesse pensamento 

tem-se muitas vezes esquecido a dimensão ética, valorativa, humana, interpessoal. 

Em uma escola, ela não pode estar ausente.” (ALARCÃO, 2001, p. 28). 

 

Alarcão propõe que a escola reflexiva seja um ambiente escolar onde também se 

desenvolva o aprendizado da ética. Para ela é através dos professores, funcionários e 

estudantes que podem nascer resultados positivos a respeito do processo educacional, de 

modo a melhorar cada vez mais o aprendizado. Os professores seriam responsáveis sobre o 

que se refere à ética no ambiente escolar e, consequentemente, fora dele. Afinal, não haveria 

um distanciamento entre dentro e fora da escola, da mesma forma que não haveria entre teoria 
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e prática, pensamento e ação. Para ela, os estudantes aprendem mais facilmente com 

exemplos do que com palavras. Por isso, a todo momento os funcionários e os professores 

estarão demonstrando modelos de comportamento ético para os estudantes. Neste sentido, 

torna-se fundamental demonstrar comportamento de respeito às diferenças, bem como ao 

modo de vida de cada um. Uma escola nesses moldes deve ser dinâmica, aberta, e flexível, 

capaz de gerir espaços para questionamentos e críticas construtivas, e assim colaborar com o 

diálogo entre as pessoas. 

Alarcão (2015) acredita que a escola reflexiva deve desenvolver uma pedagogia 

reflexiva, onde o mesmo atua na transformação de uma escola que forma indivíduos 

pensantes. Neste sentido, a autora acredita que um professor reflexivo: 

“É o professor que age pensando. Não é o técnico que executa procedimentos 

elaborado por outros. É o profissional que está consciente da sua função na 

sociedade e da sua inserção numa instituição educativa. É o analista que sabe 

observar os seus alunos, compreendê-los na sua individualidade e nas suas 

circunstâncias e explorar, com base nos seus conhecimentos e na dinâmica da sua 

relação interpessoal, as melhores condições para que aprendam e se desenvolvam.” 

(ALARCÃO, 2015, p. 9). 

 

Alarcão acredita que o professor reflexivo é um professor pensante e transformador, 

capaz de ser pesquisador de sua própria prática com o objetivo de observar a realidade com 

um olhar interrogativo, e agir sobre ela de uma maneira diferente da imposta, incentivando 

outros à reflexão e a mudança de pensamento. Um professor reflexivo está sempre disposto a 

ir em busca do conhecimento, e permite que suas descobertas o torne mais humano e 

consciente. Ele é capaz de agir de acordo com suas reflexões, desenvolvendo um processo 

dialético no ensino. É alguém que a todo momento questiona suas práticas e vivências, de 

modo a compreender de que forma pode tornar seu ensino e a aprendizagem dos estudantes 

mais significativas, em direção a uma nova educação de qualidade.  

O professor reflexivo, segundo Alarcão, deve pensar em que tipo de prática ele deve 

usar para mudar a relação do estudante com o conhecimento. Cabe, portanto, mostrar aos 

estudantes que os estudos não são apenas conteúdos obrigatórios para o desempenho de um 

trabalho futuro, mas um conhecimento que vai fazê-los pensar sobre si e como agir no mundo. 

Deve ser um professor que torna suas aulas mais dinâmicas, de modo a fugir do tradicional, 

inovando em suas práticas, e demonstrando aos estudantes que é possível estudar de modo 

livre e criativo. O professor reflexivo é aquele que instiga seus estudantes a pensar, que a todo 

momento o questiona, que sabe avaliar e se auto avaliar, acreditando que todos na escola estão 

em processo de desenvolvimento e aprendizagem. É um professor que avalia seu projeto 
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pedagógico, que não se conforma com os métodos tradicionais imposto pelo sistema, mas 

transgride em seu papel como educador, tornando a sala de aula um ambiente livre e de 

descobertas. O professor reflexivo é capaz de ajudar os estudantes a compreenderem que seu 

papel na escola não é somente estudar, mas também produzir conhecimentos para a vida, de 

modo a se tornar um cidadão crítico e reflexivo, capaz de agir no mundo de forma a torná-lo 

melhor. 

O professor reflexivo, neste sentido, age pensando para formar indivíduos pensantes. 

Suas práticas são capazes de exercer uma ação que leve todos a pensarem juntos, 

coletivamente. Pois é agindo e refletindo, ao mesmo tempo, que somos capazes de mudar 

culturas. E neste caso, cabe observar que estamos diante do caráter mutável das culturas em 

nossa sociedade. O professor reflexivo deve, segundo Alarcão, ter consciência de que pensar 

essas culturas implica em um trabalho colaborativo que rompa com a lógica verticalizada e 

defenda o saber ouvir e acolher a ideias de outros, interagindo de forma a romper com o 

isolamento dentro da instituição. O professor reflexivo entende que ações conjuntas são 

importantes no papel da escola como instituição democrática, além de perceber a importância 

da organização para a criação de uma boa gestão educacional, já que a organização 

proporciona um ambiente favorável ao crescimento e desenvolvimento da escola. Através da 

organização, os membros entendem que o papel da escola não é mais só transmitir conteúdo, 

mas sim desenvolver habilidades, conhecimentos, inteligências, atitudes e valores que 

transformarão os estudantes em cidadãos conscientes. O professor reflexivo não somente 

pensa, mas coloca em prática, e incentiva outros a fazerem o mesmo. 

Alarcão acredita também que não só os professores, mas também os diretores, gestores 

e todos os membros da escola devem ser reflexivos, para tornar a escola um ambiente 

efetivamente reflexivo.  

A autora diz:  

“Para criar um ambiente formativo pautado pela reflexão, há que incentivar a 

reflexão, criar uma verdadeira cultura da indagação. As lideranças podem ter aí um 

papel muito importante, ao valorizarem dinâmicas de professores que, em grupo, se 

reúnem para aprofundar temáticas ou desenhar ações voltadas para a resolução de 

problemas. Mas as próprias lideranças devem levantar questões, colocar o corpo 

docente, e até os alunos, para pensar a escola de uma forma sistemática, com 

registros escritos, com projetos de pesquisa-ação, com divulgação de resultados.” 

(ALARCÃO, 2015, p. 10). 

Com isso, Alarcão defende uma concepção ampla e interligada de ações dentro do 

ambiente escolar. O pensamento reflexivo implica numa forma integrada de todos os setores e 

agentes participantes da escola. Uma escola reflexiva seria, portanto, um ambiente em que 
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todos estão dispostos a ouvir e acolher, na mesma medida que estão comprometidos com 

valores básicos da democracia, diversidade e transformação. Alarcão defende que para 

defendermos e criarmos uma escola reflexiva temos que não somente focar nossos esforços 

nos conteúdos daquilo que é ministrado, mas nas relações interpessoais no ambiente escolar.  

Diante das incertezas em que se vive hoje, Alarcão acredita que a escola para ser 

reflexiva precisa repensar urgentemente suas práticas, reajustar seus objetivos para atender os 

desafios impostos pelo mundo atual. Enfrentar esses desafios exige uma ação reflexiva 

permanente. Uma escola que busca compreender um conjunto de fatores, tais como: o 

desenvolvimento tecnológico, a globalização, a competitividade de um mercado temporário, 

entre outros. A escola, para a autora, precisa preparar o estudante de forma crítica para várias 

situações. Por isso, uma pedagogia que reflita a cada dia, numa ação de mudança diária, é 

necessária. Em outras palavras, trata-se de uma pedagogia engajada constante.  

Alarcão diz: 

“Para finalizar, digo que é preciso dar prioridade à educação não só no discurso, mas 

nas decisões políticas, conscientizar a sociedade para a relevância da escola e dos 

professores, formá-los e selecioná-los bem, dar-lhes melhores condições de trabalho 

e de carreira. Além disso, é necessário dinamizar escolas capazes de refletir e 

desenvolver culturas de colaboração” (ALARCÃO, 2015, p. 12). 

 

Para Alarcão, a busca por uma escola baseada em culturas de colaboração reconhece a 

importância das relações interpessoais no processo de ensino aprendizagem. Os educadores 

devem se colocar como facilitadores desse processo, entendendo sempre o papel central do 

educando. Para a autora, a escola reflexiva seria a escola do futuro, uma vez que busca 

compreender as diferenças como algo que soma na prática em sala de aula, respeitando as 

particularidades, e buscando enxergar na interação social saudável uma fonte inesgotável de 

aprendizado. 

Sendo assim diante das questões expostas por Alarcão, seguiremos na tentativa de 

compreender os desafios pedagógicos para se construir uma escola reflexiva, a partir da 

contribuição do filósofo Walter Kohan. Neste momento, adicionamos à discussão acerca da 

escola reflexiva a necessidade de uma educação popular que permita o enfrentamento das 

desigualdades de sociedades marcadas pela violência. 

 

3.3 Pensar o impossível, segundo Walter Omar Kohan 

Walter Omar Kohan, na sua obra “A necessidade do impossível: pensar, ensinar, ler ... a 

filosofia de uma escola popular”, defende a necessidade de uma educação para o pensar, 
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baseado nas ideias do autor venezuelano do século XIX, Simón Rodríguez, inspirado nas 

ideias de Mathew Lipman. Kohan reafirma ao lado de Rodríguez e Lipman que o pensar deve 

ser considerado como o sentido primeiro da vida educacional.  

Kohan inicia sua obra comentando que a ideia de uma “educação para o pensar” como 

elemento principal para as instituições educacionais se assenta nos trabalhos do filósofo 

estadunidense Mathew Lipman, na última parte do século XX.  Nesses trabalhos, Lipman cria 

e impulsiona a proposta de uma filosofia para crianças. Kohan comenta que Lipman não 

propôs apenas uma fundamentação teórica sobre este tema, mas também propôs a criação de 

um programa para colocar em prática essa “educação para o pensar” que, segundo o autor, 

deveria ser um investimento desde os primeiros anos de nossas vidas. Kohan comenta que o 

propósito de Lipman era “fazer do fortalecimento do pensar a principal tarefa da escola” 

(LIPMAN, 2003, p. 1 Apud; KOHAN, 2016, p. 14). Em seguida, Kohan apresenta três 

argumentos de Lipman (2003) sobre essa perspectiva. Para Kohan, Lipman defende que: 

1) em uma democracia a escola deve formar as crianças para serem cidadãs. Para ele 

isso só é possível se cultivarmos a cultura de questionamentos críticos das 

crianças; 

2) uma escola deve cultivar a racionalidade para que as crianças consigam se inserir 

da melhor maneira nesses sistemas sociais variados que compõe as culturais; e 

3) é necessário ensinar as crianças a pensarem, não pela utilidade, mas porque é um 

direito das crianças não receber menos do que isso. 

Kohan segue comentando que Lipman não apenas enuncia a necessidade da educação 

para o pensar, mas também faz algumas arfirmações que, para ele, é importante levar em 

consideração: 

“a) a filosofia é a disciplina capacitada para trazer uma melhora do pensar na 

educação; b) a comunidade de indagação é a pedagogia mais adequada para ensinar 

a pensar criticamente; c) não é por acaso que o pensamento crítico está associado a 

termos como “crítica” e “critério”, que têm a ver com raciocinar, avaliar e julgar e 

neles deve se basear a “educação do pensar”; d) é preciso integrar outras dimensões 

do pensar (a criativa e a do cuidado) para educar numa concepção mais ampla do 

pensar” (LIPMAN, 2003, p. 3-6; Apud KOHAN, 2016, p. 15). 

 

Kohan prossegue apresentando o autor principal de sua obra, Simón Rodríguez. O 

autor venezuelano, natural de Caracas, conhecido como “el Sócrates de Caracas”, obteve seu 

título de professor aos 20 anos, e logo iniciou sua carreira profissional lecionando para as 

crianças de sua cidade. Neste momento Rodríguez propicia a educação de Simón Bolívar, que 
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se tornara seu principal discípulo. Simultânea a suas atividades docentes, Simón Rodríguez 

defende, ainda no período colonial, lutas importantes sobre questões educacionais.  

Simón Rodríguez redigiu um documento que entrou para a história da Venezuela, que 

ficou conhecido como as "reflexões sobre o estado atual da escola". Com esse texto ele faz 

uma crítica ao sistema educacional da época e expõe a necessidade de novos caminhos para a 

educação. Rodríguez acreditava poder mudar toda a política de educação pública da sua 

cidade, Caracas. Segundo o autor, o estado tinha de investir na formação de professores e a 

educação não podia mais ficar restrita aos jovens brancos e ricos. Rodríguez, então, propõe 

uma educação igual para todos, sem distinção, abrindo espaço para os excluídos, como 

pardos, negros, indígenas, meninos e meninas pobres, contrariando assim as teorias racistas 

de sua época. Rodriguez acreditava que a educação era fundamental para a construção da 

nação, logo deveria ser obrigatória e pública.  

Kohan acredita que Rodríguez foi um importante educador que lutou pela melhoria 

da educação em sua época. Portanto, Kohan o considera significativo para pensar as ideias 

pedagógicas que poderão estar mais próximas da realidade do nosso país. Kohan comenta que 

no Brasil, S. Rodríguez é pouco lido, estudado e conhecido, embora suas ideias possam ter 

uma grande contribuição para pensar a educação no eixo reflexivo. Para Kohan, “de acordo 

com sua perspectiva, a escola popular é para todos, porque todos são cidadãos e iguais” 

(RODRÍGUEZ, 2001a, I, p. 284; Apud KOHAN, 2016, p. 16). 

A concepção libertadora de educação popular proposta por Rodríguez está ligada à 

extensão da educação para todas as classes sociais. Ou seja, trata-se de pensar a educação 

como um direito que promove a reflexão crítica de todos e todas, independentemente de sua 

classe. A educação popular para Rodríguez seria um ponto de partida no qual a igualdade, o 

tempo livre e o lugar-comum se desdobrariam dentro de uma instituição. A escola proposta 

por Rodríguez (2001), criada a partir da afirmação de educação popular, seria uma escola que 

pensa a igualdade, que insere o estudante em um contexto que o ensine a exercer sua 

cidadania de forma democrática. Esta escola ofereceria um tempo livre de produção, onde os 

estudantes teriam a autonomia de desenvolver seus conhecimentos e pensar a respeito do que 

estariam aprendendo - principalmente aqueles estudantes que gastam seu tempo a serviço das 

famílias ricas. Esta escola se retiraria do mundo e do tempo de trabalho para os estudantes 

que, devido à sua origem social, trabalhavam e não estudavam. Neste sentido, o tempo na 

escola seria um tempo fora das concepções de utilidade que reduzem pessoas à forca de 

trabalho. 
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Kohan comenta e destaca algumas partes do texto Luzes e virtudes sociais, de 

Rodríguez, acreditando que o mesmo constitui um verdadeiro manifesto para uma educação 

popular: 

“Destacamos alguns elementos desse texto: uma educação popular é uma educação 

geral, de todxs, sem exceções, sem ninguém de fora das instituições educacionais; 

claro que não se trata simplesmente de escolarizar ou instruir, de repassar 

conhecimentos, senão de uma verdadeira educação que concilie teoria e prática, que 

ensine as pessoas não apenas saberes teóricos, mas a arte de viver. Por último, o 

caraquenho nos deixa um legado político de enorme importância para os dias de 

hoje: uma educação para todos, geral, social só pode ser uma educação pública. 

Vimos também como em Sociedades americanas, em 1828, afirma: “escola para 

todos porque todos são cidadãos” (RODRÍGUEZ, 2001a, I, p. 284), ou seja, não é na 

escola que se constrói a cidadania, mas é porque os que entram na escola são 

cidadãos que nela se forma num modo de vida republicano. Não se entra na escola 

para ser cidadão: é porque se é cidadão que se entra na escola.” (KOHAN, 2016, p. 

16). 

 

Kohan comenta que embora Simón Rodríguez concorde com Lipman sobre a 

importância da filosofia na educação, há um momento que sua opinião diverge no quesito de 

uma educação baseada no pensamento. Enquanto Lipman acredita que a escola que ensina a 

pensar forma o indivíduo em um cidadão, Rodríguez acredita que não é a escola ou o ensino 

pautado pela filosofia que fará do estudante um cidadão. Para Rodriguez, o estudante 

previamente já se constitui um cidadão e ao entrar na escola ele aprende a exercer essa 

cidadania de uma forma republicana. Kohan diz: 

 “Eis ali e só ali que o pensar tem um papel fundamental para os que já são cidadãos e 

por isso estão na escola, na medida em que o pensar que se aprende na escola está a 

serviço de uma vida mais republicana, e a escola é uma escola popular, ou seja, para 

todxs.” (KOHAN, 2016, p. 18). 

Kohan afirma que o papel da filosofia, segundo Rodríguez, seria o de possibilitar 

conhecer as coisas para saber agir sobre elas e com elas. Seria o conhecimento dos primeiros e 

poucos princípios para uma vida republicana. Possibilitar aos indivíduos a pensar e se 

permitirem viver segundo os princípios de igualdade e liberdade. Segundo Rodríguez se todos 

vivessem de verdade a filosofia o continente seria a realização de uma utopia, onde a filosofia 

estaria engajada com o pensamento e a vida de toda a sociedade, e estaria ao alcance de todos 

os habitantes deste lugar. 

Kohan comenta que mesmo que Rodríguez e Lipman concordem sobre a importância 

de uma educação para o pensar, Rodríguez se apresenta mais incisivo nesta discussão, já que 

o mesmo acredita que o pensar deve estar entre as primeiras preocupações das práticas 

educacionais. Não que Lipman desconsidere esta possibilidade, mas seu ponto de vista 

defende que a filosofia deve ser uma possibilidade nos primeiros anos da escola, enquanto 
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Rodríguez defende que deve ser uma necessidade tanto nos primeiros anos de escola quanto 

nos últimos. E é neste momento que vemos a diferença entre os dois autores. 

 

3.3.1. Pensar e ler, segundo Kohan 

“No seu estilo, na sua língua, ensaiando uma escrita singular e original, Simón 

Rodríguez é muito claro e dialoga com os discursos contemporâneos do letramento: 

há, sim, que se ensinar a ler e escrever, claro, mas antes de nada, há que se ensinar a 

pensar, para poder compreender o sentido do que se lê e escreve.” (KOHAN, 2016, 

p. 18). 

 

Kohan comenta que, segundo Rodríguez, a prioridade do pensar vem antes do ler e 

escrever, pois primeiro há a necessidade de o estudante se situar de forma crítica em relação 

ao saber letrado. Entender os seus variados significados e sua importância, ou seja, qual é o 

sentido de saber ler e escrever sem saber para que serve? e o que vai mudar na vida do 

indivíduo ter a prática de ambos é uma questão que deve estar posta no ato de aprender a ler e 

escrever. Kohan comenta que, para Rodriguez, o estudante primeiro deve pensar para 

entender que não se trata apenas de ler e escrever, mas o que estas práticas contribuem para 

que todos tenham uma vida mais rica. Neste sentido, o estudante teria o não somente acesso à 

leitura e escrita como uma ferramenta, mas como uma potência que permite ver o mundo de 

forma mais amplo. Por isso é preciso que o estudante pense e elabore ideias de como a prática 

da leitura e escrita pode tornar a vida em sociedade melhor. 

Kohan segue comentando sobre a crítica que Rodríguez faz ao método Lancasteriano7. 

Rodríguez criticava o método de Lancaster por acreditar que “instruir não é educar, nem 

instrução pode ser equivalente à educação, ainda que instruindo se eduque” (RODRÍGUEZ, 

2016, P. 73; apud KOHAN, 2016, p. 17). Para Rodríguez, estudantes formados no método 

lancasteriano se tornariam indivíduos reprodutores de pensamentos já estabelecidos nas 

sociedades, alvos fáceis para se tornarem massa de manobra, e incapazes de utilizar a arte 

de pensar e criticar. Logo, o projeto lancasteriano seria o contrário do que ele defende, uma 

vez que acredita que a educação do pensar seria uma arte e não uma técnica, que formaria 

pensadores críticos, e não estudantes fáceis de serem alienados por um pensamento 

homogêneo. Kohan comenta: 

“Eis um chamado da atenção para os que, em nosso tempo, têm feito da “educação 

para o pensar” um ensino de habilidades e competências. Pensar não é simplesmente 

dominar e conseguir pôr em prática habilidades, técnicas, ferramentas de 

                                                           
7 Sistema educacional da época que fazia da arte de ensinar uma técnica, e do aprendizado uma memorização. 
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pensamento. Pensar não é uma técnica; ao contrário, é ser sensível às necessidades 

de todxs xs que habitam uma terra. Quem, através do seu pensamento, legitima uma 

ordem colonial opressora, o faz num sentido derivado e insubstancial do verbo 

pensar.” (KOHAN, 2016, p. 21). 

 

Segundo Kohan, pensar seria uma forma de observar a realidade, ser sensível a ela e 

aos que vivem nela; é procurar questionar os acontecimentos além da sua aparência imediata e 

agir sobre eles de forma consciente e empático. Pensar, neste sentido, é o contrário de ser uma 

técnica. Embora possamos pensar em métodos para que o pensamento possa se fazer presente, 

ele jamais seria uma técnica, pois não acontece mecanicamente. Logo, não produz os mesmos 

resultados sempre. Na verdade, o pensamento não se reduz e nem sempre estaria em busca de 

um resultado, e sim do aprendizado que se conquista ao longo do processo de pensamento. E, 

nesse sentido, a educação para o pensar pode ser vista como perigosa ou subversiva, pois não 

há resultado esperado ou necessário e nem compromisso com o grau de utilidade determinado 

pelos padrões econômicos de uma sociedade. 

3.3.2. Filosofar é ensinar a filosofar: aspectos políticos e pedagógicos  

Com o subtítulo “A filosofia e a necessidade do impossível: ensinar a pensar”, Kohan 

descreve as considerações finais de sua obra: 

“As relações entre filosofia, educação e política são complexas. Não há espaço para 

demarcações simplistas e simplificadoras. Contudo, algo parece evidente: os efeitos 

de uma educação tecnicista, instrumentalista, a-filosófica, são por demais evidentes. 

É também evidente que a filosofia não é uma mágica solução educacional para os 

problemas políticos de uma sociedade tão complexa quanto a brasileira. Mas não é 

menos evidente que a realidade política que hoje vive o país não pode ser separada 

de uma história educacional instrumentalmente colonizadora, quase uma 

prolongação daquela que Simón Rodríguez exigia abandonar como condição de uma 

vida verdadeiramente republicana, há quase duzentos anos.” (KOHAN, 2016, p. 22). 

 

Kohan ao mesmo tempo que admite que a filosofia não é uma mágica que vai acabar 

com os problemas educacionais e políticos do Brasil, entende que permitir que a situação 

continue do jeito que está não é o caminho. Permitir ou apostar que a educação do nosso país 

se reduza aos saberes técnicos, formando estudantes com pensamentos e práticas mecânicas, 

para Kohan, faria aumentar ainda mais os abismos sociais. Kohan, portanto, defende que a 

contribuição da filosofia para o pensamento crítico e transformação da educação brasileira é 

não somente urgente, mas necessária. Afinal, segundo Kohan, a filosofia estimularia o 

pensamento, o estudo, o relacionamento humano e a liberdade. A filosofia ajudaria, a partir do 

momento que oferece subsídios necessários para o desenvolvimento das pessoas na atividade 

intelectual, um pensar crítico e autônomo. A filosofia, nessa direção, seria fundamental na 
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vida de todo ser humano em sociedade, visto que proporcionaria um exercício cidadão na 

prática de análise, reflexão e crítica em benefício do encontro do conhecimento com o mundo. 

Por isso Kohan defende uma educação para o pensar, pois segundo o autor ela seria capaz de 

mudar não só uma vida, mas a realidade como um todo. Para Kohan é essencial que todos 

tenhamos acesso à educação para o pensar e para que cheguemos a uma autoreflexão 

argumentativa e crítica que contribuirá para pensar mudanças em nossa sociedade. Pensar 

essas mudanças sugere perspectivas ético-políticas que precisam ser melhor apresentadas e 

refletidas. 

Diante desse aspecto Kohan comenta que 

“são também notórios os paradoxos da filosofia em sua relação com a política e a 

educação. Com respeito à primeira, pelo menos desde o Sócrates ateniense, sabemos 

que se, por um lado, quem pratica a filosofia é o único a fazer a política verdadeira 

(PLATÃO, Górgias 521d; 2006), por outro lado, ela opõe-se dramativamente à 

política e, assim, não tem espaço na pólis, como é manifesto na Apologia de 

Sócrates de Platão (2006); única política verdadeira, ela não apenas não pode ser 

praticada na pólis como é perseguida e condenada à morte.” (KOHAN, 2016, p. 22). 

 

Kohan analisa que a escrita e a vida de Simón Rodríguez revivem esse confronto, pois 

ele – Rodriguez -, é expulso e até acusado de louco em função das ideias que defendia. Kohan 

comenta que neste contexto, “a política da filosofia é recusada e mandada ao exílio pela 

política dos administradores do estado das coisas.” (KOHAN, 2016, p. 22). Neste sentido, 

Kohan argumenta que no campo educacional este paradoxo não é diferente, “a acusação da 

política contra a filosofia só faz sentido pelos efeitos educacionais da filosofia” (KOHAN, 

2016, p. 22). Mesmo Sócrates quando é acusado por algo que havia ensinado, embora tenha 

afirmado que nada sabia exceto que nada sabia, se reconhecer o componente revolucionário 

deste saber. Esta revolução, segundo Kohan, altera significativa a relação pedagógica, porque 

tanto Sócrates, quanto a filosofia não visam a ensinar na forma de transmissão de uma 

verdade estanque, mas na forma de questionamentos e provocações. Kohan comenta que 

Simón Rodríguez pratica a filosofia nesta forma de provocações, e um exemplo disso é 

quando ele cria uma educação popular que coloca meninas e meninos para estudarem no 

mesmo local, contradizendo o pensamento da sociedade colonial de sua época que não 

aceitava que estudantes de distintos gêneros no mesmo recinto. Rodríguez quebra o 

paradigma ético-politico e educacional de sua época. Conclui Kohan que “assim, não se pode 

filosofar sem essa pretensão impossível de ensinar a filosofar” (KOHAN, 2016, p. 23). 

 Kohan, portanto, sugere que 
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“voltemos a Simón Rodríguez: é imprescindível ensinar a pensar nas escolas se 

quisermos ter uma vida social mais plena para todxs, sem ninguém fora. Como 

ensinar filosofia, ensinar a pensar é tão necessário como impossível. As 

considerações finais, não podem não ser paradoxais: a filosofia, como disciplina, 

está longe de poder ser uma solução mágica para as necessidades da educação 

brasileira. Mas sua ausência é também um sintoma da impossibilidade de sua 

potência para uma transformação social e política urgente e necessária. Afinal, a 

filosofia, mais do que uma disciplina, é um modo de vida. Nisso, coincidem os dois 

Sócrates, Lipman e tantos outros.” (KOHAN, 2016, p. 23). 

Nos resta, de fato, pensar o impossível – como sugere Kohan -, sem abrir mão de 

permanecermos constantemente refletindo sobre as práticas que podemos mudar para que 

possamos construir um mundo melhor daqui para frente. 

3.3.3. Pensar o amanhã, por Edgar Morin 

Buscando aprofundar a noção transdisciplinar da educação, a UNESCO solicitou ao 

sociólogo Edgar Morin um texto sobre as necessidades da educação do amanhã. Desta 

solicitação surgiu o livro “Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro” (MORIN, 

2014) deste mesmo autor. Neste texto, Morin não nos apresenta uma fórmula mágica de como 

devemos desenvolver a educação, mas busca demonstrar alguns aspectos existentes entre o 

que é educar hoje, e como deveríamos pensar a educação do amanhã. Morin afirma que a 

educação depende da combinação de diversos saberes, e deveria ser tratada em toda a 

sociedade e cultura. Morin diz: 

“Os sete saberes necessários à educação do futuro não têm nenhum programa 

educativo escolar ou universitário, e aliás não está concentrado no primário, nem no 

secundário, nem no ensino universitário, mas aborda problemas específicos para 

cada um desses níveis que precisam ser apresentados, porque dizem respeito aos 

setes buracos negros da educação completamente ignorados, subestimados ou 

fragmentados nos programas educativos, que, na minha opinião, devem ser 

colocados no centro das preocupações da formação dos jovens que, evidentemente, 

se tornarão cidadãos.” (MORIN, 2000, p. 1). 

 

Morin nos chama a atenção para o fato de que há muitos aspectos que devem ser 

pensados na educação, mas que muitas vezes não são ensinados. Para ele, são saberes 

necessários que poderão mudar o rumo da educação e da sociedade, desde que ensinados e 

colocados em prática. Morin acredita que não podemos ver as disciplinas de uma escola como 

conhecimentos fragmentados. Para ele, todas as disciplinas devem estar envolvidas para que 

os estudantes tenham acesso a uma visão realista dos acontecimentos que afetam todas as 

pessoas, e saibam agir sobre eles. 

O primeiro saber que Morin aborda neste texto diz respeito ao conhecimento. Para 

Morin, o ensino fornece conhecimento, porém muitas vezes não é ensinado o que é 
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conhecimento. Para Morin, um dos grandes problemas do conhecimento seria o erro e a 

ilusão. Ele afirma que erro e ilusão parasitam a mente humana desde as crenças passadas. Para 

ele, os seres humanos sempre elaboraram falsas concepções de si próprios, do que fazem, do 

que devem fazer e do mundo onde vivem. Diante disso, a educação deveria ser capaz de 

mostrar que não há conhecimento que não esteja, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela 

ilusão. Neste sentido, buscando os erros e as ilusões do conhecimento e questionando-os, 

conseguiríamos compreender e reconstruir o conhecimento. Morin diz: “Porque o 

conhecimento nunca é um reflexo ou espelho da realidade. O conhecimento é sempre uma 

tradução, seguida de uma reconstrução.” (MORIN, 2000, p. 1). Entretanto, até mesmo a 

tradução comportaria o risco do erro, pois nem sempre o que traduzimos da realidade será 

realmente o que e como ela se mostra. Cada indivíduo vê e pensa o mundo da sua maneira. 

Portanto é quase impossível que fujamos do erro. Por isso, o autor nos alerta: 

“Este problema se apresenta de uma maneira perceptível e muito evidente, porque as 

traduções e as reconstruções são também um risco de erro e muitas vezes o maior 

erro é de pensar que a ideia é a realidade, tomar a ideia como algo real é confundir o 

mapa com o terreno.” (MORIN, 2000, p. 2). 

Morin defende ser necessário ensinar sobre o conhecimento, na medida em que 

também ensine sobre o erro. Para o autor, o estudante precisa aprender que não se pode tomar 

suas ideias individuais como algo real, pois há muitas coisas entre o que se acha, e o que 

realmente é. Pensar a realidade, ao mesmo tempo que necessário é perigoso, pois não 

podemos tomar nossas percepções sobre as coisas como uma única verdade a ser acreditada. 

O estudante precisa aprender que há outras verdades, além das que ele descobriu, e que é 

necessário que também pensemos a respeito delas, para que cheguemos a uma conclusão mais 

próxima e compartilhada. 

Morin conclui este primeiro saber dizendo: 

“Portanto, o problema do conhecimento não deve ser um problema restrito aos 

filósofos, é um problema de todos e que cada um deve levá-lo em conta muito cedo 

e explorar as possibilidades de erro para ter condições de ver a realidade, porque não 

existe receita milagrosa.” (MORIN, 2000, p. 3). 

A educação do futuro precisa pensar a respeito do conhecimento, e articular estratégias 

para ensinar sobre o mesmo. Antes mesmo de um estudante desenvolver seus conhecimentos 

na escola, ele precisa saber o que é conhecimento, e qual a sua utilidade, e os riscos que 

poderão correr ao desenvolvê-los, por conta dos erros e das ilusões. Neste sentido, Morin 

parece defender também a necessidade de pensar antes de ler e escrever, dado que para o 

autor o conhecimento antecede a nossa possibilidade de interpretar as coisas. 
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No segundo saber Morin busca trabalhar a ideia de conhecimento pertinente. Ele entra 

em contraposição com a ideia de que para aprendermos temos que fragmentar. Ou seja, o 

autor se contrapõe ao ensino disciplinar que vivemos hoje, que sustenta formal e conteudista 

que quanto mais nós fragmentamos as disciplinas mais o conhecimento consegue avançar e se 

especializar. Para ele, a ideia central deste saber remonta a necessidade de que o todo é mais 

que a soma das partes. Ou seja, é necessário pensar as relação entre o todo e as partes, onde a 

educação do futuro busca estimular a inteligência geral e o conhecimento do todo. Morin diz: 

“Por que? Porque nós seguimos em primeiro lugar, um mundo formado pelo ensino 

disciplinar e é evidente que as disciplinas de toda ordem que ajudaram o avanço do 

conhecimento são insubstituíveis, o que existe entre as disciplinas é invisível e as 

conexões entre elas também são invisíveis, isto não significa que seja necessário 

conhecer somente uma parte da realidade, é preciso ter uma visão que possa situar o 

conjunto. É necessário dizer que não é a quantidade de informações, nem a 

sofisticação em Matemática que podem dar sozinhas um conhecimento pertinente, é 

mais a capacidade de colocar o conhecimento no contexto.” (MORIN, 2000, p. 3). 

Morin afirma ser necessário que se ensine um conhecimento pertinente, pois a 

fragmentação do conhecimento ensinado nas escolas, manifestado através da separação de 

disciplinas, torna-se danoso para a educação. Esse dano representaria um conhecimento 

desvinculado da história, resultando na perda de sentido. Neste momento, o estudante que tem 

acesso a um conhecimento fragmentado teria dificuldades de perceber as relações entre as 

diferentes áreas do conhecimento, e não conseguiria produzir pensamentos sobre o todo.  

Além disso, os estudantes muitas vezes passam a ter dificuldades de aprendizado 

porque, possivelmente, precisam dar mais atenção a uma matéria para a outra, e tentar fazer 

links entre elas para, então, conseguir dar sentido e compreender o que está sendo ensinado. 

Morin comenta que  

“o ensino por disciplina, fragmentado e dividido, impede a capacidade natural que o 

espírito tem de contextualizar, é essa capacidade que deve ser estimulada e deve ser 

desenvolvida pelo ensino de ligar as partes ao todo e o todo às partes. Pascal dizia, já 

no século XVII, e que ainda é válido: “Não se pode conhecer as partes sem conhecer 

o todo, nem conhecer o todo sem conhecer as partes”. (MORIN, 2000, p. 4). 

 

No terceiro saber, Morin defende a necessidade de ensinar a condição humana. Para 

ele, muitas vezes aprendemos que somos só culturais, mas precisamos reaprender que não nos 

limitamos apenas a este aspecto. Além dos aspectos culturais, somos naturais, psíquicos, 

sociais, biológicos entre outros. Somos uma teia complexa. Neste saber, o autor busca 

demonstrar que necessitamos reaprender nossa própria condição humana. Morin diz: 

“Podemos perceber alguns aspectos do homem biológico em Biologia, alguns 

aspectos psicológicos em Psicologia, mas a realidade humana é indecifrável. Somos 

indivíduos de uma sociedade e fazemos parte de uma espécie. Mas estamos em uma 
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sociedade e a sociedade está em nós, pois desde o nosso nascimento a cultura se 

imprime em nós. Nós somos de uma espécie, mas ao mesmo tempo a espécie é em 

nós e depende de nós.” (MORIN, 2000, p. 4). 

Acredita-se que conhecer o humano é, antes de mais nada, situá-lo no universo, e não 

separá-lo. No molde atual a educação é fragmentada, e o humano continua dividido, 

impossibilitando assim o ensino sobre a sua condição humana. Morin acredita que é possível 

fazer convergir todas as ciências sobre a identidade humana, e que um certo número de 

disciplinas agrupadas consegue fazer essa convergência, possibilitando ao estudante ter um 

conhecimento mais aprimorado sobre sua condição. Para que o ser humano seja sujeito ativo 

da educação do futuro, ele não pode ser estudado somente de maneira fragmentada.  

Para a reversão dessa situação, Morin nos orienta a considerar a convergência de todas 

as disciplinas conhecidas para a identidade e para a condição humana, sejam elas: ciências 

formais, biologia, literatura e poesia, entre outras que ele utiliza como exemplo. Morin 

acredita que a plenitude e a livre expressão dos homens são decorrentes de um propósito ético 

e político que só se consolida pela tríade indivíduo/sociedade/espécie. Ele diz: 

“Portanto, é preciso ensinar a unidade dos três destinos, porque somos indivíduos, 

mas como indivíduos somos cada um, um fragmento da sociedade e da espécie 

homo sapiens a qual pertencemos, e o importante é que somos uma parte da 

sociedade, uma parte da espécie, seres desenvolvidos sem os quais a sociedade não 

existe, a sociedade só vive dessas interações.” (MORIN, 2000. p. 5). 

Morin defende que todos esses elementos são necessários para entender a vida, e que 

não entendemos a vida somente através das ciências, mas em tudo que compõe o ser humano 

e sua história. Podemos compreender a complexidade humana através de vários viéses 

educacionais. Portanto não podemos restringir o conhecimento dos estudantes a somente o 

que é oferecido hoje. É preciso ir em busca de mais conhecimentos que possam ser ensinados 

de forma plena e completa. 

No quarto saber, Morin demonstra a importância de ensinar sobre a compreensão 

humana. Morin chama a atenção para o fato de que nas práticas educacionais nunca se ensina 

sobre compreender as pessoas; ou seja, a solidariedade. Em mundo onde o poder das 

informações triunfa, onde a comunicação é atravessada por redes sociais, internet, telefone 

celulares, entre outros, a incompreensão permanece geral. Para o autor, o problema da 

compreensão se tornou crucial para as pessoas. Não aprendemos a compreender o outro e, 

portanto, muitas vezes nos tornamos individualistas e não conseguimos enxergar a realidade. 

Afinal, o que se apresenta diante de nós é fruto do que vemos e do que somos incapazes de 

ver. Morin diz: 
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“Mas a compreensão humana vai além disso, porque na realidade ela comporta 

uma parte de empatia e identificação, o que faz com que se compreenda alguém que 

chora, por exemplo, não é analisando as lágrimas no microscópios, mas porque 

sabe-se do significado da dor, da emoção, por isso é preciso compreender a 

compaixão que quer dizer sofrer junto, é isto que permite a verdadeira comunicação 

humana.” (MORIN, 2000, p. 7). 

 

Compreender o outro nos torna mais humanos e por este motivo deve ser uma das 

finalidades da educação do futuro. Não ser uma educação para somente uma compreensão 

racional e matemática, mas uma educação que ensine a compreensão entre as pessoas como 

condição e garantia da solidariedade intelectual e moral da humanidade, assegurando a 

sobrevivência de nossa espécie em harmonia com o todo.  

Quando um estudante aprende a compreender o próximo, para Morin, ele descobre que 

há muitas coisas que acontecem ao seu redor e que muitas das vezes ele não tem 

conhecimento. Isso gera nele a desconfiança de que não se pode pautar suas ideias somente na 

sua realidade individual. Ou seja, é preciso que também se pense na realidade de tantos outros 

que compartilham conosco o planeta. Aprender a compreender o outro nos ofereceria 

subsídios para pensar soluções para a melhoria do mundo. Desta maneira, não estaremos 

buscando conhecimentos fragmentados, como vimos anteriormente, mas estaremos buscando 

o todo através da compreensão do outro.  

Morin diz: 

“No entanto, há os verdadeiros inimigos da compreensão, porque não existe a 

preocupação de ensiná-la. Na realidade, isto está se agravando, cada vez o 

individualismo aparece mais, estamos vivendo numa sociedade individualista, que 

favorece o sentido de responsabilidade individual, que desenvolve o egocentrismo, o 

egoísmo que, consequentemente, alimenta a auto-justificação e a rejeição ao 

próximo.” (MORIN, 2000, p. 8). 

 

  Morin está, com isso, preocupado com o lugar do individualismo na educação. Para 

ele, o individualismo nos impediria de sermos mais humanos. Nos impediria de enxergar que 

há outras realidades além das nossas e, por isso, nos tornaria extremamente egocêntricos, 

incapazes de nos sensibilizarmos com o outro. Morin nos sugere que a redução do outro, e a 

indiferença, são aspectos da incompreensão, e nos bloqueia na busca pela compreensão.  É 

necessário ensinar aos estudantes a serem sensíveis também com as diferenças e os problemas 

do outro, porque isso os ajudará a serem compreensivos. O ensino da empatia, de se colocar 

no lugar do outro, e pensar suas vivências, poderia ser um caminho em direção a compreensão 

humana que é tão necessária nos tempos de hoje e, sobretudo, para o futuro. 

Morin conclui este saber comentando a importância de ensinar não só a compreender o 

outro, como também a compreender a si mesmo, de analisar a sua auto justificação, pensar o 
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porquê agimos de determinada maneira, e o que foi construído em nós ao longo de nossa 

história. Morin nos mostra que também é importante nos compreender para compreender o 

outro, porque a incompreensão tem se tornado a dificuldade dos relacionamentos entre os 

seres humanos. 

Em seu quinto saber, Morin aborda sobre a incerteza, ao qual busca contrapor aos 

preceitos defendidos pela ciência cartesiana: a ciência é a verdade incontestável. Desta forma, 

Morin defende ser necessário ensinar nas escolas a ideia de incerteza, preparar os alunos para 

o surgimento do inesperado. Sendo assim, esta incerteza manteria a chama do saber acesa, 

dado que tudo poderia ser diferente do que imaginávamos que fosse antes. Segundo Morin, 

“Isto nos demonstra a necessidade de ensinar o que chamamos de ecologia da ação: 

a atitude que se toma quando uma ação é desencadeada e escapa ao desejo e às 

intenções daquele que a provocou, desencadeando influências múltiplas que podem 

desviá-las até o sentido oposto ao intencionado.” (MORIN, 2000, p. 9). 

Morin comenta que o inesperado aconteceu em toda a história, e sempre acontecerá, 

porque não temos controle sobre tudo e, em especial, sobre o futuro. Portanto, o que podemos 

fazer é ensinar aos estudantes a se prepararem para o que possa vir a acontecer, mesmo que 

não saibamos ao certo o que é. É necessário que estejamos armados para afrontar as 

incertezas, mas para isso se faz necessário o aprendizado sobre a existência delas. Morin 

conclui este saber dizendo: 

“É necessário tomar consciência de que as futuras decisões devem ser tomadas 

contando com o risco do erro e estabelecer estratégias que possam ser corrigidas no 

processo da ação, a partir dos imprevistos e das informações que se tem.” (MORIN, 

2000, p. 10). 

 

O sexto saber apresentado por Morin é a condição planetária.  Morin comenta que a 

educação fragmentada não compreende o mundo como um todo conectado. Por isso, possui 

dificuldades para enfrenar desafios da ordem planetária. Morin descreve algumas 

características particulares do século XX e cita seus “legados” como forma de atestar a 

necessidade de compreendermos a dimensão global do nosso tempo e do futuro. Para o autor, 

os novos modos de controle poderes sobre a vida e morte, caracterizados principalmente pela 

força bélica que se estabeleceu e aperfeiçoou - armas nucleares – de modo a produzir novos 

perigos, tais como a morte ecológica a que o homem tem predisposto o planeta, impõe um 

desafio sobre o qual não podemos nos esquivar. Segundo Morin, tais fenômenos de tentativa 

de controlar a vida e a morte nos impõe a necessidade de pensar como a educação pode e deve 
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fazer renascer da esperança de uma cidadania terrestre, cujo horizonte seria, em certa medida, 

comum a todos nós. Morin diz: 

“(...) é necessário ensinar que não é suficiente reduzir a um só a complexidade dos 

problemas importantes do planeta como a demografia, ou a escassez de alimentos, 

ou a bomba atômica ou a ecologia. Os problemas estão todos amarrados uns aos 

outros. Sobretudo, há, daqui em diante, os problemas de vida e morte para a 

humanidade, como a arma nuclear, como a ameaça ecológica, como o 

desencadeamento dos nacionalismos acentuados pelas religiões. É preciso mostrar 

que a humanidade vive agora uma comunidade de destino comum.” (MORIN, 2000, 

p. 10-11). 

 

Para isso, Morin sugere a necessidade de que a ideia de sustentabilidade seja 

incorporada na educação, não como um tópico isolado, mas como um fio condutor que orienta 

à cidade terrestre, cujo objetivo central é o de construir um planeta que seja viável para as 

atuais e futuras gerações. A educação do futuro, neste sentido, deve estimular todo 

conhecimento sobre o planeta e a forma como devemos nos relacionar com ele. 

Morin chama o sétimo e último saber de antropo-ético. Segundo ele, “os problemas da 

moral e da ética diferem entre culturas e na natureza humana” (MORIN, 2000, p. 11); e a 

educação deve ser capaz de compreender essa pluralidade e diversidade, sem perder de foco o 

desafio comum. Morin considera que os indivíduos são mais do que meros produtos do 

processo reprodutor da espécie humana. Para ele, as interações entre indivíduos produzem a 

sociedade e esta retroage sobre os indivíduos. A cultura, portanto, emerge destas interações. 

Indivíduo/sociedade/espécie sustentam- se, pois, em sentido pleno: apoiam-se, nutrem-se e 

reúnem-se. Dessa forma, a ética voltada para questões humanas, ou seja, a antropo-ética, deve 

ser considerada como a ética da cadeia de três termos: indivíduo/sociedade/espécie. Deste 

tripé emergeria nossa consciência e nosso espírito propriamente humano. Essa seria a base 

para compreender e ensinar a ética do futuro. O autor diz: “A antropo-ética tem um lado 

social que não tem sentido se não for na democracia, porque na democracia o cidadão deve se 

sentir solidário e responsável e permite uma relação indivíduo-sociedade. (MORIN, 2000, p. 

11). 

Morin descreve que vivemos em uma época de regressão democrática, e que devemos 

ensinar aos estudantes uma democracia que favorece a relação rica e complexa em que os 

indivíduos e a sociedade podem se ajudar e se desenvolver, mutuamente. Para ele, a 

democracia do século XXI será cada vez mais confrontada pelo enorme problema decorrente 

do desenvolvimento da enorme máquina em que ciência, técnica e burocracia estão 

intimamente associadas. Esta enorme máquina não é capaz de produzir apenas conhecimento 
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e elucidação, mas também ignorância e cegueira entre as pessoas. Esta máquina é capaz de 

expulsar os cidadãos comuns do campo político que, segundo Morin, é cada vez mais 

dominado por uma classe que impede a democratização do conhecimento. Nessas condições, 

Morin demonstra ser urgente conscientizar todos destas causas tão urgentes, pois estamos 

tratando do destino da humanidade e isso implica em estarmos tratando também da 

democracia. 

Morin conclui seu texto dizendo: 

“Seremos capazes de civilizar a terra e fazer com que ela se torne uma verdadeira 

pátria? Estes são os sete saberes necessários ensinar, não digo isso para modificar 

programas. Na minha opinião não temos que destruir disciplinas, mas temos que 

integrá-las, reuni-las uma as outras em uma ciência como as ciências estão 

reunidas.” (MORIN, 2000, p. 11-12). 

Como dito anteriormente, os sete saberes de Morin não devem ser entendidos como 

uma norma que devem ser aplicados nas escolas. O autor sugere que esses saberem sirvam de 

inspirações para que repensemos o nosso posicionamento em relação à educação e o futuro. 

Conclui-se, portanto, que para Morin o saber tudo deve ser pensado de forma integrada. Só 

assim será possível uma mudança de pensamento nas práticas educacionais que permitirá que 

os estudantes tenham uma visão completa da realidade. Assim, acredita o autor, abriremos 

novos caminhos em direção a uma mudança educacional. 

3.4 Conclusão 

Podemos concluir neste capítulo que as ideias dos autores apresentados se 

complementam, pois ambos defendem a importância de uma educação capaz de promover 

mudanças de mentalidade, e que portanto essas mudanças seriam um passo crucial para a 

liberdade. As ideias aqui trabalhadas nos mostraram a importância de executar nas escolas 

uma pedagogia engajada, que entende a importância do pensamento filosófico e nos desperta 

para o nosso compromisso, enquanto cidadãos de combater as estruturas de desigualdades que 

acontecem não somente nas escolas, mas nas próprias pessoas que fazem parte dela. Dito isso, 

o que procuramos fazer até aqui foi propor a aproximação do conceito de pensar e educação, e 

estimular as pessoas a pensar na necessidade da construção de uma educação para o futuro, 

que possibilite uma escola reflexiva que possua um ambiente comprometido com questões 

sociais, e que produza liberdade e senso crítico entre as pessoas para que saibam agir frente ao 

mundo. Neste sentido, as obras dos autores apresentados neste capítulo, nos fazem perceber o 

quanto é urgente que também conscientizemos a todos a respeito da verdadeira função da 

escola, mostrando que ela não deve preparar o estudante somente em termos de 
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conhecimentos científicos, mas que deve prepara-los para a vida, e por isso a educação do 

pensar se faz necessária. Por fim, o que pretendemos com este capítulo foi propor que 

enfrentemos os desafios de transformar a educação, sem abrir mão de continuarmos refletindo 

sobre as práticas que podemos executar para construir um mundo melhor daqui em diante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho objetivou apresentar a questão sobre a importância de se pensar o 

pensamento na construção de uma pedagogia que aponte para uma educação para a liberdade.   

Para isso, apresentamos três dimensões da questão sobre o pensar, dividido em três capítulos: 

a perspectiva ontológica (o que é o pensamento?), epistemológica (como pensar?), e, por fim, 

o caráter ético-político (como podemos/devemos pensar?). Este trajeto nos permitiu 

evidenciar a importância do pensamento filosófico na construção de um pensamento reflexivo 

que, portanto, impulsione instituições e sociedades igualmente reflexivas. 

Para isso, no primeiro capítulo buscou-se responder a questão ontológica “o que é 

pensar?”, a partir de cinco autores contemporâneos: Marilena Chauí, Marcia Tiburi, Ortega y 

Gasset, Simon Blackburn e Boaventura de Sousa Santos. O intuito não foi o de definir qual a 

melhor resposta para a pergunta sobre o que é o pensamento, mas demonstrar que tal questão 

impõe a necessidade de um diálogo profundo entre diferentes correntes e perspectivas teóricas 

que, longe de disputarem uma única resposta possível, se complementam. A apresentação de 

cada autor neste momento do trabalho nos permitiu ampliar a noção sobre o pensamento e a 

atitude de pensar. Embora cada autor aborde a questão de forma diferente, observou-se que os 

mesmos compreendem o pensamento como uma construção, em alguns momentos solitária 

em outros momentos coletiva. Seja pelo movimento, pela troca ou pela reflexão seguida de 

ação, a necessidade de se buscar uma compreensão acerca do que seja o pensar qualifica a 

discussão em torno dos métodos necessários para incentivar e estimular o pensamento, assim 

como seus desdobramentos sociais. 

No segundo capítulo deste trabalho utilizamos os autores Marcia Tiburi, Paulo Freire, 

Walter Omar Kohan e Silvio Gallo para nos indicar caminhos para pensar formas e métodos 

que qualificam uma ideia enquanto pensamento. Para isso, apresentamos as ideias de 

conhecer o desconhecido, destacando a importância que alguns autores dão à leitura e a 

escrita como formas de ampliar a noção de si e do mundo. A partir disso, apresentamos o 

espanto filosófico como nascimento do pensamento filosófico até a estranheza como forma de 

ruptura com um conhecimento pré-definido. A dialética foi apresentada, portanto, como um 

método que dá movimento ao processo de formulação de pensamentos.  O pensamento aqui 

trabalhado não foi resumido apenas a uma tentativa simplista de método único e fixado que, 

ao ser executado, produz o pensamento. Ele, o pensamento, foi analisado como resultado de 

uma teia complexa de processos que envolvem o estar disponível para o pensamento. Dito 

isso, o que procuramos neste capítulo foi associar a ideia clássica da disposição de conhecer o 
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desconhecido, passando pela força da linguagem que relaciona o ver e o pensar até a 

necessidade de se dedicar atenção ao que vemos, lemos, e pretendemos compreender. 

No terceiro capítulo foi trabalhado a aproximação do conceito de pensar e a educação, 

sob o olhar ético-político. Através dos pensamentos dos autores bell hooks, Isabel Alarcão, 

Walter Omar Kohan e Edgar Morin foi pensado como a educação, e em especial a escola, 

poderia se tornar um espaço de reflexões críticas capaz de formar estudantes que poderão 

exercer sua cidadania de forma reflexiva, consciente e crítica. Os desafios deste processo são 

analisados a partir de bell hooks, quando a autora defende a necessidade de uma pedagogia 

engajada que evidencie a importância de uma educação como prática social humanista capaz 

de integrar o processo educativo à percepção das desigualdades, fruto da educação autoritária. 

A partir deste desafio, apresentamos a proposta de escola reflexiva, proposta por Isabel 

Alarcão. Pensar a escola para Alarcão é uma urgência que exige uma modificação no modo 

como a sociedade olha para a escola. Neste sentido, Alarcão reforça a ideia de uma escola que 

pense a si mesma. E quando Alarcão (2001) se refere à escola que “pensa a si própria”, ela 

quer dizer uma escola que questione a si mesma, que se interrogue, que reflita os motivos 

pelos quais se exercem atividades, acontecimentos, e pensamentos sobre si e sobre os outros; 

uma escola que investigue em quê as ações exercidas afetam de forma construtiva ou não, no 

ensino e aprendizagem de todos inseridos no contexto escolar. Diante disso, apresentamos a 

leitura de Kohan sobre o pensar o impossível. Ao lado de Rodriguez, Kohan defende que o 

pensar deve estar entre as primeiras preocupações das práticas educacionais e pensar seria 

uma forma de observar a realidade, ser sensível a ela e aos que vivem nela; é procurar 

questionar os acontecimentos além da sua aparência imediata e agir sobre eles de forma 

consciente e empática. Pensar, neste sentido, foi apresentado como o contrário da técnica, 

embora possamos pensar em métodos para que o pensamento possa se fazer presente, ele 

jamais seria uma técnica, pois não acontece mecanicamente. Pensar, neste sentido, foi 

defendido como uma forma de viver e compartilhar a filosofia. Considerando, entretanto, os 

desafios futuros da educação, finalizamos o capítulo com Edgar Morin. Com o autor, 

analisamos os desafios futuros para uma educação que possa ser efetivamente reflexiva. 

Defendendo uma perspectiva integrada da educação, Morin estabelece saberes que nos 

comprometam com a democracia e, consequentemente, com a democratização dos saberes.  

Concluindo, reafirmamos que com este trabalho procuramos colaborar com a 

discussão em torno da educação, sob a investigação do conceito de pensar. Considerando que: 

(1) vivemos um mundo onde o avanço tecnológico não necessariamente conduz à 

democratização do acesso à informação; (2) onde a tecnologia tem se tornado cada vez mais 
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presente na vida das pessoas; (3) e esse avanço e presença não oferece as condições 

necessárias para o desenvolvimento do pensamento crítico, torna-se necessário pensar sobre o 

pensamento diante dos atuais e futuros desafios da educação. Embora saibamos que a presente 

discussão é mais complexa e desafiadora, debruçar-se sobre o conceito de pensar se mostrou 

necessário e urgente para que possamos construir um debate mais profundo sobre os caminhos 

da educação. Assim como a prática pedagógica é importante, o pensar sobre as bases 

filosóficas dela também o é. Neste sentido, o trabalho estritamente teórico aqui apresentado se 

insere no campo da filosofia da educação, uma vez que resgata não somente aspectos 

conceituais que estão presentes nas teorias que pensam a educação e pratica pedagógica, mas 

aponta para possíveis caminhos na consolidação de estudantes, cidadãos, escolas e sociedades 

mais reflexivas.  

Objetivamos que este trabalho seja um motor que sensibilize e estimule os leitores e 

leitoras para a busca pelo pensamento reflexivo, crítico e livre. Que o espanto, estranhamento 

e ruptura sejam experimentos de pensamento que integrem os processos de ensino-

aprendizagem de uma educação efetivamente integrada, capaz de responder às demandas 

atuais sem deixar de considerar o futuro. E que neste processo possamos construir métodos 

que reafirmem nosso compromisso com a democracia e a construção de sociedades mais 

justas, inclusivas e igualitárias para todos e todas.  
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