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RESUMO 

 

Analisa-se uma experiência de ensino de Filosofia no ensino médio através da mediação da 

literatura. O palco da intervenção foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN), no ano de 2008. O estudo, de caráter qualitativo, adotou um 

modelo de pesquisa participante, no qual o pesquisador interveio em seu próprio contexto de 

sala de aula. Utilizou-se na investigação uma obra existencialista de Jean-Paul Sartre, o 

romance A Náusea, como contribuição metodológica para o ensino de Filosofia. Adotou-se o 

recurso da literatura com conteúdo filosófico a partir da proposição trazida pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), a de que nem se deve ter a pretensão 

de formar filósofos profissionais, nem se deve banalizar a Filosofia junto aos alunos. 

Partindo-se do princípio de que o existencialismo foi uma corrente filosófica que utilizou a 

literatura enquanto expressão de ideias filosóficas, vislumbrou-se o potencial pedagógico da 

vizinhança comunicante entre a filosofia e a literatura que une a experiência literária com 

textos que também mostram a discussão filosófica. A ideia-força foi a de tratar conceitos 

filosóficos a partir da literatura como convite à reflexão, analisando o elemento lúdico na 

literatura enquanto jogo do pensamento. O pensamento, considerado como ação lúdica, dar-

se-ia através do ideal de se buscar melhores maneiras de se entender a realidade, sendo este 

ideal estético assumido no esforço de imprimir sentido ao caos das experiências. As situações 

pedagógicas em sala de aula contaram frequentemente com momentos de diálogo acerca dos 

problemas existenciais enfrentados pelo protagonista do romance, Antoine Roquentin, 

considerados como questões filosóficas, e debatidos através da investigação dialógica logo 

após a leitura de trechos do livro. Nesse sentido, procurou-se seguir os passos do método 

socrático, em que o perguntar e o perguntar-se seriam as molas propulsoras da reflexão 

filosófica. A investigação dialógica estendeu-se durante cinco encontros de noventa minutos, 

interpretados através de uma análise discursiva que tentou estabelecer relações entre o 

discurso do professor e dos alunos com o discurso da tradição filosófica. Esta pesquisa 

também intentou produzir uma reflexão acerca da própria prática pedagógica do autor deste 

estudo. Este, talvez, tenha sido o objetivo mais amplamente alcançado: conscientizar-se da 

importância da formação de um professor reflexivo que combine na sua práxis o saber fazer 

com a crítica honesta da sua própria capacidade profissional. 

 

Palavras-chave: 1. Ensino de Filosofia; 2. Filosofia no Ensino Médio; 3. Literatura e 

Filosofia; 4. Educação lúdica e ensino-aprendizagem; 5. Investigação Dialógica. 

 

 



 

RESUME 

 

On analyse une expérience de l’enseignement de philosophie dans l’enseignement secondaire 

par la littérature. La scène d’intervention a été l’Institut Fédéral d’Éducation, Science et 

Technologie du Rio Grande do Norte (IFRN), dans l’année 2008. L’étude à caractère 

qualitatif a adopté un modèle de recherche participant, dans laquelle le chercheur a intervenu 

dans son propre contexte de classe. On a utilisé l’investigation d’un ouvrage existentialiste de 

Jean-Paul Sartre, le roman La Nausée, comme contribution méthodologique pour 

l’enseignement de philosophie. On a adopté le recours de la littérature avec contenu 

philosophique à partir de la proposition apportée para les Paramètres Curriculaires Nationaux 

pour l’Enseignement Secondaire (PCNEM) : celle qu’on ne doit ni avoir la prétention de 

former de philosophes professionnels ni banaliser la philosophie auprès des élèves. En partant 

du principe que l’existentialisme a été un courant philosophique qui a utilisé la littérature 

entant qu’expression d’idées philosophiques, on a envisagé le potentiel pédagogique du 

voisinage communicant entre la philosophie et la littérature que lie l’expérience littéraire avec 

les textes qui montrent aussi la discussion philosophique. L’idée force a été celle de traiter 

concepts philosophiques a partir de la littérature comme invitation à la réflexion, en analysant 

l’élément ludique dans la littérature comme jeu de la pensée. La pensée considérée comme 

action ludique arriverait parmi l’idéal d’en chercher de meilleures manières à comprendre la 

réalité en étant cet idéal esthétique assumé dans l’effort d’imprimer sens au chaos des 

expériences. Les situations pédagogiques en classe comptent fréquemment avec moment de 

dialogue a propos des problèmes existentiels affrontés par le protagoniste du roman, Antoine 

Roquentin, considérés comme questions philosophiques et débattues par l’investigation 

dialogique tout suite après la lecture des parties du livre. Dans ce sens, on a cherché à suivre 

les marches de la méthode socratique dans lequel questionner e questionner à soi même soient 

les moles propulseurs de la réflexion philosophique. L’investigation dialogique a été étendue 

pendant cinq rencontres de quatre-vingt-dix minutes interprétés par une analyse discursive qui 

a essayé d’établir des rapports entre le discours de l’enseignant et des élèves avec le discours 

de la tradition philosophique. Cette recherche a aussi envisagé à produire une réflexion sur la 

pratique de l’auteur lui-même de l’étude. Celui-ci peut-être soit l’objectif le plus largement 

atteint : prendre conscience de l’importance de la formation d’un enseignant réflexif qui 

associe dans sa praxis le savoir faire avec la critique honnête de sa propre capacité 

professionnel. 

 

Mots-clés : 1. Enseignement de la philosophie ; 2. Philosophie dans l’enseignement 

secondaire ; 3. Littérature et philosophie ; 4. Éducation ludique et enseignement-

apprentissage ; 5. Investigation dialogique. 

 



 

ABSTRACT 

 

It analyzes the experience of Philosophy teaching in the secondary school by the literature 

mediation. The scene of the intervention was the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of the Rio Grande do Norte (FIRN) in the 2008. The study with qualitative 

character it adopt a participative research model in those the researcher act in his owner 

classroom context. It used in the investigation an existentialist book of Jean-Paul Sartre, the 

roman The Nausea, like methodological contribution for the Philosophy teaching. It adopted 

the literature resource with philosophical contain from the proposition take by the National 

Curricular Parameter to the Secondary Teaching (NCPST): those to do not must have a 

presumption to former professional philosophers niether vulgarizing the philosophy between 

the students. On depart of the principal that the existentialism was a philosophical courant that 

utilized the literature like expression of philosophical ideas, it glimpsed the pedagogical 

potential of communicant neighborhood between the philosophy and the literature that tie the 

literary experience with texts that also showed a philosophical discussion. The force idea was 

to discuss philosophical concepts from literature like an invitation to a reflection on analyzing 

the playful element in the literature like thought game. The thought considering like playful it 

happened by the ideal to search the best ways to understand the reality been this esthetic ideal 

assumed in the effort to print sense to the chaos of the experiences. The pedagogical situations 

in classroom regularly related with dialogical moments about the existential problems faced 

by the protagonist of the roman, Antoine Roquentin, considered like philosophical questions 

and debated by the dialogical investigation just after the lecture of book passages. In this 

sense it reached follow the steps of Socrates method in those the asking and asking itself been 

the coil booster of the philosophical reflection. The dialogical investigation extended across 

five encounters with ninety minutes interpreted by the discursive analyses that tempt to 

establish relations between the teacher’s and student’s discuss with the discuss of the 

philosophical tradition. That research also tempted produce a reflection about the owner 

pedagogical practice of the auteur of this study. Perhaps this was the aim mostly attempted: 

become he more aware of the importance of the reflection teacher formation that combine in 

his practice the knowhow with the honest criticism of his owner professional capacity.  

 

Key-words: 1. Philosophical teaching; 2. Philosophy in Secondary school; 3. Literature and 

philosophy; 4. Playful education and teaching-learning; 5. Dialogical investigation.                                  
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A LITERATURA SARTRIANA COMO MEDIADORA DO ENSINO DE 

FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

1 A PROBLEMÁTICA 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9394/96), na sua 

atual conformação, a partir da Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008, torna obrigatórias as 

disciplinas de Filosofia e Sociologia nos currículos de ensino médio. Pode-se entender essa 

inclusão como fruto de longas reivindicações bastante discutidas na literatura de ensino de 

filosofia da época (GALLO & KOHAN, 2000; SILVEIRA 2000; ARANHA, 2000; GALLO, 

2002; SANTIAGO, 2002; ALVES, 2002; LIMA, 2000; GALLINA, 2000; HORN, 2000; 

GUIDO 2000; MARTINS 2000), inclusive fazendo parte de documentos que serviram como 

contraponto aos PCNEM
1
 (Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio) que culminaram na 

elaboração das OCNEM (Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio). Desde a 

implementação dos PCN, em 1999, muitas críticas foram levantadas quanto a alguns 

problemas de ordem conceitual, que já vinham da promulgação da LDB, em 1996, e traziam 

uma série de consequências negativas para o ensino de filosofia. Uma delas dizia respeito ao 

ensino de cidadania. 

A crítica mais contundente a essa posição da Filosofia na LDB é que é denominado 

“ensino” de cidadania não apenas constitui tarefa de todas as disciplinas escolares, 

quanto é algo inimaginável do ponto de vista do conhecimento esperar que um 

professor possa ter autoridade proposta suficiente, naquilo que tange aos processos 

de ensino, capaz de conferir ao educando o pleno exercício da cidadania, algo a ser 

construído no cotidiano das práticas sociais e políticas (HORN, 2009, p. 33).  

 

Hoje em dia, quando se acessa a página do planalto do Governo sobre as leis da 

educação, já se pode observar que houve um cuidado em se suprimir o §1º, inciso III, que 

dizia que ao aluno estariam garantidos os domínios dos conhecimentos de filosofia e 

sociologia, necessários ao exercício da cidadania. Atualmente aparece que tal dispositivo foi 

                                                 
1
  Lodi (2004) comenta que as diretrizes legais, de uma maneira geral, não garantiram as reformas reivindicadas 

para o Ensino Médio. Os PCN surgiram, então, dentro dessa atmosfera. O resultado foi que toda a discussão 

gerada em torno dos PCNEM “não foram internalizados pelos educadores e, portanto, não instituíram novas 

práticas pedagógicas” (p. 8). A ideia das OCNEM foi justamente suscitar um debate que provocasse essa 

internalização na comunidade docente.  
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revogado pela lei nº 11. 684, de 2008. Agora a questão da preparação à cidadania aparece 

como uma finalidade do próprio ensino médio e do conjunto de todas as disciplinas do 

currículo: “a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” ( LDB, Art. 35, Inciso II). Pelo visto, as críticas 

surtiram o efeito desejado. 

Outro ponto era que existia um clamor por parte da comunidade de professores de 

filosofia de que a disciplina fosse obrigatória, que deveria ser ministrada por professores com 

formação em filosofia, e que o currículo da disciplina de filosofia deveria se basear na história 

da filosofia
2
; o movimento deu início a um debate que culminou nos OCNEM (2006). O fato 

é que, a partir da lei nº 11.684, esse problema foi equacionado, pelo menos no que tange à 

obrigatoriedade da filosofia no ensino médio. 

Mas outra questão também permeava aquelas discussões iniciadas no ano de 2004, que 

culminaram nas OCENEM publicadas em 2006, sendo as orientações que vieram para 

incrementar os PCNEM, e que ainda estão em voga. O caso é que existia também um 

arrazoado em torno de como deveria ser o ensino de filosofia para que realmente essa 

disciplina pudesse desempenhar um papel à altura do que dela se exigia. A questão agora se 

dirigia para quais os conteúdos que a filosofia deveria fazer uso para o ensino médio. A 

diretriz era que os conhecimentos contemplados ao longo da história da filosofia deveriam ser 

o carro chefe para o seu ensino, ou seja, que a tradição filosófica deveria ser respeitada para 

que o conhecimento de filosofia não se pulverizasse em palavrórios vazios e destituídos de 

rigor.  

Nesse sentido, as OCNEM (2004, p. 395) já faziam uma ampla defesa da centralidade 

da História da Filosofia na estruturação da disciplina de Filosofia. Pode-se observar, então, 

que essa comissão encarregada das referidas orientações defendia o ensino de Filosofia pela 

                                                 
2
  Em 2004, o Departamento de Políticas do Ensino Médio da Secretaria de Educação Básica do MEC 

(Ministério da Educação) solicita à ANPOF (Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia) um texto 

para subsidiar uma série de seminários – cinco regionais e um nacional – que aconteceriam de outubro a 

dezembro de 2004, com a proposta de abrir uma discussão que culminaria na elaboração das OCNEM. Esse 

documento, assinado por três Professores Universitários: João Carlos Salles Pires da Silva; Telma de Souza 

Birchal e Antônio Edmilson Paschoal, figurou como fomento ao debate. Na verdade, tratou-se mais de um texto 

provocativo do que realmente de um documento final publicado somente em 2006 pelo Ministério da Educação.  

Esse texto de Filosofia, de 2004, figura entre outros de várias disciplinas das três áreas: linguagens e códigos; 

ciências da natureza; e ciências humanas, no qual a filosofia se inseria. Foram então reunidos com o nome de 

Orientações Curriculares do Ensino Médio – 2004.  
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tradição filosófica, considerada imprescindível para que a reflexão e a crítica se processassem 

em parâmetros filosóficos.
3
  

A preocupação é retomada nos OCNEM (2006) 
4
, principalmente com o cuidado de 

pontuar que a filosofia, depois de um longo período ausente na maioria dos estabelecimentos 

de ensino, tivesse um tratamento condigno com as aspirações daqueles que queriam elevar a 

disciplina ao status de componente curricular formador das novas gerações de estudantes. 

Nesse texto, aparece com mais ênfase ainda a preocupação com a centralidade na história da 

filosofia, como um verdadeiro manancial que deveria abastecer o adequado tratamento das 

questões filosóficas tratadas no ensino médio. O objetivo era claramente evitar a banalização 

ou vulgarização da Filosofia. Na questão do conteúdo, existia uma firme convicção de 

privilegiar a história da filosofia, atrelando a isso a própria questão metodológica. “Para que o 

aluno desenvolva as competências esperadas ao final do ensino médio, não pode haver uma 

separação entre conteúdo, metodologia e formas de avaliação” (OCNEM, 2006, p. 36). 

Com efeito, a metodologia para o ensino de Filosofia, de acordo com as 

recomendações desses especialistas, deveria considerar também as peculiaridades dos 

conteúdos específicos com os quais o professor se debruçaria no momento de encontrar uma 

boa maneira de veiculá-los junto aos alunos. Essas especificidades a que as OCNEM se 

referiam diziam mais respeito ao tratamento adequado que deveria ser dado ao material a ser 

estudado, exigindo do professor de Filosofia uma boa formação na própria Filosofia, 

evitando-se com isso o tratamento superficial e danoso empregado por alguns professores que 

vinham de outras áreas. 

 

Em função de alguns elementos preponderantes, como o uso do manual e a aula 

expositiva, é possível dizer que a metodologia mais empregada no ensino de 

filosofia destoa da concepção de ensino de Filosofia que se pretende. Em primeiro 

lugar, boa parte dos professores tem formação em outras áreas (embora existam 

hoje bons cursos de graduação em Filosofia em número suficiente para a formação 

de profissionais devidamente qualificados para atuar em Filosofia no ensino 

médio), ou, sendo em Filosofia, não tem a oportunidade de promover a desejável 

formação contínua (sem a qual a simples inclusão da Filosofia no ensino médio 

pode ser ilusória e falha). Isso acarreta, em geral, um uso inadequado de material 

                                                 
3
  As outras disciplinas também podem propiciar a reflexão e a criticidade. A questão aqui analisada diz respeito 

a que, no entendimento desses autores, a Filosofia tem que ser tratada considerando-se a sua própria história. É 

recorrendo a uma base teórica constituída historicamente em torno de problemas de filosofia abordados por 

vários filósofos, em várias épocas da história, que o aluno teria um material consistente para efetuar as suas 

próprias reflexões.  

 
4
   Os mesmos tópicos que alegam a importância do ensino de Filosofia centrado na História da Filosofia 

reaparecem praticamente  na íntegra nas OCENEM de 2006, apenas com alguns acréscimos. 
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didático, mesmo quando, eventualmente, esse tenha qualidade (OCNEM, 2006, p. 

36). 

 

Pautadas no primado de textos filosóficos, as OCNEM deixavam uma boa margem de 

liberdade de cátedra para que o professor pudesse se mover, desde que tivesse uma boa 

justificação em torno do seu filosofar.  

 

Certamente ninguém trabalha uma questão filosófica se situando fora de suas 

próprias referências intelectuais, sendo inevitável que o professor dê seu 

assentimento a uma perspectiva. Essa adesão, entretanto, tem alguma medida de 

controle na referência à história da filosofia, sem a qual seu labor tornar-se-ia mera 

doutrinação. Além disso, tendo esse pano de fundo, mais que incutir valores o 

professor deve convidar os alunos à prática da reflexão. A filosofia, afinal, ao 

contrário do que se faria em qualquer tipo de doutrinação, deveria instaurar 

procedimentos, como o de nunca dar sua adesão a uma opinião sem antes submetê-

la à crítica (OCNEM, 2006, p. 37). 

 

 

Essa maneira de não aderir a qualquer coisa sem antes investigá-la, examiná-la, 

questioná-la, é bem a maneira socrática de se fazer Filosofia. Tal forma de crítica radical se 

consolidou na tradição filosófica sendo até hoje baluarte da Filosofia. E foi justamente 

analisando a minha vida enquanto professor de Filosofia que o meu problema começou. 

Ao longo de alguns anos, lecionando a disciplina de Filosofia no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN
5
) sempre uma questão me 

inquietou: como poderia tornar o aprendizado da Filosofia mais prazeroso e significativo para 

os alunos? Fazendo essa pergunta, passei a observar o comportamento do alunado durante as 

aulas. O que sentia, algumas vezes, era que, mesmo fazendo uso de bons manuais de 

filosofia
6
, os alunos frequentemente não despertavam para a importância da disciplina. 

Utilizar os próprios clássicos? Em certa medida, sim. Mas, na época, eu entendia que, devido 

ao rigor com que são desenvolvidas essas obras, na maioria das vezes, exige-se certa 

familiaridade com os textos filosóficos, coisa que os alunos no estágio do ensino médio (salvo 

                                                 
5
   Na época em que realizei a intervenção com os alunos o IFRN, ainda era o então CEFETRN. A lei que criaria 

o atual IFRN só seria aprovada no final de 2008, só saindo a publicação no diário oficial em setembro de 2009. 

“Prestes a completar seu primeiro centenário, em 23 de setembro de 2009, a instituição adquire nova 

configuração com a transformação em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, decorrente da lei n.º 11.892, de 29/12/2008”. (Página institucional do IFRN. Disponível em: 

www.ifrn.edu.br/institucional/historico. Acesso em: 27/09/2010).       
 
6
   Por manuais de filosofia entendam-se os livros de comentadores da filosofia que explicam, algumas vezes de 

forma bastante crítica, o pensamento dos filósofos consagrados pela tradição filosófica ocidental. Tais manuais 

servem, dependendo do comentador escolhido, para facilitar a obtenção da competência para ler e interpretar 

textos filosóficos por parte dos alunos, bem como servem de mediadores entre o texto clássico e o discente em 

estágio de iniciação filosófica.  
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raras exceções) ainda não obtiveram. Deveria haver um estágio de adaptação até chegar aos 

cânones da tradição filosófica. 

A solução encontrada, por vezes, foi buscar noutras linguagens a presença da Filosofia 

como, por exemplo, em filmes, textos jornalísticos, poesias, letras de música, dentre outras, 

pois, aí se encontram, não raramente, referências filosóficas de boa qualidade. A questão é 

que eu sempre ficava receoso, querendo saber até que ponto o uso excessivo de tais recursos 

poderia comprometer a especificidade da própria disciplina de Filosofia. Nesse sentido, os 

parâmetros curriculares do ensino médio, na parte que trata da Filosofia, alentavam-me ao 

dizer que “a especificidade da atividade filosófica consiste, em primeiro lugar, em sua 

natureza reflexiva” (PCNEM, 1999, p. 94). Mas, ainda assim, a minha preocupação com um 

possível distanciamento ou banalização da filosofia propriamente dita não evanescia. Até 

porque o próprio PCNEM, mais adiante, no que dizia respeito à competência a ser perseguida 

para “ler textos filosóficos de modo significativo” 
7
, assinalava a necessidade de se considerar 

o critério de realidade do nosso alunado, tendo em vista uma cultura leitora reconhecidamente 

insatisfatória em nível nacional. Assim, dever-se-ia agir com cuidado para introduzir de modo 

significativo a Filosofia no ensino médio. Para tanto, “Esse zelo metodológico se justifica na 

medida em que nem se pode ter a veleidade de pretender formar filósofos profissionais e nem 

se deve banalizar o conhecimento filosófico” (PCNEM, 1999, p. 99).  

Ficava-se, assim, diante de uma dupla dificuldade que precisaria de cuidado 

metodológico para que a Filosofia não fosse ministrada num cenário de desmotivação e 

ojeriza, fundamentada apenas na obrigatoriedade.  

Para esses alunos, que já sofrem com os preconceitos herdados sobre uma pretensa 

“inutilidade” 
8
 da filosofia, torna-se preciso a inclusão de uma metodologia de ensino que 

suscite neles a conscientização da importância da Filosofia para compreensão da realidade
9
. 

Desse modo, eu imaginava que a maioria dos alunos – por nunca haverem estudado Filosofia, 

ou em virtude de uma experiência anterior insatisfatória –, teriam dificuldades com os textos 

                                                 
7
  PCNEM, ibidem, p. 99. 

 
8
 Cf. Marilena Chauí, Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2004. Sobretudo na parte em que questiona o que é o 

útil e o inútil, concluindo que: “[...] se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes 

de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer 

que a Filosofia é o mais útil de todos os saberes de que os seres humanos são capazes” (p. 24). 

 
9
 Sobre a importância da Filosofia para compreensão da realidade, Luckesi (1994, p. 27) nos sintetiza ao dizer 

que “a filosofia é uma forma de conhecimento que, interpretando o mundo, cria uma concepção coerente e 

sistêmica que possibilita uma forma de ação efetiva”. 
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da academia, por não se mostrarem muito atraentes em um primeiro momento, embora sejam 

até mesmo apropriados. 

Pensava assim, pois embora os textos clássicos sejam fundamentais à compreensão e 

ao aprofundamento do pensamento de um determinado pensador, e para o entendimento das 

várias concepções de mundo, parece evidente que todo conhecimento deve partir de uma 

realidade que já seja parte da esfera vivida pelo educando. Buscando encontrar uma forma de 

efetivar o ensino da Filosofia em meio a todos esses problemas delineados, deparei-me com 

um obstáculo, a saber: encontrar uma forma de introduzir o aprendizado da Filosofia sem 

relacioná-la a um conhecimento só acessível a pessoas iniciadas, e, ao mesmo tempo, evitar a 

sua banalização. É uma tarefa que até hoje eu considero difícil.  

Como fio condutor da tentativa para equacionar essa problemática, pensei na procura 

de enfoques facilitadores do ensino-aprendizagem. Nesse sentido, veio-me a ideia da literatura 

como forma de mediação de determinados conceitos filosóficos, de maneira a não se 

distanciar muito da bagagem que o aluno de ensino médio traz do ensino fundamental, com 

uma prévia vivência da literatura. Dessa forma, não me estaria distanciando muito da 

realidade do discente ao partir de um pressuposto de que ele já teria sido iniciado no texto 

literário. 

Destarte, faria dessa experiência com a literatura uma ponte para a Filosofia 

propriamente dita na sua forma especulativa e com as suas nuances discursivo-filosóficas, 

conceituais e problematizadoras pautadas na tradição. Entretanto, gostaria de ressaltar que, em 

virtude dos meus enfrentamentos com os PCNEM e, posteriormente, com as OCNEM, nem 

toda a literatura poderia ser vislumbrada com esse fim. De fato, precisaria ser uma literatura 

em cujo âmago já vicejasse a Filosofia, ou seja, precisaria de um texto literário com 

recorrência à própria História da Filosofia. Daí, passei a pensar em um texto literário 

contemplado pela tradição filosófica que guiasse o meu experimento.  

Assim, através dessa literatura, o aluno poderia ser introduzido, por exemplo, no 

imprescindível campo da Metafísica, campo da Filosofia tão “nebuloso” e, ao mesmo tempo, 

tão fundamental, uma vez que é tarefa da própria Metafísica o questionamento sobre os 

fundamentos das coisas existentes. Chauí (2004, p. 57) considera a Metafísica ou Ontologia 

como um campo da Filosofia que busca o “conhecimento dos princípios e fundamentos 

últimos de toda a realidade, de todos os seres”. A própria reflexão enseja uma busca pelo 

fundamento da coisa refletida e através dela se podem perscrutar as bases dos paradigmas que 

norteiam o pensar, sentir e agir.   
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Obviamente não estou a me referir a uma Metafísica atrelada a essências imutáveis, 

fundamentada em um modelo “metafísico conceitual-abstrato-racionalista” (ROHDEN, 2009, 

p. 152). Ou seja, estou mais interessado em uma metafísica movente, calcada na análise do ser 

a partir da própria realidade, mas com vistas a alçar voos através do uso de metáforas e do 

deslocamento temporal em que opera a consciência. O modelo de Metafísica que proponho se 

baseia no uso da reflexão responsável, com o intuito de, através do diálogo ético, buscar uma 

aproximação com as teorias e as práticas humanas. “Não é difícil perceber que estamos diante 

de uma metafísica movente porque o homem, enquanto um ser estruturalmente lingüístico, 

não está dado de uma vez por todas, mas se constitui temporalmente” (ROHDEN, 2009, p. 

160). 

A Metafísica costuma ser um campo da Filosofia a ser negligenciado no ensino médio 

por se tratar de um conhecimento considerado muito “difícil” de ser ensinado e aprendido. 

Esse estigma não seria fruto de uma forma inapropriada de veiculá-lo junto aos alunos do 

ensino médio? Penso que, possivelmente, sim. 

Tentando avançar um pouco mais na problemática proposta, pode-se ainda dizer que, 

nas obras literárias do filósofo francês Jean-Paul Sartre tem-se a ocorrência de literatura 

existencialista.  No caso da literatura existencialista, Massaud (1978, p. 217) nos aproxima 

das especificidades aduzidas por esse tipo de narrativa.  

 

[...] o texto literário funciona como instrumento do pensar filosófico: este, 

necessitando de um veículo para se comunicar, ou de um laboratório experimental, 

adota a literatura movido pela identidade básica, resultante de o Existencialismo e a 

arte literária centrarem a sua atenção no desenvolvimento da existência.  

 

 

Até mesmo porque Sartre viu a literatura como um excelente meio de expressão da sua 

filosofia.  É nesse sentido que Beaufret (1976) fala sobre a contribuição de Sartre à Filosofia, 

reconhecendo a existência de certa dívida para com ele no tocante à continuidade da Filosofia 

contemporânea; sobretudo no que Sartre teve de mais original, que diz respeito a que nele “o 

existencialismo não é apenas uma forma de meditação filosófica, senão também um objeto de 

expressão literária. Disto resulta, entre a literatura de Sartre e sua filosofia, uma circulação 

contínua” (BEAUFRET, 1976, p. 33). 

Nessa ótica, tomei os seus textos literários não somente com uma função didática de 

ensinar algum conteúdo pedagógico, mas também de servir de tema inspirador no que dizia 

respeito ao enriquecimento da leitura de mundo do leitor através da experiência literária. 

Nunes (2009a, p. 36) corrobora de maneira inelutável o argumento: “Sem a literatura de 
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ficção jamais teríamos conhecimento dos conflitos éticos e do empenho moral do homem. 

Aqui o filósofo não é poeta, mas um hermeneuta da ficção”. Dessa forma, a literatura de 

Sartre poderia servir aos propósitos da investigação, pois esperava que através dela pudesse 

fazer face ao problema que me instigou nesta pesquisa, que se resume na seguinte pergunta: 

de que maneira o ensino de Filosofia no ensino médio poderia se valer da mediação de 

um texto literário, nos moldes propostos pelos PCNEM e OCNEM, à maneira crítica, 

sem banalizar a Filosofia e dentro de uma perspectiva da tradição filosófica? Penso que, 

se conseguir apresentar encaminhamentos de uma forma positiva, terei dado um passo 

importante para superação de alguns dos obstáculos que dificultam a minha própria docência 

de ensino da filosofia, como também, através da minha própria experiência, poderei estar 

dando alguma contribuição para o ensino de Filosofia no ensino médio.  

No âmbito das justificativas que me impulsionaram a empreender a pesquisa que 

culminou neste trabalho, duas delas estão muito amalgamadas para que eu pudesse separá-las. 

A justificativa pessoal e a social se imbricaram. Primeiramente, acredito que me motivou 

bastante a possibilidade de ter, ao final da pesquisa – nenhuma forma de transposição de um 

currículo acadêmico para uma instituição de ensino médio
10

, nem, tampouco um método que 

banalizasse a Filosofia –, mas uma experiência genuína de como se pode fomentar o 

pensamento filosófico através da literatura sem com isso incorrer em pseudometodologias 

facilitadoras da aprendizagem. Nesse sentido, está fundamentada a justificativa de ordem 

pessoal/social: tornar relevante o ensino de Filosofia para os alunos do IFRN, sem, no 

entanto, banalizar toda uma construção teorética de aproximadamente vinte e seis séculos de 

filosofia. 

No tocante a uma relevância mais de cunho científico, creio que uma pesquisa como 

esta poderá contribuir na discussão sobre como incrementar o ensino da Filosofia, pois 

imagino como sempre bem-vindos à ciência da educação trabalhos que discutam acerca de 

formas apropriadas de tratar os conteúdos na escola; sem contar que seria uma possibilidade 

de se estudar a interrelação entre a literatura e a filosofia
11

, num caso específico de alunos de 

ensino médio, de uma instituição pública de Natal, ou seja, uma contribuição que revelasse 

                                                 
10

  Sempre me preocupei com essa questão e me senti bastante à vontade ao ler o que dizia as OCNEM: “O 

profissional bem formado em licenciatura não reproduzirá em sala a técnica de leitura que o formou, 

transformando o ensino médio em uma versão apressada da sua graduação. Ao contrário, tendo sido bem 

preparado na leitura dos textos filosóficos, poderá, por exemplo, associar adequadamente temas a textos, 

cumprindo satisfatoriamente a difícil tarefa de despertar o interesse do aluno para a reflexão filosófica e de 

articular conceitualmente os diversos aspectos culturais que então se apresentam” (2006, p. 33). 

 
11

 Cf. Rohden e Pires (2009) organizaram uma excelente coletânea de textos com o intuito de debater a relação 

entre a filosofia e a literatura.  
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um fenômeno local. Partindo-se dessas premissas, coloco agora os objetivos que pretendi 

alcançar com o meu estudo. 

 

Objetivo geral: 

 Investigar o ensino de Filosofia para alunos do ensino médio através da literatura 

existencialista de Jean-Paul Sartre. 

 

Objetivos específicos: 

 Utilizar a literatura sartriana como mediadora para a compreensão dos conceitos 

presentes na tradição filosófica, tornando o aprendizado da filosofia mais significativo 

para o aluno pela característica intrinsecamente lúdica da literatura. 

 Estimular a participação ativa do aluno, para através de um diálogo em moldes 

socráticos, poder externar a sua recepção de um texto. 

 Refletir acerca da própria prática docente com o intuito de aprimorá-la.  

 Propor uma alternativa metodológica ao ensino da Filosofia para equacionar a 

problemática trazida pelos PCNEM de que não se deve ter a pretensão de formar 

filósofos profissionais nem banalizar a filosofia junto aos alunos do ensino médio. 

 

2 ESTIMULAR A REFLEXÃO SEM DISTANCIAR-SE DO PENSAMENTO RADICAL 

CARACTERÍSTICO DA FILOSOFIA 

 

 

A Filosofia vista como um método de investigação e análise das teorias e das práticas 

humanas possui uma peculiaridade que se traduz no seu pensar radical sobre os problemas 

que se lhe apresentam. “A atitude de radicalidade, de busca dos fundamentos epistemológicos, 

éticos, estéticos, antropológicos... é típica da reflexão filosófica” (ARANHA, 2000, p.117). 

Um pensamento radical é aquele que busca ir às raízes do problema; tem por meta uma 

análise meticulosa da questão ensejada; não se satisfaz com explicações simplistas, pois 

deseja uma compreensão abrangente e totalizadora que proporcione um saber bem 

fundamentado. Com efeito, Gallo e Kohan (2000, p. 193) corroboram esse dizer. 

 

[...] o pensamento filosófico é marcado pela crítica radical. Nascida da necessidade 

existencial de colocar perguntas, por incomodar-se com o status quo, a filosofia 

incomoda pela crítica que exerce. A pergunta é a chave da crítica, e o incômodo 

frente ao dado é o seu motor. Sendo pensamento desviante, que não se contenta com 

o dado, que não se satisfaz com a mera opinião, a experiência filosófica deve ser 

radical. 
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 Um pensamento radical, por buscar chegar às raízes do problema, prima pela 

profundidade. E tal intento só pode ser obtido através de todo um rigor, pois o problema em 

questão precisa ser bem analisado de acordo com uma metodologia bem definida. Daí porque 

se costuma dizer que o pensamento filosófico, para ser radical, precisa antes ser rigoroso. 

Silveira (2000, p. 130) corrobora essa asserção: “O saber que a filosofia busca é episteme: um 

saber bem fundamentado, amparado em argumentações racionais consistentes e que pode ser 

considerado verdadeiro, independentemente de opiniões particulares”. Nesse sentido, não 

pode contentar-se com meras opiniões pessoais, que os gregos chamavam de doxa, mas 

precisa de método, de esforço; em uma palavra: de rigor. 

A educação, na sua maior amplitude, abarca todos os processos de transmissão 

cultural do homem, atuando desde a aquisição de normas e atitudes sociais, passando pela 

aprendizagem de vários saberes oriundos do conhecimento científico, inclusive podendo 

propiciar a aprendizagem de habilidades técnicas necessárias ao mundo do trabalho. Sendo 

assim, a Educação, independente do contexto histórico e geográfico, sempre teve como 

característica essencial a de servir a determinadas finalidades que lhes são confiadas. Nesse 

sentido: “A educação dentro de uma sociedade não se manifesta como um fim em si mesma, 

mas sim como um instrumento de manutenção ou transformação social” (LUCKESI, 1994, 

P.30-31). Nessa mesma linha de pensamento, atentando para a função crítica e transformadora 

que a educação pode reivindicar, Lima (2000, p. 204) insiste que “uma crítica radical exercita 

uma razão coerente e emancipadora; uma crítica radical não fecha sua análise reduzindo o 

particular em si mesmo; uma crítica radical mantém vivo o compromisso do engajamento”. A 

crítica radical acaba por exigir daquele que dela faz uso uma tomada de posição frente ao 

refletido, nem que seja uma tomada de posição de não-engajamento, reclamando sempre uma 

conduta diante do mundo. 

Nesse complexo, e muitas vezes conflituoso campo social onde se medeia o processo 

de difusão cultural, aparece a disciplina de Filosofia com toda a sua especificidade e uma 

tradição de aproximadamente vinte e seis séculos. É natural que em tanto tempo de existência 

ocorressem:  

 

À multiplicidade real de linhas de orientações filosóficas e ao grande número de 

problemas herdados da grande tradição cultural filosófica somam-se temas e 

problemas novos e cada vez mais complexos em seus programas de pesquisa, 

produzindo em resposta a isso um universo sempre crescente de novas teorias e 

posições filosóficas (PCNEM, 1999, p. 94). 
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Com todo esse acúmulo da Filosofia ao longo de mais de dois mil e quinhentos anos, 

os professores que ministram a disciplina se veem diante de uma tarefa nada fácil, permeada 

por muitos questionamentos, tais como: quais são os conteúdos que devem ser selecionados 

diante de uma tão vasta profusão de filosofias presentes na Filosofia? Que aspectos devem ser 

ressaltados na Filosofia de cada pensador? Como mediar a transmissão de rigorosos sistemas 

filosóficos, sem abalar a significação que eles possam ter para os alunos? Ao mesmo tempo, 

como se valer de várias metodologias e utilizar vários registros filosóficos, sem, contudo, 

banalizar a Filosofia? 

Todas essas questões refletem-se na tomada de decisão que norteará o plano de ensino 

do professor. Muitos autores, ao longo dos anos, debruçaram-se e continuam debruçando-se 

sobre esses questionamentos, existindo um consenso no que diz respeito à impossibilidade de 

se veicular uma gama tão grande de conhecimentos, ou seja, de se ensinar Filosofia. Nesse 

sentido, o mais prático e exequível seria estimular a reflexão ou o filosofar. Para Piletti (1997, 

p. 18), estimular a reflexão seria o que de mais filosófico poderia ocorrer em uma sala de aula, 

até porque, para ele, a Filosofia seria essencialmente procura e não posse do saber. Assim, ele 

conclui que: “Se a Filosofia é procura e não posse, podemos dizer que o trabalho filosófico é 

um trabalho de reflexão. A palavra reflexão vem do verbo latino reflectere, que significa 

voltar atrás”. Nesses termos, ele queria dizer que o ato de filosofar significaria uma retomada, 

uma reconsideração do que se julga saber.  

Seguindo essa mesma linha, Cordi e colaboradores, já na epígrafe de seu livro de 

Filosofia, colocam o lema kantiano de que: “Não se ensina Filosofia, ensina-se a Filosofar” 
12

. 

Com isso, pretendiam enfatizar a importância da reflexão no estudo da Filosofia, sendo o 

refletir a própria essência do filosofar. Nesses termos, filosofar seria o mesmo que buscar 

novos caminhos, ser capaz de rever crenças e renunciar a dogmatismos, repensando até 

mesmo as “verdades” inquestionáveis já impregnadas no meio social
13

. Dessa forma, a 

Filosofia teria uma verdadeira tarefa de revolução através do pensamento. Os próprios 

                                                 
12

   Cf. Cassiano Cordi, et al. Para filosofar, Scipione, 2000, p. III. 

 
13

  Para Lucckesi (1994, p.32), a reflexão filosófica é vital para o próprio processo de ensino como um todo, 

pois: “Assim sendo, não há como se processar uma ação pedagógica sem uma correspondente reflexão filosófica. 

Se a reflexão filosófica não for realizada conscientemente, ela o será sob a forma do „senso comum‟, assimilada 

ao longo da convivência dentro de um grupo. Se a ação pedagógica não se processar a partir de conceitos e 

valores explícitos e conscientes, ela se processará, queiramos ou não, baseada em conceitos e valores que a 

sociedade propõe a partir de sua postura cultural”. Destarte, nesses termos, a reflexão filosófica, dentro do fazer 

educacional, “é quem dá o tom à pedagogia, garantindo-lhe a compreensão dos valores que , hoje, direcionam a 

prática educacional e dos valores que deverão orientá-la para o futuro” (ibidem, p. 33). 
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PCNEM fazem coro com essa asserção, conforme, inclusive, já foi citado: “a especificidade 

da atividade filosófica consiste, em primeiro lugar, em sua natureza reflexiva” (1999, p. 94).  

Embora aquiescendo em parte aos dois autores e ao texto dos PCNEM, mencionados 

anteriormente, faço algumas ponderações: realmente, não se pode negar que a reflexão, 

característica fundamental do pensamento e da própria Filosofia, diz respeito ao pensamento 

que se volta para si mesmo; ou seja, a reflexão é uma volta que o pensamento dá sobre si 

mesmo; é pensar sobre o pensamento, posicioná-lo, tematizá-lo (ou seja, colocá-lo como algo 

existente no mundo que aparece diante da consciência cognoscente); quanto a isso, não há 

nenhuma objeção. A questão é que, para refletir sobre algo, é necessário que exista algo para 

ser refletido. O pensamento, para ser tematizado, precisa de um objeto que lhe propicie sair de 

uma descrição mais superficial para uma exposição mais detalhada. É por isso que, mesmo 

sendo da própria essência da Filosofia a reflexão, por isso mesmo se torna necessário que 

existam conteúdos que favoreçam tal análise. É aí que entraria a questão da centralidade na 

História da Filosofia no ensino de Filosofia, rapidamente ventilado na problemática. Os 

autores que elaboraram os OCNEM (2006, p. 37-38) chegaram mesmo a apontar uma série de 

vantagens na abordagem histórica da Filosofia, colocando, inclusive, alguns méritos 

adicionais a essa iniciativa: 

 Solicita uma competência profissional específica, de sorte que os temas próprios da 

Filosofia devam ser determinados por uma tradição de leitura consolidada em cursos 

de licenciaturas próprios; 

 Solicita do profissional já formado continuidade de pesquisa e formação 

especialmente filosóficas; 

 Evita a gratuidade da opinião, com a qual imperariam docentes mal formados, embora 

mais informados que seus alunos, suprimindo o lugar da reflexão e da autêntica 

crítica; 

 Determina ainda o sentido de utilização de recursos didáticos e de quem pode usar 

bem esses recursos, de modo que sejam filosóficas as habilidades de leitura 

adquiridas. Com efeito, sendo formado em Filosofia e tendo a História da Filosofia 

como referencial, essa maior riqueza de recursos didáticos pode tornar as aulas do 

docente mais atraentes, e mais fácil a veiculação de questões filosóficas.   

 

Dentro dessa perspectiva, quando fossem garantidas as condições teóricas 

recomendadas, ver-se-ia com bons olhos a utilização de várias metodologias que viessem ao 
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encontro da motivação dos alunos nas aulas, desde que os recursos metodológicos 

empregados não substituíssem os textos consolidados pela tradição filosófica. 

Nesse sentido, a Filosofia poderia e deveria incentivar o exercício do pensamento 

voltado para sua emancipação; ou seja, fazer com que aquele que estuda Filosofia pudesse 

pensar por si próprio, livre, critica, criativa e responsavelmente.  

Penso que, nesse caso, quanto mais significativo for o conteúdo filosófico em termos 

da presença de pressupostos filosóficos, mais rica ficará a reflexão a ser realizada. Com 

relação a essa preocupação, Alves (2002) levanta um interessante questionamento, sobre a 

concepção kantiana, estandardizada por muitos, de que a tarefa da Filosofia deve ser ensinar a 

filosofar e não ensinar Filosofia, ao relembrar Hegel, que faz uma analogia entre quem estuda 

Filosofia e aquele que empreende uma viagem semelhante àqueles que pretendiam dissociar o 

aprender Filosofia do aprender a filosofar. Parafraseando tem-se que quando se viaja, por 

mais que se esteja interessado só na viagem em si mesma, não se importando com outros 

aspectos que uma viagem possa suscitar, como, por exemplo, conhecer um pouco da 

geografia, aprender sobre os costumes de seu povo, a sua história, de certa forma, já se 

aprende alguma coisa relacionada ao local da visita só pelo fato de lá permanecer por algum 

tempo. Então, ele leva o exemplo para quem estuda Filosofia. Quando alguém aprende um 

conteúdo da Filosofia não só conhece algo novo, mas já se posiciona no filosofar. Seria como 

se essa pessoa, ao debruçar-se sobre aquelas reflexões, automaticamente, já passasse a pensar 

sobre o que outras pessoas pensaram. Considero essa analogia bastante inteligente, sem contar 

que enfatiza a importância no cuidado para não se afastar muito do que está contido nos 

clássicos e os alunos não percam a oportunidade de contextualizar o pensamento de um 

filósofo dentro do momento histórico em que ele o desenvolveu. Nessa mesma linha de 

raciocínio, aparecem Gallo e Kohan (2000, p. 184), enfatizando que:  

 

 
[...] não é possível ensinar filosofia sem ao mesmo tempo ensinar a filosofar, assim 

como não é possível ensinar a filosofar – pace Kant – sem ensinar filosofia. Porque 

a filosofia não é sistema acabado nem o filosofar apenas a investigação dos 

princípios universais propostos pelos filósofos. 

 

 

Significa que, quando se aprendem os conteúdos da Filosofia, não apenas se está 

deparando com formas de filosofar, mas já filosofando. A prática da filosofia é um filosofar. 

Faz-se importante esta longa citação, pois o autor desenvolve essa questão de maneira densa e 

apropriada. 
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Já em princípios do século XIX, Hegel ressalta claramente a encruzilhada do 

formalismo pedagógico (“obsessão moderna, especialmente da pedagogia”) que crê 

encontrar um atalho que nos dispense do estudo do conteúdo da filosofia para 

aprender, diretamente, a filosofar. Pelo contrário, o estudo e a aprendizagem da 

filosofia (de sua história, de seus conceitos, de seus problemas, de seus textos 

canônicos) significa, por si mesmo, não apenas um aprender a filosofar, senão um 

filosofar real, ainda que o seja em forma embrionária. A defesa da aprendizagem do 

conteúdo filosófico que faz Hegel não deveria servir de aval às posturas que 

explícita ou implicitamente entendem que aprender a filosofia é um “aprender ao pé 

da letra”, aprender de memória ou aprender servilmente as idéias de um filósofo. 

Como consequência mesma do pensamento hegeliano, de suas categorias, segue-se 

que não há nem pode haver e, em última instância, não teria nenhum sentido uma 

compreensão passiva, meramente repetitiva. A própria prática de ensino que Hegel 

desenvolveu desde a cátedra mostra que sua exposição dos filósofos do passado 

constitui um diálogo com suas idéias e suas épocas desde as próprias idéias e a 

própria época (a do filósofo alemão). Ainda que possa parecer paradoxal e até 

irreverente, Hegel produz seu sistema filosófico, isto é, filosofa de forma kantiana, 

procurando “exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os seus princípios 

universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à 

razão o direito de investigar aqueles princípios até mesmo em suas fontes, 

confirmando-os ou rejeitando-os” (OBIOLS, 2002, p. 79-80). 

 

 

O ponto principal da análise pauta-se em saber escolher os melhores conteúdos 

possíveis para que este filosofar se dê em bases rigorosas. Vendo a Filosofia na História, 

torna-se mais significativo para o aluno poder pensar em torno do que já foi pensado, ou seja, 

refletir sobre uma concepção de mundo de alguém que viveu no passado, mas fazendo-o no 

presente de forma contextualizada. Por isso, é de suma importância que não se distancie muito 

dos clássicos. Sobre a importância em se ler os clássicos, Machado (2002, p. 22) tem uma 

citação muito pertinente: “Quando lemos um clássico, ele também nos lê, vai nos revelando 

nosso próprio sentido, o significado do que vivemos”. É como se o clássico, pela sua 

universalidade, propiciasse o exame da própria vida. O clássico fala ao homem, mas não a um 

homem específico; convida todos os homens a analisarem a si mesmos; fala ao gênero 

humano através de uma linguagem que acaba de certa forma envolvendo quem o lê. Assim, o 

clássico ganha uma dimensão de modelo, de referencial para quem o lê. Dentro dessa 

perspectiva, Cortella (2009, p. 32) associa o clássico como Cânone: “A passagem da ideia de 

clássico para a noção de exemplar, de paradigma – que em grego quer dizer „mostra ao lado‟, 

ou seja, referência – significa mostrar o clássico como sendo aquele a partir do qual as coisas 

fazem sentido”.  

Daí segue que, na medida do possível, o professor precisa se dar conta de que não 

seria muito sensato simplesmente ignorar os clássicos. Mesmo que se admita que a principal 

tarefa da Filosofia no ensino médio deva ser o estímulo à reflexão, não se pode esgueirar do 
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fato de que, dependendo da qualidade do material a ser analisado através de uma reflexão, o 

resultado de tal análise poderá ser mais ou menos relevante. Tal fato implica um esforço de 

equilíbrio por parte do professor para não incorrer, em nome de uma pretensa “facilitação” da 

aprendizagem, numa omissão acerca do velamento das obras que influenciaram e continuam 

influenciando o pensamento da humanidade.  

Por isso vejo com muita importância a busca de uma simetria no ato de transmitir os 

conteúdos filosóficos, de maneira que não seja esvaziado todo o acúmulo de uma série de 

questões fundamentais, tratadas por diferentes filósofos, com diferentes concepções da 

realidade, obtidas ao longo da história da Filosofia. Por isso corroboro este argumento ao citar 

Cerletti e Kohan (1999, p. 25), pois, para esses dois autores: “Ensinar disciplinas filosóficas 

implica pôr em jogo uma prática teórica concreta, um exercício rigoroso do pensamento sobre 

problemáticas contextualizadas [...] Trata-se, assim, de um pensar radical”. Acredito que, para 

dar ânimo a esse pensar radical, rigoroso e contextualizado, um bom começo seria buscar uma 

atitude crítica, que realmente fosse fundamentada em um texto sólido, coerente, para que não 

se corra o risco de cair em uma crítica vazia, destituída de rigor e fundamento. 

Outro ponto muito importante diz respeito ao que, quando o assunto é otimizar o 

ensino de Filosofia, um ponto fundamental atravessa essa questão, que diz respeito à 

metodologia. Para Guido (2000, p. 85), por exemplo, “O bom ensino da filosofia deve ser 

progressivo, cada etapa deve ser preparatória para a subseqüente. Isso implica em organização 

curricular dos conhecimentos que devem ser transmitidos”. Novamente, tem-se premente a 

velha questão da adequação metodológica como ponto chave no ensino de Filosofia. O caso é 

que existe uma especificidade entre um ensino anterior à graduação (o ensino médio) e a 

graduação propriamente dita; se não tratar-se-ia do mesmo nível de ensino, já não havendo 

razão alguma para se chamar de ensino médio e superior. Se os níveis são diferentes, os graus 

de dificuldades são diferentes, as estratégias de mediação devem padecer de algumas 

especificidades, exigindo tratamentos análogos a cada situação. Quanto a essa questão, as 

OCNEM (2006) entendem que deve haver um esforço de amadurecimento das reflexões 

acerca do que é genuinamente próprio da Filosofia também em termos de metodologia. Tal 

cuidado se justifica no zelo em se buscar um equilíbrio entre a complexidade de algumas 

questões filosóficas e as condições de ensino encontradas, para que, ao final, fossem evitadas 

algumas posições que, de acordo com as OCNEM (2006, p. 38), por exemplo: 

 

(i) nos fariam transpor para aquele nível de ensino um versão reduzida do currículo 

da graduação e a mesma metodologia que se adota nos cursos de graduação e pós-
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graduação em Filosofia ou (ii), ao contrário, procurando torná-la acessível, nos 

levariam a falseá-la pela banalização do pensamento filosófico. 

 

 

O fundamental nesse debate é a preocupação em se obter um movimento simétrico 

entre um conteúdo significativo que seja ao mesmo tempo acessível sem ser banal e 

simplório. “A escolha do conteúdo, portanto, não é aleatória, mas depende estreitamente dos 

objetivos propostos” (ARANHA, 2000, p. 121). É com esse cuidado que o professor de 

Filosofia deve pensar no processo de ensino-aprendizagem como algo que propicie uma 

melhor participação dos alunos nas aulas; daí, ele deve sempre ter em mente o aprimoramento 

da sua metodologia para que essa participação seja efetivada e aprimorada.  

 

Visto que o nosso conhecimento surge da reflexão sobre as impressões dos 

sentidos, não basta informar o aluno, apresentar-lhe um conhecimento acabado, 

porque ele só compreenderá aquilo que ele próprio elaborar, ou seja, aquilo que for 

resultado de suas investigações intelectuais (PORTO, 2006, p. 17).  

 

 

Nesse sentido, valorizar as experiências que o aluno já traz para o âmbito da sala de 

aula para, a partir delas, desenvolver o processo de crítica e reflexão em torno desses 

conhecimentos. É em concordância com esse princípio que entendo que a literatura, por já 

fazer parte do leque de experiências (pelo menos de forma introdutória) do aluno de ensino 

médio, pode ajudar nessa tarefa. 

Para tanto, vários autores, entre eles Silveira (2000, p. 143), pensam que existem 

várias formas metodológicas que possam suscitar o objetivo principal da Filosofia, que é levar 

o aluno a refletir sobre um dado estado de coisas: “Cabe ao professor decidir o melhor 

caminho a ser tomado; evidentemente, levando em consideração as condições reais de 

trabalho que dispõe”. O trabalho que aqui se apresenta tem a intenção clara de, através da 

literatura existencialista de Sartre, convidar o aluno a refletir sobre temas filosóficos de 

maneira rigorosa e lúdica.  

 

Essa motivação é importante e, na medida do possível, deve sempre ser buscada, 

pois, afinal, se a filosofia é trabalho árduo de reflexão, é também amor, desejo 

(Philo) pelo saber. Nesse sentido, é importante que as aulas de filosofia consigam 

seduzir os alunos e despertar neles o prazer da reflexão, da busca da verdade, da 

crítica rigorosa, para que tomem gosto pela prática do filosofar e se disponham a 

continuá-la após o término do processo pedagógico (SILVEIRA, 2000, p. 143). 
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Nesse sentido, a Filosofia toma uma nuança de direito a que o aluno possui, pois, nos 

dizeres de Galichet (2000, p. 53), “O ensino da filosofia se interessa hoje em diante não mais 

pela elite intelectual e social, mas pelo conjunto de todos os alunos sem exceção”. Seria um 

verdadeiro direito, então, ao filosofar em bases sólidas, com o intuito, não apenas de suscitar a 

reflexão, mas também de querer contribuir, enquanto componente curricular, com a sua 

parcela de estímulo à formação do cidadão
14

.  

Seguindo nessa linha de pensamento, pode-se até pensar em um papel mais atuante 

para aquele que se pusesse a filosofar se se levar em consideração esse papel social que tem a 

Filosofia, pois, nos dizeres de Martins (2000, p. 98), 

 

 [...] há uma relação inseparável entre filosofia e política, já que as relações de poder 

sustentam-se na visão de mundo difundida no coletivo social. Alterar essa 

concepção de mundo significa possibilitar alterações morais (no comportamento 

individual) e políticas (na relação entre todos os agentes sociais). 

 

 

 

Por isso, torna-se fundamental vicejar ideias que não só maximizem conteúdos 

significativos ao discente, mas também que garantam um ensino de qualidade democratizador 

de um pensamento crítico, criativo e ético, pautando-se numa bandeira de socialização dos 

saberes, sobretudo nos saberes articuladores típicos do pensamento filosófico. Nesse sentido: 

“A argumentação de manter a filosofia em nível médio une-se à de ampliá-la e à de adequar 

suas metodologias e conteúdos” (LANGÓN, 2000, p. 77). É justamente a intenção deste 

trabalho, buscar metodologias que possam contribuir com um ensino de Filosofia mais 

adequado a um jovem que necessita de um saber articulado e comprometido com uma 

sociedade mais justa e humana. 

 

3 ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
 

3.1 Nossa experiência com a filosofia, nossas perspectivas: A contextualização da 

pesquisa
15

 

                                                 
14

  Cf. LDB no seu Art. 35, inciso II. 

 
15

  Tivemos uma motivação a mais de escrever este tópico quando lemos em Alves-Mazzotti e Gewandsznajder 

(1999, p. 160) que: “Considerando que nos estudos qualitativos, o pesquisador é o principal instrumento de 

investigação, alguns autores recomendam que, nesses parágrafos iniciais da metodologia, ele forneça 

informações sobre suas experiências relacionadas ao tópico, ao contexto ou aos sujeitos”. Isso realmente faz 

sentido à medida que a formação integral do pesquisador – sua formação acadêmica, experiências profissionais e 

pessoais – introduzem vieses na interpretação dos fenômenos observados, sendo, portanto, interessante que 

sejam, ao menos, tocados para melhor situar o leitor do estudo em questão. 
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Partindo da observação de uma realidade pertencente ao cotidiano da minha prática 

docente junto ao IFRN, ou seja, de certa dificuldade em encontrar um bom método para o 

ensino da Filosofia, por razões já discutidas, surgiu o projeto que teve como fim a elaboração 

desta tese que se deparou na investigação dos processos de ensino de Filosofia através da 

literatura de Sartre.  

Esse intento de buscar processos mediadores que facilitem o processo do ensino da 

Filosofia, está inteiramente articulado com a própria função social do IFRN, contido na sua 

própria página institucional que figura na internet
16

.  

 

O CEFET-RN tem como função social promover educação científico-tecnológico-

humanística visando à formação integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, 

competente técnica e eticamente e comprometido efetivamente com as 

transformações sociais, políticas e culturais e em condições de atuar no mundo do 

trabalho na perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

 

 

Preocupado em afinar a minha prática pedagógica com essa política coletiva do IFRN, 

– principalmente com o que diz respeito à formação do profissional-cidadão crítico-reflexivo, 

ético e comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais –, 

assumi o desafio de investigar o próprio fazer pedagógico.  

Ensinando Filosofia desde o ano de 2001 no IFRN, (antes ensinei Educação Física de 

1995 a 2001, tendo sido também técnico de Basquetebol), ao longo desses sete anos (de 2001 

a 2008), mergulhado no filosofar, constatei a complexidade da nova missão (com a mesma 

seriedade que encarava a antiga – a Educação Física) e a responsabilidade com uma área de 

conhecimento milenar, que durante muitos séculos foi o próprio abrigo do conhecimento que 

os homens produziam. Hoje, com as disciplinas muitas vezes compartimentadas nas suas 

próprias especificidades, existe um clamor da urgência de se interligarem os saberes que 

andam desagregados.  

 

É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que 

distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um 

pensamento do complexo, no sentido originário do termo complexus: o que é tecido 

junto. (MORIN, 2004, p.89). 

 

                                                 
16

   Atualmente, na página institucional do IFRN, figura uma mensagem que diz que, com a mudança de 

CEFETRN para IFRN, a função social do IFRN terá que se adaptar a esta nova funcionalidade. Então, a função 

social do IFRN, por enquanto, permanece a mesma dos tempos do CEFETRN. 
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Ciente da responsabilidade que tinha nas mãos – articular saberes, formar um 

profissional-cidadão crítico-reflexivo, ético e comprometido com a sociedade –, via a minha 

responsabilidade crescendo num patamar nunca antes imaginado. Tal incômodo dizia respeito 

ao papel que assumia a Filosofia após retornar ao cenário do ensino médio depois de uma 

longa ausência. Aliás, gerar incômodo talvez seja a característica mais saliente que se 

desponta nessa disciplina, uma vez que, ao que parece, é justamente o seu intento: incomodar 

as pessoas para que elas saiam do conforto de suas pressuposições fáceis, e, ao saírem do seu 

lugarzinho confortável, percebam que precisam de um novo olhar para procurarem outro local 

no qual possam fixar moradas. Nesse sentido, revisar as crenças possui o mesmo sentido que 

o patrono da filosofia, Sócrates, imputava aos seus discípulos quando lhes dizia que a vida 

não analisada não mereceria ser vivida. Dessa forma, imbuído da sua missão de incomodar as 

pessoas para que elas se perturbassem um pouco mais, aceitassem sair dos seus lugares 

comuns, e juntos com ele, vislumbrassem a possibilidade da existência de outras formas de se 

pensar o mundo. O próprio Sócrates gostava de ser visto como alguém que incomodava, o 

velho mutuca, como ele mesmo gostava de ser visto. 

Só que existe uma consequência em incomodar os outros com a Filosofia. O próprio 

agente do incômodo passa a se incomodar com o incômodo. Engana-se aquele que pensa que, 

ao chegar a uma sala de aula, vai problematizar sobre algo, desconstruir conceitos, abalar 

crenças, sem que ele mesmo não saia afetado com o processo. A realidade é que o professor 

de Filosofia, ao levar os alunos à reflexão, ele próprio reflete sobre o que quer que os outros 

reflitam. Ele passa a pensar junto com eles, tem que se manter atento para considerar as 

contra-argumentações que normalmente surgirão; como pede prestação de contas sobre as 

crenças alheias, sabe que estará mexendo com os sentimentos de outrem e sabe perfeitamente 

das conseqüências que isso pode trazer; ele próprio percebe que também é influenciado pelas 

crenças comuns; que está mergulhado na sua cultura e vive um contexto histórico; por isso, as 

suas próprias indagações se voltam contra ele mesmo, passando a colocá-lo também diante do 

tribunal da razão. Por isso o próprio professor precisa se valer da prática reflexiva como 

exercício para pensar melhor a sua prática.  

 

A reflexão é, na maior parte das vezes, retrospectiva quando é subseqüente a uma 

atividade ou a uma interação, ou a um momento de calmaria. Sua função principal é 

ajudar a fazer um balanço, a compreender o que deu ou não certo e a preparar o 

profissional caso a ação se repita. Em tese, sempre há uma eventual “próxima vez”. 

Ela é certa quando refletimos durante uma interrupção entre dois rounds da mesma 

luta. A reflexão depois da ação pode – ainda que isso não seja automático – 
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capitalizar experiência, ou até transformá-la em saberes capazes de serem 

retomados em outras circunstâncias (PERRENOUD, 2002, p. 36). 

 

 

 

Fiz essa incursão em minha prática pedagógica para acentuar o desconforto que vivo 

em relação à Filosofia, principalmente quando contabilizo o menor número de certezas que 

hoje experimento.  

  

Toda pesquisa sobre o ensino tem, por conseguinte, o dever de registrar o ponto de 

vista dos professores, ou seja, sua subjetividade de atores em ação, assim como os 

conhecimentos e o saber-fazer por eles mobilizados na ação cotidiana (TARDIF, 

2008, p. 230). 

 

 

Com efeito, é fundamental que se leve em consideração o ponto de vista do professor 

quando o assunto é a sua prática pedagógica. Por isso, a experiência em termos de trabalho 

docente, suas expectativas e estratégias em torno do ato de ensinar não podem estar 

dissociadas da visão que o próprio educador nutre em relação à Educação e ao seu papel na 

sociedade. 

 

É imprescindível levar em consideração os pontos de vista dos práticos, pois são 

eles realmente o pólo ativo de seu próprio trabalho, e é a partir e através de suas 

próprias experiências, tanto pessoais quanto profissionais, que constroem seus 

saberes, assimilam novos conhecimentos e competências e desenvolvem novas 

práticas e estratégias de ação (TARDIF, 2008, p. 234). 

 

 

Dentro dessa perspectiva, os professores, enquanto sujeitos competentes, não devem 

ser apenas apropriadores ou reprodutores de saberes provenientes da teoria, mas produtores de 

saberes específicos oriundos da sua prática docente. Nesse sentido, vejo que a intervenção em 

sala de aula que ora apresento na forma de um estudo encontra alguma relevância.  

 

Noutras palavras, o trabalho dos professores de profissão deve ser considerado 

como um espaço prático específico de produção, de transformação e de 

mobilização de saberes e, portanto, de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer 

específicos ao ofício de professor. Essa perspectiva equivale a fazer do professor – 

tal como o professor universitário ou pesquisador da educação – um sujeito do 

conhecimento, um ator que desenvolve e possui sempre teorias, conhecimentos e 

saberes de sua própria ação (TARDIF, 2008, p. 234-235). 
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Com esse intuito, quero, através do estudo da minha própria prática, produzir um 

conhecimento que, por sua vez, além de poder contribuir enquanto pesquisa na área de 

Educação, retroalimente a minha prática cotidiana na escola.  

Assim, ponho em revista o meu próprio fazer pedagógico, perguntando-me se a forma 

como ministro aulas seria a mais adequada, ou se poderia me beneficiar de outras 

metodologias diferentes das que até então me vali. Nesse caso, sou quase impelido a dizer que 

sim: poderia e deveria buscar aprimorar o meu fazer pedagógico! Destarte, hoje em dia, vejo-

me instigado a estudar como se efetivaria a vivência da literatura como mediadora no 

processo do filosofar com todas as suas características. 

 

3.2 O desenho da pesquisa 

 

A investigação a que me propus possui um caráter qualitativo, uma vez que os dados 

coletados, no caso a transcrição de cinco aulas (encontros), caracterizou-se mais pela sua 

predominância descritiva. Nesse sentido, procurei atentar para o maior número possível de 

elementos que pudessem contribuir para o bom entendimento da questão a ser estudada. Quis 

compreender no contexto da sala de aula até que ponto uma experiência com o ensino de 

literatura poderia contribuir de maneira satisfatória para o ensino de Filosofia com alunos do 

ensino médio; estive interessado em despertar o interesse dos discentes pelas aulas, tornando-

as mais significativas e propiciadoras da atividade reflexiva, tudo em consonância com os 

PCNEM e as OCNEM. Sendo assim, tive o especial interesse em estudar o problema proposto 

dentro de uma situação cotidiana específica, observando, ao máximo possível, a sua 

manifestação nas atividades de ensino-aprendizagem, com o maior número possível de 

interações inerentes que pudesse captar. 

 Com isso, entendo que, numa pesquisa como essa, de caráter qualitativo
17

, é muito 

importante que exista uma preocupação em se conseguir, da melhor maneira possível, 

capturar a perspectiva do aluno e do professor; ou seja, levar em consideração a subjetividade 

dos mesmos; ser o mais fiel possível em relação à apreensão que eles tiveram das questões 

com as quais eles se debruçaram reflexivamente quando do momento de enveredar pelas 

análises desses mesmos discursos. “Ao considerar os diferentes pontos de vista dos 

                                                 
17

  “O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de 

pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma 

atenção sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto zelosamente escrito, com 

perspicácia e competência científicas, os significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa” 

(CHIZZOTTI, 2003, p. 221). 
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participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das situações, 

geralmente inacessível ao observador externo” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 12). Como não 

se quer perder de vista esse dinamismo interno, fruto da subjetividade decorrente da atividade 

da consciência de cada indivíduo, a abordagem qualitativa se mostra mais apropriada para os 

intentos desta pesquisa, pois pretendo que ela privilegie os diversos pontos de vista dos alunos 

pesquisados, inclusive o meu (enquanto participante como observador) 
18

, bem como levar 

em consideração a perspicácia com que o aluno responde aos questionamentos que lhe são 

colocados através da percepção dos mesmos. Destarte, entendo que é bem-vindo qualquer 

esforço no sentido de encontrar uma maneira de analisar esse dinamismo interno do aluno; 

para tanto a abordagem que pretendemos terá esse fito. 

 Tomando como referência a pesquisa participante, que “consiste na participação real 

do pesquisador com a comunidade, ou grupo” (MARCONI; LAKATOS, 1990, p. 82), vali-me 

da possibilidade de investigar a minha própria prática docente para conhecer melhor o 

fenômeno do ensino da Filosofia no ensino médio. No caso específico, o meu nível de 

participação pode ser considerado ainda como o de um observador participante natural, uma 

vez que eu pertencia à mesma comunidade (dos professores e alunos do IFRN) que estava 

investigando (LAKATOS; MARCONI, 1991; GIL, 1999). Haja vista que a observação 

participante é um processo que faculta aos investigadores aprender acerca das atividades das 

pessoas em estudo, no próprio cenário natural da observação, ao mesmo tempo em que 

observa e participa em suas atividades (KAWULICH, 2005).  Dessa maneira, valho-me da 

observação participante enquanto princípio estratégico de delineamento da pesquisa. 

Uma vez que me limitei a estudar o ensino da Filosofia através da literatura sartriana 

com os alunos do ensino médio do IFRN, tive pela frente o desafio de estudar um objeto 

singular, que tinha uma importância em si mesmo. Portanto que carregava especificidades 

ímpares, que, mesmo comparadas com outras situações semelhantes, exigia o maior cuidado 

quanto à acuidade na observação dos fenômenos que se desenrolavam naquele cotidiano 

daquela sala de aula. Dentro dessa perspectiva: “[...] qualquer pessoa que descreve aparências 

ou aparições está fazendo fenomenologia” (RICOEUR, 2009, p. 149). Na parte que trata da 

análise dos encontros, tive a preocupação de interpretar as falas contidas nas conversações 

conforme eu ia tomando consciência delas. Ou seja, exteriorizando as minhas percepções 

daquelas falas, o que elas poderiam agregar em termos de uma construção de um discurso 

                                                 
18

   Cf. Kawulich (2005).  
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balizado ao mesmo tempo nos fatos ocorridos naquelas aulas e como eu interpretava as 

conversações à luz das aparências que elas me mostravam. 

 Mesmo partindo de alguns pressupostos teóricos iniciais que nortearam a presente 

pesquisa, tive em mente que deveria ficar sempre atento a novos elementos que pudessem 

enriquecer o estudo pretendido. Sendo assim: “O quadro teórico inicial servirá como 

esqueleto, de estrutura básica a partir da qual novos aspectos poderão ser detectados, novos 

elementos ou dimensões poderão ser acrescentados, na medida em que o estudo avance” 

(LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 18). Foi por isso que o quadro teórico da pesquisa foi crescendo 

à medida que ia analisando os próprios encontros; à proporção que ia tomando novas 

referências para corroborar melhor as minhas análises. O cuidado com esse aspecto de 

atenção ao surgimento de novos elementos da pesquisa evidenciam a importância de nunca se 

ignorar o contexto em que o conhecimento é buscado ou produzido; situar uma pesquisa é 

nunca perder de vista as relações, interações e percepções que sempre ocorrem em uma dada 

situação. 

Com isso, pretendi também esmiuçar o quanto pude as várias dimensões que o ensino 

de Filosofia para alunos de ensino médio poderia suscitar a partir de um contexto literário, 

fator de fundamental importância em uma pesquisa qualitativa, uma vez que: “A observação 

de fatos, comportamentos e cenários é extremamente valorizada pelas pesquisas qualitativas” 

(ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 164). Isso significou, em 

contrapartida, um maior esforço para se compreender o fenômeno, ao mesmo tempo na sua 

extensão e na sua profundidade; ou seja, em toda a sua complexidade. 

 Digo isso porque tive a possibilidade de investigar o fenômeno da literatura 

existencialista de Sartre dentro de um contexto real (a sala de aula), podendo definir com 

alguma clareza “as fronteiras entre o fenômeno e o contexto”, como afirma Yin apud (GIL, 

1999, p. 73). Nesse sentido, tal estudo de campo me permitiu uma melhor exploração do 

contexto que queria investigar. 

Procurei observar através dessa intervenção pedagógica, a que submeti os alunos do 

segundo ano do Curso de Controle Ambiental do IFRN se a literatura de Sartre, através do 

romance A Náusea, juntamente com a Investigação Dialógica que sucedia à sessão de leitura, 

poderiam se constituir boas alternativas metodológicas no que concerne ao processo de ensino 

de Filosofia no ensino médio; ou seja, quis saber se a minha hipótese se corroboraria pelos 

fatos. 

Para tanto, tentarei de maneira sucinta descrever os passos metodológicos que dei ao 

adotar esse processo de investigação. O primeiro passo foi construir um referencial teórico 
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que trouxesse uma luz acerca: da importância de uma educação reflexiva e do seu papel na 

formação do jovem de ensino médio; da relação possível que se pode estabelecer entre a 

literatura e a filosofia; outra preocupação que considerei foi a de investigar a possível 

existência de pesquisas semelhantes, ou até mesmo complementares, no âmbito do ensino de 

Filosofia, que levassem em consideração o aspecto da reflexividade enquanto metodologia de 

ensino; e ainda mais, se essa característica fosse obtida à luz de um texto ficcional. Fiz isso 

numa tentativa de evitar uma duplicação de esforços. Nesse sentido, Marconi e Lakatos 

(1991, p. 225), enfatizam a importância da revisão de literatura uma vez que: “A citação das 

principais conclusões a que outros autores chegaram permite salientar a contribuição da 

pesquisa realizada, demonstrar contradições ou reafirmar comportamentos e atitudes”. No 

nível de pesquisa exploratória que pretendi realizar e que chego agora ao seu termo, para 

conhecer melhor o fenômeno com o qual me debrucei – o ensino de filosofia através da 

literatura – penso que a busca por outras pesquisas semelhantes ou complementares pôde em 

muito ajudar-me a entender melhor a problemática a que me propus investigar. 

É importante, nesse momento, dizer que o planejamento anual que fora elaborado 

previamente não pôde ser seguido de forma pontual. A princípio elaborei um planejamento 

anual experimental, para ser desenvolvido paralelamente com o planejamento anual dito 

“normal” 
19

, em que a introdução à filosofia através da literatura deveria ter ocorrido no 

primeiro bimestre. Contudo, em virtude de questões de ordem burocrática – como, por 

exemplo, os exemplares dos livros que haviam sido prometidos para que os alunos fizessem a 

leitura jamais foram adquiridos, (pelo menos até há bem pouco tempo), o que fez com que eu 

ficasse esperando e adiando a implementação da intervenção –, acabei por só começar com as 

sessões de leitura de A Náusea somente no último bimestre (4º bimestre), e mesmo assim 

porque resolvi tomar uma atitude um tanto drástica
20

, que foi pedir aos alunos que 

reproduzissem o livro do professor na copiadora que fica dentro do IFRN. Sendo assim, o 

trabalho que deveria ter sido implementado no primeiro bimestre só foi possível de ser 

efetivado no quarto e último bimestre. 

                                                 
19

  As turmas “normais” seriam as outras nas quais eu aplicaria o planejamento habitual, sem a presença da 

literatura enquanto mediadora do ensino de filosofia. Somente na turma sorteada, que era uma turma do técnico-

integrado de Controle Ambiental, foi que programei o estudo da obra ficcional de Sartre.  

 
20

  Temos que registrar que só fizemos isso após constatarmos junto a algumas livrarias da cidade que a edição 

comemorativa de A Náusea, da Editora Nova Fronteira, (a mais barata) havia-se esgotado. Para que os alunos 

não tivessem que comprar a edição mais cara, por se tratar que muitos dos nossos alunos são advindos de escola 

pública (50%), demos a eles a opção da fotocópia. 
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 Refiz, assim, o planejamento anual experimental que passou a incluir, no quarto 

bimestre do ano letivo, uma unidade que, a título provisório, chamou-se de Filosofia e 

Literatura. Nesse bimestre, os alunos mergulharam na Filosofia através da leitura do romance 

de Sartre intitulado de A Náusea. Assim, através da literatura sartriana, os discentes foram 

convidados a penetrar no universo da reflexão, pois, a cada final de aula, foram discutidos 

aspectos filosóficos presentes naquela narrativa. Nesse sentido, posso dizer que me vali de 

uma abordagem do tipo “aula-oficina” 
21

. A cada aula lia uma parte do romance, sendo aberta 

ao final da leitura uma discussão acerca do que foi lido, sempre com o cuidado de propiciar 

uma reflexão, pontuando os pensamentos presentes na obra em questão. Para tanto, tive a 

preocupação de, mais ou menos, sempre uns trinta minutos antes do término da aula, colocar 

questões geradoras para que o diálogo se iniciasse. 

Descrevo agora, com mais detalhes, como se desenvolveu esta fase da pesquisa. A 

edição de A Náusea que trabalhei com os alunos foi uma edição comemorativa da Editora 

Nova Fronteira, da mesma tradutora de outrora (Rita Braga), com um preço bem mais 

acessível. O livro possui duzentas e vinte páginas. Considerando que foram dez encontros por 

bimestre, duas aulas de quarenta e cinco minutos cada (90 minutos por encontro), tentei 

dividir a leitura do livro ao longo de dez encontros, uma vez que, em leituras prévias que fiz 

do livro, esse tempo se mostrou mais do que suficiente para ler o livro inteiro. Porém esbarrei 

em outro entrave, pois, novamente, por razões de ordem burocrático-administrativas, não 

pude contar com a equipe de filmagem do setor de multimídia do IFRN para o registro de 

todas as sessões de leitura, uma vez que alegaram não dispor de pessoal suficiente para filmar 

todas as aulas, pois os poucos funcionários disponíveis já estariam cobrindo outros eventos. 

Com efeito, tive que pensar em um plano emergencial, uma vez que não podia mais recuar 

(nem tinha mais tempo para isso). Portanto optei por procurar outra solução.  

A solução encontrada foi readequar o planejamento à nova situação. Sendo assim, 

fiquei insistindo junto à COTED (setor de multimídia). Se não podiam filmar as dez sessões 

de leitura, que pelo menos filmassem o maior número possível que se aproximasse desse total. 

Com muito esforço e insistência, comecei a primeira sessão de leitura com a filmagem, no dia 

12/11/2008; no dia 19/11/2008, consegui-se concluir a segunda sessão de leitura filmada; no 

                                                 
21

  A perspectiva de aula-oficina (OBIOLS, 2002) está baseada na maior liberdade que se dá ao aluno para ser 

mais ativo na construção do conhecimento, em oposição aos modelos mais tradicionais, em que o discente ocupa 

um papel mais passivo, de espera mesmo. A esse respeito, o citado autor continua dizendo que o trabalho de um 

professor, pedagogicamente falando, deve incluir uma maior participação possível do aluno para que a 

aprendizagem realmente seja significativa para ele, sendo a aula-oficina uma idéia bastante compatível com a 

idéia de uma pedagogia que se queira também mais ativa. 
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dia 26/11/2008, não pude prosseguir com a sessão de leitura, pois a pessoa encarregada da 

filmagem não compareceu à sala de aula onde estávamos todos esperando para procedermos à 

terceira sessão de leitura. Assim, desculpei-me com os alunos, dizendo-lhes que poderia ter 

ocorrido algum problema de “ordem maior” que impediu a filmagem naquele momento. No 

dia 03/12/2008, novamente o mesmo problema, talvez pelas mesmas razões de “ordem 

maior”. Finalmente, no dia 10/12/2008, consegui fazer a terceira sessão de leitura filmada, 

com os alunos podendo retomar o seu entusiasmo que já estava arrefecendo. No dia 

17/12/2008, fez-se a quarta sessão de leitura, ocasião em que, após a discussão do livro, pedi 

que lessem sozinhos o restante do livro, uma vez que não daria mais tempo para lermos em 

sala de aula, pois as duas quartas-feiras seguintes, (24/12 e 31/12), seriam de recesso natalino 

e de ano novo respectivamente. Combinamos, assim, que o último encontro seria para 

discutirmos o restante do livro. O quinto e último encontro só foi possível de acontecer no dia 

14/01/2009, quando o tempo da aula ficou praticamente voltado para a discussão do romance 

de Sartre. Sendo assim, foram totalizadas cinco sessões de leitura completas em que pude 

dialogar acerca das questões filosóficas que A Náusea suscita.  

Dessa maneira, como método de coleta de dados, optei pela observação dos vídeos e 

transcrição das falas dos participantes no momento das Investigações Dialógicas. Importante 

se faz dizer que não foi realizada uma observação estruturada em que, a priori, fosse definido 

o que seria ou não considerado como reflexão. Também não foi feito um registro de 

freqüência de quantas intervenções por parte dos alunos houve por aula. O método utilizado 

foi outro. Uma vez que estava enveredando por uma pesquisa mais de cunho qualitativo, a 

observação ocorreu permanentemente. Porém foi do tipo não-estruturada, ou seja, “os 

comportamentos a serem observados não são predeterminados, eles são observados e 

relatados da forma como ocorrem, visando descrever e compreender o que está ocorrendo 

numa dada situação” (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 166).  

Após isso, de posse de todo esse vasto material colhido na sala de aula, através das 

transcrições dos vídeos referentes a cada encontro, procedi com a interpretação dos dados da 

pesquisa. Para isso pensei em uma técnica conhecida como análise de discurso, partindo do 

princípio que: “Uma análise de discurso é uma leitura cuidadosa, próxima, que caminha entre 

o texto e o contexto, para examinar o conteúdo, organização e funções do discurso” (GILL, 

2002, p. 266). A ideia é pegar as falas ocorrentes no momento dos diálogos e analisá-las 

buscando identificar alguns padrões e funções do discurso, como forma de encaminhar as 

análises. Sempre que possível, tentei fazer uma triangulação desses dados com o corpus 

teórico por mim desenvolvido no primeiro e segundo capítulos.  
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Com relação ao modelo lógico que foi utilizado como parâmetro de comparação, ou 

seja, o nosso quadro de referência teórico, a intenção foi a de confrontar o conteúdo obtido a 

partir das transcrições das aulas com o quadro de referência teórico produzido nos dois 

primeiros capítulos (incluindo-se a parte da revisão teórica da introdução) para efetuar as 

devidas inferências. Foi justamente o objetivo dessa fase final, eminentemente trabalhosa, da 

nossa pesquisa: inferir, ou melhor, interpretar todo o corpus do material obtido a partir das 

observações em sala de aula, passando de uma fase mais descritiva para outra mais 

comparativa e conclusiva. 

Com isso, a intenção foi ver até que ponto as discussões que aconteceram a cada 

leitura da obra de ficção proposta poderiam ser corroboradas no quadro de referência teórico; 

além do mais, também pretendi ver se as análises dos alunos ficaram em um plano mais 

subjetivo, ou se já demonstraram uma construção intersubjetiva, ou coletiva. Convém 

enfatizar que essas comparações com o modelo teórico não tiveram, de forma alguma, o 

caráter de revelar verdades, fechar conclusões; apenas observar até que ponto os alunos 

adotaram ou não pontos de vista comuns, ou não, aos próprios colegas, ou até mesmo aos que 

eu adoto enquanto interpretação pessoal da citada obra de ficção. A minha leitura da obra 

literária de Sartre, bem como as minhas concepções de educação, estão presentes no quadro 

de referência teórico. Só que não fez parte da metodologia (pelo menos não diretamente) 

persuadir os alunos a aceitarem a minha interpretação da obra, mas suscitar neles uma 

reflexão pessoal que tentasse fazer isso, interpretar criticamente
22

 o texto à medida que o 

líamos.  É como se quisesse que o aluno aguçasse o seu senso para tirar conclusões, refletisse 

sobre o que lesse, uma vez que essa deveria ser uma competência a ser perseguida por todos , 

sem distinção; sem falar que o aluno precisará dessa competência para a formação de um bom 

senso crítico, fundamental para o pleno exercício da cidadania. 

Partindo-se desse princípio, tais intenções presentes na proposta de intervenção 

poderiam ser consideradas como fazendo parte da pesquisa no que concerniria ao interesse do 

conhecimento produzido (BAUER; GASKELL, 2002). Nesse caso, existiu uma intenção 

assumida de emancipação dos sujeitos do estudo. Quero dizer com isso que estive interessado 

em promover uma autonomia do pensamento por parte dos alunos no momento dos diálogos. 

Quis com isso que toda aula fosse um momento à reflexão pelo aluno; que suas ideias 

fossem o fruto de um amadurecimento ocasionado a partir da reflexão constante do que foi 
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  Entendemos que a leitura crítica não é, necessariamente, aquela que se respalda em determinada teoria ou 

modelo de explicação da realidade, mas também pode ser a oriunda da reflexão e posicionamento a partir dessa 

mesma reflexão, sendo, então, uma posição pessoal, só que refletida e passível de ser explicitada em público, 

uma vez que nela se acredita.  
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sendo lido, do que foi sendo problematizado em sala de aula, não importando tanto o estágio 

dessa reflexão, em termos de aprofundamento filosófico, mas, se já foi o suficiente para 

aguçar o seu interesse pelo questionamento e pela problematização daquilo com que travava 

conhecimento.  

Voltando ao modelo referencial, nessa etapa, a de produção do quadro referencial 

teórico, sempre tive a preocupação de retornar a ele na forma de um retorno crítico 

(LAVILLE; DIONNE, 1999); tratei-o como um aporte ao método de análise do discurso. 

Sendo assim, estive constantemente desdobrando e ampliando o texto, do referencial teórico 

para as análises das aulas e vice-versa, de tal forma que os dois foram constantemente 

absorvendo novos elementos de interpretação, e as novas partes adicionadas ajudavam a 

estabelecer. 

Agi dessa maneira baseado na assertiva de que a pesquisa qualitativa pode empregar 

uma racionalidade hermenêutica, em que a questão da separação entre o investigador e o 

objeto de estudo não precisam necessariamente existir. Assim, a construção do conhecimento 

pode ser obtida a partir de processos subjetivos e intersubjetivos (CABRERA, 2005). 

Resta agora descrever alguns pormenores, não menos importantes, que dizem respeito 

às técnicas de investigação que adotei.  

Quanto ao campo temporal abrangido pela pesquisa, ela foi planejada no segundo 

semestre de dois mil e sete (2007) e executada no segundo semestre do ano de dois mil e oito 

(2008), mais precisamente no quarto bimestre do ano letivo de 2008, que veio a se encerrar 

em 14/01/2009, com a discussão final do restante do livro, e não foi possível terminá-lo, por 

razões já mencionadas, dentro do tempo da própria aula. 

No que diz respeito a sua extensão, a pesquisa foi por amostragem aleatória simples
23

, 

escolhida por sorteio uma turma de ensino médio. Quando da realização do sorteio, a 

escolhida foi uma turma do ensino médio do técnico-integrado de Controle Ambiental, 

composta por vinte e cinco alunos. A turma, embora pequena – comparada com outras turmas 

do IFRN que, às vezes, contam com mais de quarenta alunos – possuía uma boa assiduidade, 

sendo algo de positivo, uma vez que, como se pode observar através dos vídeos, não existiu a 

preocupação com um possível número de alunos muito pequeno que prejudicasse a execução 

da pesquisa. 
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 Para Marconi e Lakatos (1990), a escolha aleatória simples é aquela feita em função de que todos possuem a 

mesma chance de serem escolhidos.  
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Existiram alguns cuidados metodológicos que adotei baseado em Marcuschi (1986, p. 

18) e se manifestaram na forma do estabelecimento de alguns combinados que, na maioria das 

vezes, foram respeitados: 

 Em qualquer turno
24

, fala um de cada vez; 

 Ocorrências com mais de um falante são comuns, mas breves; 

 A extensão da conversa não é fixa nem previamente especificada; 

 O tamanho do turno não é fixo, mas variável; 

 O que cada falante dirá não é fixo nem previamente especificado; 

 A distribuição dos turnos (intervenções ou falas) não é fixa; 

 O número de participantes é variável. 

 

Quanto a esses cuidados, tive uma especial preocupação com o aspecto de que cada 

aluno falasse um de cada vez para que a compreensão fosse mais efetiva, sem contar que: “é 

sugestivo imaginar a distribuição de turnos entre os falantes como um fator disciplinador da 

atividade conversacional” (MARCUSCHI, 1986, p. 19). Quanto a esse aspecto, disciplinar as 

falas corresponde a tornar o diálogo mais organizado e inteligível. 

No que diz respeito à disposição dos alunos em fileiras organizadas, umas atrás das 

outras, inicialmente este não foi o meu desejo, uma vez que idealizei a formação em grande 

círculo como forma de ficarmos todos de frente uns para os outros. Porém cedi ao pedido do 

cinegrafista, que solicitou a formação em fileiras como forma de facilitar a filmagem das 

aulas, pois não precisaria ficar se deslocando de um lugar para o outro para filmar os falantes, 

podendo perder alguma imagem importante nesses movimentos.  

Os objetivos para todos os encontros foram sempre os mesmos: ler um trecho do 

romance em voz alta; em seguida abrir a investigação dialógica acerca do texto. Somente o 

quinto encontro foi o que teve a sua extensão completamente dedicada ao diálogo final sobre 

o restante do livro, que não pôde ser lido em sala de aula. 

Faço agora uma descrição de como se encontra organizado o presente trabalho. No 

primeiro capítulo, tento demonstrar como o método socrático de perguntar e se perguntar 

pode se constituir em uma profícua metodologia de ensino de filosofia no ensino médio. Parto 

da premissa de que a reflexão – ponto forte presente na investigação dialógica – pode se 

constituir em um eficaz método para o homem pensar acerca do seu cotidiano e no conjunto 

de crenças que o integra. Nesse sentido a dúvida, ou a interrogação, na forma de uma atitude 
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  Para Marcuschi (1986, p. 18), um turno é “aquilo que um falante faz ou diz enquanto tem a palavra, incluindo 

aí a possibilidade do silêncio”.  
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problematizadora, deve ser a mola propulsora da reflexão, assim como o eram à maneira 

socrática, uma vez que é através da inquirição dos problemas com os quais alguém pode se 

deparar que ele pode construir um pensamento crítico e rigoroso com o qual deve se munir 

para pensar em bases filosóficas. Outro ponto que procurei explorar diz respeito a que, na 

condução de uma comunidade de investigação e de questionamento, a importância da 

experiência vital se constitui uma condição sine-qua-non. Significa que a probidade daquele 

que se propõe a interrogar e a ser interrogado esteja na ordem do dia, pois, para se proceder à 

busca da verdade, é razoável que o discurso daquele que o queira esteja balizado por uma 

conduta ética. Se assim for, a experiência vital poderá trazer ao indivíduo uma experiência 

filosófica na sua totalidade, pois, além de proporcionar um legítimo exercício intelectual, 

poderá conduzir o indivíduo ao pleno gozo de uma vida boa. Este capítulo ainda abarca a 

contribuição de inúmeros autores, cada qual à sua maneira, que buscaram edificar 

metodologias nas quais a conduta reflexiva fosse assegurada – bem como os ganhos que por 

ventura se poderia ter, exercitando a reflexividade e incorporando-a enquanto atitude diária – 

seja na forma de garantir maior rigor nas investigações, seja na forma de tornar os cidadãos 

mais críticos. Por fim, trato de uma perspectiva de ensino de Filosofia baseado na literatura e 

suas contribuições ao método reflexivo.  

 No segundo capítulo, analiso a literatura na perspectiva do lúdico, ou seja, como 

genuíno exercício de liberdade. Para tanto, comecei as incursões a partir de longa 

argumentação que fiz acerca da literatura e o seu status de permanente abertura para o 

pensamento, propiciado pela própria natureza do discurso literário, que tem a capacidade de 

intensificar a experiência do vivido
25

 de maneira insuperável. Nesse sentido, acredito que o 

texto ficcional possui um caráter auto-reflexivo que deve ser explorado enquanto mediador de 

aprendizagem, uma vez que ele suscita no leitor um desejo de transcender aquilo que é lido na 

forma de extrapolar o próprio texto literário. Nesse sentido, a literatura parece ter a 

característica de acentuar a experiência da liberdade enquanto maneira de se fazer a história. 

Feito isso, procurei demonstrar argumentativamente como a atividade reflexiva pode estar 

eivada de elementos estéticos. Para tanto, busquei estabelecer um diálogo com pensadores em 

cujas filosofias percebo um elemento de coesão, principalmente no que tange a uma 

concepção humanista de que o homem deve sempre buscar toda a perfeição a que ele tem 

direito. O pensamento, enquanto ação genuinamente lúdica, se daria através do ideal de 
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  Colette (2009, p. 115) é da mesma opinião: “Lidando sempre com o vivido, a prosa literária dá 

espontaneamente às palavras uma espessura, um peso de sentido que, aos olhos do filósofo, se mostra 

inicialmente inarticulável”. 
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sempre se buscarem novas e melhores maneiras de entender a realidade, sendo esse ideal 

estético por princípio. É uma seção fundamental para se compreender este trabalho. 

Perspectivo também a questão do lúdico proposto por Huizinga na sua obra Homo Ludens. A 

partir daí, procurei estabelecer um diálogo com uma perspectiva de compreensão do 

fenômeno lúdico mais alinhado com os dias atuais. Ainda intentei estabelecer paralelos de 

ocorrência do lúdico nas atividades humanas à luz de filosofias (antigas e modernas) que 

considero guardarem estreita relação com os elementos que compõem o lúdico na perspectiva 

contemporânea. Por fim, tentei demonstrar até que ponto A Náusea de Sartre pode ser 

considerado um romance que suscita o lúdico através do exercício da liberdade de 

pensamento ou da reflexão. Caminhando nessa mesma vereda, procurei demonstrar como a 

literatura sartriana se encaixa dentro desses pressupostos, até mesmo lhes ampliando essas 

características de atividade permeada de experiência, elemento profícuo à reflexão filosófica, 

elemento muito caro ao ensino de Filosofia, bastante enfatizado pelos PCNEM e pelas 

OCNEM. 

O terceiro capítulo é o momento de apresentar os resultados da pesquisa de campo. É 

nele que me remeto a falar como se deu a intervenção em sala de aula, a experiência 

propriamente dita. A partir da análise dos diálogos que se seguiram após as sessões de leitura 

– através das aulas-oficinas, nas quais eu e os alunos nos unimos em torno de uma 

comunidade investigativa para procurarmos refletir acerca dos elementos problematizantes 

experienciados através do protagonista de A Náusea, Antoine Roquentin – foram feitas várias 

asserções e inferências buscando fechar o processo de triangulação do conhecimento, de 

maneira qualitativa.  

No quarto capítulo, como última etapa da pesquisa em questão, presto conta das 

decisões que tomei e dos resultados obtidos na pesquisa. Começo justificando o porquê de ter 

escolhido a literatura sartriana e não qualquer outro tipo de narrativa ficcional. Discorro sobre 

o meu entendimento da literatura enquanto perspectiva lúdica, que se baseia em pressupostos 

huizinguianos por mim desenvolvidos. Estabeleço alguns resultados que considero haver 

obtido após todo o esforço empreendido. Por fim, faço uma autocrítica do trabalho, elencando 

o aprendizado que obtive a partir da experiência de ensino que vivi, e assumindo as possíveis 

falhas na condução do processo.   
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I A FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO: SEU ESPAÇO, SUAS PERPECTIVAS  

 

 

1 SÓCRATES E A IMPORTÂNCIA DA REFLEXÃO AO AGIR COTIDIANO 

 

 

Sócrates pode ser considerado como um dos primeiros filósofos a estabelecer um 

método de ensino da Filosofia, baseado no questionamento e na problematização, aspectos tão 

caros a uma postura reflexiva diante da realidade. 

A Filosofia no modelo socrático, a ser ensinada, pode ser vista como um compromisso 

de pensar os aspectos da vida cotidiana de maneira crítica, criativa e comprometida. Nesse 

sentido, o caminho a ser percorrido se pauta no perguntar e no perguntar-se.  

A esse respeito, Sacristán (1999, p. 99) corrobora esse método de fazer filosofia, 

colocando-o como uma legítima forma de filosofar. 

 

 
A ação genuinamente humana, aquela que merece esse nome, é sempre reflexiva, 

ou seja, possui efeitos duradouros na pessoa que a realiza, e não somente no meio 

em que se desenvolve. Somos feitos por aquilo que fazemos, pelo modo como 

agimos, então, um efeito desse reflexo da ação (reflexão é o processo ou o resultado 

de refletir e de reflexionar) é a geração da consciência sobre a ação, que é 

manifestada na forma de representações, de lembranças ou de esquemas cognitivos 

e crenças que podem ser comunicadas, nutrindo a memória do material para pensar 

sobre as ações passadas e presentes e para orientar outras futuras. 
 

 

 

Sócrates, que havia tomado como norte a máxima de que “[...] a vida sem exame não é 

vida digna de um ser humano (1996, p. 46)”, tinha como caminho a busca do saber através do 

processo reflexivo. Somente se interrogando e interrogando as coisas e aos outros é que se 

poderia distanciar-se de meras opiniões sem fundamento seguro, pautadas tão somente numa 

espécie de comodidade que o pensamento cotidiano mostra por já estar pensado.  
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Figura 1 – Sócrates. Disponível em: http://www.google.com.br/images/imagens/  

 

 

Sócrates, que gostava de freqüentar as praças públicas de Athenas, preocupava-se com 

esse pensamento cotidiano pelo fato de ele estar impregnado de preconceitos e carente, 

justamente, de uma análise mais criteriosa que tornasse o homem mais digno da denominação 

de ser racional. Dessa maneira, pode-se dizer que: “Seu papel não era promover uma teoria, 

ainda menos destruir, mas estimular. Fazia o seu dever de cidadão, opunha-se às ordens 

iníquas, mas não procurava impor-se no campo político. Estava ali para instigar” 

(JEANNIÈRE, 1995, p. 14).  

Foi justamente por isso, por insistir que devemos analisar com cuidado as nossas 

crenças, por defender essa forma de apropriar-se da filosofia, que Sócrates foi acusado de 

estar corrompendo a juventude, como o próprio Sócrates acusa:  

 

[...] os moços que espontaneamente me acompanham – e são os que dispõem de 

mais tempo, os das famílias mais ricas – sentem prazer em ouvir o exame dos 

homens; eles próprios imitam-me muitas vezes; nessas ocasiões, metem-se a 

interrogar os outros; suponho que descobrem uma multidão de pessoas que supõem 

saber alguma coisa, mas pouco sabem, quiçá nada. Em conseqüência, os que eles 

examinam se exasperam contra mim e não contra si mesmos, e propalam que existe 

um tal Sócrates, um grande miserável, que corrompe a mocidade (1996, p. 34).  

 

 

 

Como se pode constatar, Sócrates, já naquela época, estava preocupado com um tipo 

de pensamento cotidiano, destituído de crítica. Ele não só se preocupava com o fato de que as 

pessoas, na sua grande maioria, não se ocupavam de revisar as suas crenças, como se achava a 
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serviço de uma divindade quando mostrava ao seu interlocutor que ele ignorava a maior parte 

das coisas que se dizia conhecedor.  

Nesse sentido, Sócrates pensava no questionamento como um profícuo método para 

fazer o indivíduo refletir sobre o cotidiano e o conjunto de crenças que se formam ao seu 

redor. Nesse caso, trata-se mesmo de levar a dúvida às suas últimas consequências. 

 

 Colocar tudo à prova é uma das características fundamentais do conhecimento 

filosófico. Tal exigência nos parece ser um dos problemas estruturais de ensino de 

filosofia. Como ensinar, colocando tudo à prova? É justamente neste ponto que 

reside uma das grandes contribuições de Sócrates à docência de filosofia 

(SOFISTE, 2007, p. 62). 

 

 

Para Sócrates, as crenças deveriam estar comprometidas com o pensamento rigoroso e 

crítico, sendo que a dúvida é que abriria a porta de acesso a esse conhecimento mais seguro. 

Duvidar de tudo, não por leviandade, mas para se avaliarem com segurança as bases nas quais 

as crenças estão assentadas. Todos têm o próprio conjunto básico de crenças. Seria até mesmo 

impossível alguém viver, na prática, sem abraçar um conjunto de crenças com as quais 

pudesse orientar a sua vida. As crenças são como uma espécie de bússola, ou para se colocar 

as coisas em um contexto mais moderno num tipo de GPS, pois fornecem coordenadas para 

que não se aja na mais completa desorientação e incerteza. Pensa-se ser oportuno o método de 

Sócrates de colocar em dúvida as principais crenças correntes, uma vez que permite maior 

depuração das mesmas, permitindo uma maior confiança nas que resistirem ao bombardeio da 

investigação.  

É muito importante, nesse momento, dizer que incentivar a reflexão nos alunos, bem 

ao gosto de Sócrates junto aos seus discípulos, significa que é preciso que se crie um clima 

propício a essa atitude. Nenhuma pessoa sensata se exporá através da menção de seus 

pensamentos, a menos que sinta uma mínima segurança em fazê-lo. É que, enquanto se está 

calado, torna-se impossível saber se aquela pessoa está pensando uma tolice ou não. O que se 

quer pontuar com isso é que precisa existir uma atmosfera que deixe à vontade quem quer que 

esteja com vontade de falar. É necessário que essa pessoa não se sinta inibida, ou constrangida 

a não se pronunciar a respeito do que lhe vem à cabeça.  

Nesse sentido, existem alguns cuidados que todo professor ou qualquer pessoa que se 

disponha a coordenar um diálogo tenha que observar. É que nem todos se sentem estimulados 

a emitir a sua opinião, mesmo que convidados a isso; é preciso que se sintam bem à vontade 
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para tanto. O professor precisa estar atento a esse fato e buscar elementos metodológicos que 

favoreçam o diálogo. 

Colocar em ação o método do diálogo socrático exige um professor sensível a esses 

pormenores, uma vez que, a princípio, podem ser fáceis de serem observados, mas, no 

cotidiano, exigem um esforço concentrado, tanto por parte do professor, como da parte dos 

alunos, para que essas aprendizagens se deem de forma efetiva. Não se pode esquecer que em 

todo diálogo existe uma tensão. Quem fala gosta de estar certo no que está falando. 

Raríssimas vezes (e isso também exige um aprendizado) não se fica com certo aborrecimento 

(embora alguns consigam disfarçar muito bem) quando se é contestado em seus argumentos. 

O próprio Sócrates deixou muita gente com uma má disposição para com ele por causa de, 

através do seu método, destruir os argumentos do seu interlocutor. Portanto precisa-se estar 

cônscio de que, pela própria natureza do diálogo, normalmente surgirão momentos de tensão 

que precisam ser contornados para que o mais importante seja a busca de verdade e não o 

ganhar a discussão em si mesma. Sem falar que é preciso ter cuidado para que essa fonte de 

construção de conhecimento, o diálogo, não sirva para criar desafetos entre as pessoas. 

Precisa-se aceitar a natureza intrínseca de um debate e se preparar da melhor maneira para ele. 

 

 

Considerando que o prefixo dia indica divisão e separação (através de) e logoi 

(discurso, fala), o diálogo supõe a presença de um entre coisificador e 

diversificador. Do ponto de vista epistemológico é a pergunta que irá possibilitar a 

abertura deste espaço do entre. Portanto, considerar o diálogo como princípio 

pedagógico significa superar a lógica da afirmação, visto que a pergunta rompe as 

medidas da validade. Um fazer educativo que se fundamenta em tais princípios 

pressupõe a investigação como condição fundamental, uma vez que, nesta lógica da 

pergunta, em cada afirmação subjaz um momento de questionabilidade (SOFISTE, 

2007, p. 96-97). 

 

 

 Assim, vendo no diálogo uma possibilidade ímpar para se educar, o professor deve se 

preparar e preparar a sua turma para esse espaço do entre. Quer-se dizer que o próprio diálogo 

ajudará nessa tarefa. Só se vai aprender a dialogar com outras pessoas exercitando a prática do 

diálogo. É preciso que esse legítimo método de se fazer filosofia seja mais bem trabalhado nas 

aulas para que o aluno vá aprendendo a lidar com o espaço do entre (entre dois discursos), da 

diversidade de opiniões. Ele precisa compreender que é justamente esse espaço do entre que 

possibilita o avanço no conhecimento, pois é o fator que permite que a investigação siga o seu 

curso, coisa que não aconteceria se não existisse mais nenhuma dúvida sobre o que quer que 

fosse. Pontos pacíficos não exigem mais que se lhes questione, que se lhes interroguem mais, 

uma vez que já foram “elucidados”. É de suma importância que se aprenda a conviver com o 
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espaço do entre, que fatalmente se abrirá em um diálogo, pois é da sua ocorrência que se 

alimentará toda a investigação.  

Respeitar o espaço do entre pode ser entendido como uma construção pautada em um 

saber ouvir ao outro, desenvolver a tolerância, entendendo que ninguém é o fiduciário da 

verdade. Ela é mesmo um processo que não se deixa capturar tão facilmente (se é que se deixa 

capturar).  

Sobre a importância de saber ouvir para poder participar ativamente de um diálogo, 

traz-se agora uma importante contribuição. Nesse sentido, importante se torna agora 

transcrever essa passagem, em que se crê que Kohan (2000, p. 108) foi bastante feliz em sua 

reflexão: 

 

Consideramos, por exemplo, a prática de escutar atentamente aos outros membros 

da comunidade. Isto é condição do diálogo filosófico: não há diálogo se os 

participantes não se escutam com atenção. Ao mesmo tempo, ela cultiva a auto-

estima naqueles que se sentem reconhecidos pelos seus pares como portadores de 

uma linguagem significativa, e promove a reciprocidade e a cooperação quando 

quem escuta atentamente tem a sua vez de falar. Por último, isto leva a pessoa a 

reconhecer-se nas palavras dos demais e a estes na próxima vez. Esta prática – e 

todas as outras promovidas numa comunidade de questionamento e investigação – 

tentam criar um contexto social de modo que as pessoas a ele expostas internalizem 

essas práticas e possam depois recriá-los em todos os âmbitos da sua experiência. 

 

 

Concorda-se com a citação acima, sobretudo no que tange à possibilidade de se 

reconhecer nas palavras dos outros quando se lhes dá a oportunidade de falarem. É muito 

mais interessante quando a voz de alguém encontra eco em outras pessoas do que quando ela 

se perde no vazio. Por isso, além de ser de suma importância na construção do diálogo, saber 

ouvir ainda proporciona a possibilidade de se ser reconhecido como alguém que tem algo 

importante a falar, fomentando assim o espírito de pertencer a uma comunidade. 

Nesse sentido, a experiência não cansa de mostrar quão desagradável se mostra 

alguém que não respeita a opinião dos outros; quando não sabe ouvir o que os outros 

membros do grupo têm a dizer, ou simplesmente aquele que, por vaidade, adora monopolizar 

a fala, não dando espaço para mais ninguém dela fazer uso. Pensa-se que pessoas assim 

precisam experienciar mais o ouvir; é uma questão mesma de aprendizado, para que assim 

possam ser mais úteis na construção de uma comunidade investigativa. O professor precisa 

estar muito atento a esses pormenores quando se quiser valer do princípio pedagógico do 

diálogo socrático. 
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Prosseguindo, faz-se necessário colocar um elemento novo nesse argumento. É que 

levar uma vida reflexiva, de análise, pautada no diálogo, requer, na visão de muitos 

pensadores, uma vida pautada no compromisso ético. Entre eles, Freire (1999, p. 37) é 

bastante enfático e irredutível quando toca nesse ponto:  

 

Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora 

dela. Estar longe, ou pior, fora da ética, entre nós, mulheres e homens, é uma 

transgressão. É por isso que transformar a experiência educativa em puro 

treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no 

exercício educativo: o seu caráter formador.  

 

 

Não basta só que o professor diga aos seus alunos que eles precisam refletir acerca das 

suas crenças; que eles precisam saber ouvir aos outros, respeitar o ponto de vista do outro; que 

precisam defender os seus argumentos tendo cuidado em não hostilizar ao outro; mas torna-se 

imperioso que ele mesmo tenha uma conduta condizente com o seu discurso. O dito tem de 

caminhar junto com o feito. Isso é mesmo uma questão de probidade do sujeito que se utiliza 

de um determinado discurso.  

 

 

O professor que realmente ensina, quer dizer, que trabalha os conteúdos no quadro 

da rigorosidade do pensar certo, nega, como falsa, a fórmula farisaica do “faça o 

que mando e não o que eu faço”. Quem pensa certo está cansado de saber que as 

palavras a que falta a corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar 

certo é fazer certo (FREIRE, 1999, p. 38). 

 

 

Sempre insisti, mesmo na época da Graduação, de que a Filosofia, seja qual for o seu 

campo de atuação, sempre vai culminar em uma ética. Sempre se estará às voltas com 

decisões a serem tomadas que exigirão uma justificativa sobre o porquê de ser assim e não de 

outra forma. Toda justificativa para as ações pode simplesmente esbarrar no muro da 

improbidade daquele que prega algum discurso e não o pratica efetivamente. É preciso ao 

menos buscar um esforço para viver de acordo com o que se prega como a coisa certa.  

Nesses termos, a questão ética parece coroar todo o aspecto da vida prática. Até 

mesmo a questão socrática por excelência que mostra que a vida não analisada não é digna de 

ser vivida provoca questão: e que tipo de vida é digna de ser vivida? Obviamente, a resposta 

não nasce com a pessoa, precisa ser buscada.  

 

Ora o valor de uma vida, o que é necessário para que ela seja digna de ser vivida, 

não nos é dado de início, ab ovo, com nosso nascimento: ele deve ser obtido, 
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construído, conquistado, ele reclama um trabalho de si sobre si mesmo, uma 

elaboração, uma transformação de si. É esse cuidado de si, a cura sui dos latinos 

com vistas a uma vida que valha a pena, que merece rigorosamente o nome de ética 

(PRADO JR., 2008, p. 61-62).  

 

 

 

Retomando o fio da meada, poder-se-ia acrescentar que, se alguém tivesse um indício 

de qual tipo de vida deveria ser digna de ser vivida, então, por que não viveria em 

conformidade com ela? 

Talvez fosse por isso que Sócrates tanto quis pautar a sua vida em conformidade com 

a sua filosofia, pois é muito mais convincente um discurso que se sustenta na prática do que 

um vazio, montado apenas em palavras soltas ao vento. É como diz o ditado: a palavra 

convence, mas o exemplo arrasta
26

.  

A questão da educação reflexiva deve justamente culminar em uma ética que exija a 

justificação do tipo de vida que se quer adotar. Não é por acaso que Sócrates é um divisor de 

águas na Filosofia. É a partir dele que há um deslocamento do eixo da filosofia das questões 

cosmológica às éticas. A partir dele, tem início o período antropológico ou socrático da 

Filosofia. De acordo com Chauí (2004, p. 41), o período antropológico ou socrático é assim 

chamado pela importância que Sócrates exerceu no pensamento da sua época. “Propunha que, 

antes de querer conhecer a natureza e antes de querer persuadir os outros, cada um deveria, 

primeiro e antes de tudo, conhecer-se a si mesmo [...]”. E mais adiante, a autora finaliza:  

 

Por fazer do autoconhecimento ou do conhecimento que os homens têm de si 

mesmos a condição de todos os outros conhecimentos verdadeiros é que se diz que 

o período socrático é antropológico, isto é, voltado para o conhecimento do homem 

(em grego, ántropos), particularmente de seu espírito e de sua capacidade para 

conhecer a verdade (CHAUÍ, 2004, p. 41). 

 

 

Outro autor que dá subsídios a esta discussão é Pinheiro (2004) que, mesmo tratando 

da conversão filosófica em Platão,
27

 propicia uma boa análise acerca da importância da 

coerência entre os enunciados filosóficos e a ética com a qual se deve pautar a existência. 

Para Pinheiro, existe uma estreita ligação entre ética e teoria do conhecimento, pois 

existe uma implicação ética presente em todo conhecimento filosófico rigoroso. Por isso a 

                                                 
26

  “Verba movent, exempla trahunt”. 

 
27

  Não podemos nos esquecer da importante influência de Sócrates no pensamento de Platão.  O último via no 

primeiro um modelo de homem justo e coerente. Sem falar no fato de que Sócrates nada escreveu, sendo nos 

diálogos platônicos, nos relatos do general Xenofonte e nas sátiras de Aristófanes que podemos travar contato 

com o pensamento e a vida de Sócrates.  
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necessidade que se faz presente em harmonizar a vida com as próprias afirmações. Nesse 

sentido, uma vida pautada na coerência entre o que se diz e o que se realiza objetivamente faz 

parte do cuidado de si mesmo de todos aqueles que se lançam na filosofia. 

Com efeito, ele menciona que é justamente essa busca de coerência entre as 

afirmações proposicionais e a vida do interlocutor que faz parte da estratégia de Sócrates para 

flagrar o seu interlocutor em contradição. A própria palavra contradição (contradicção: 

contradizer a fala) remete a algo que é dito, mas que é contradito por algum motivo. Nesse 

caso, a contradição diz respeito à incompatibilidade entre o discurso e a prática.  

Nesse sentido, Pinheiro corrobora o pensamento de que não deve haver separação 

entre a vida ética de cada pessoa e a investigação filosófica, na qual se pretenda enveredar. Ou 

seja, as elucubrações filosóficas devem, ou pelo menos deveriam, caminhar pari passu com as 

resoluções existenciais de cada pessoa.  

Em outro texto, mas com a mesma concepção defendida, Pinheiro (2005) chama a 

atenção para o fato de que os textos antigos, além de trazerem um importante material na 

forma de belos sistemas filosóficos, são muito profícuos no que tange a uma busca por uma 

experiência vital.  

 

[...] podemos salientar que esta expressão chama atenção para o fato de a filosofia 

antiga não se dar apenas no âmbito racional, mas que – mesmo sendo, sem dúvida, 

um exercício racional – alcança a totalidade da alma humana. É necessária uma 

entrega total da alma na investigação filosófica para que ela se dê de modo 

rigoroso, isto é, para que ela alcance o seu objetivo supremo, a transformação da 

vida em uma vida boa (PINHEIRO, 2005, p.174).  

 

Sendo assim, não é apenas o âmbito do racional que deve ser vislumbrado com a 

prática da filosofia, mas a questão ética também é de suma importância caso se queira 

contemplar “a totalidade da alma humana”, justamente na sua dimensão mais humana, que é a 

existência ética. 

Assim sendo, o exercício da filosofia não é apenas um aprimoramento do intelecto 

para que seja utilizado em discussões acaloradas, sem nenhuma contribuição efetiva à vida, 

mas uma experiência vital, algo que transforme efetivamente a vida daqueles que pratiquem a 

experiência do filosofar, não só em bases racionalistas discursivas, mas, acima de tudo, que 

toque com força nas questões existenciais mais delicadas com as quais se convive.  

É interessante notar que a experiência vital reivindicada pelos filósofos da antiguidade 

encontre eco em nossos dias, principalmente quando se veem educadores como Paulo Freire, 
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para quem tal experiência seria tanto mais significativa, quanto estivesse permeada de 

curiosidade, enquanto inquietação indagadora pela busca do esclarecimento.  

 

Como manifestação presente à experiência vital, a curiosidade humana vem sendo 

histórica e socialmente construída e reconstruída. Precisamente porque a promoção 

da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente, uma das tarefas 

precípuas da prática educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento da 

curiosidade crítica, insatisfeita, indócil (FREIRE, 1999, p. 35-36).  

 

 

Justamente, para que essa curiosidade pudesse avançar criticamente e transformar-se 

em uma curiosidade epistemológica, seria preciso um compromisso ético para que fossem 

evitadas transgressões de uma conduta moralmente correta e responsável. “É no domínio da 

decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a necessidade da 

ética e se impõe a responsabilidade. A ética se torna inevitável e sua transgressão possível um 

desvalor, jamais uma virtude” (FREIRE, 1999, p. 20). 

Nunca é demais dizer que, em se tratando de uma totalidade da alma, as questões do 

cotidiano servem, sim, de referência. A filosofia é um processo que enseja a análise de 

assuntos do cotidiano e a forma como abordá-las. Nesse sentido, a reflexão filosófica funciona 

como uma forma de depuração, muitas vezes dolorosa, das teorias de mundo erigidas no dia-

a-dia e no âmago das relações sociais.  

Nesse sentido, o que pode uma educação reflexiva nos dias de hoje? Pensa-se ser essa 

uma boa questão para se continuar com a análise acerca do ensino da filosofia em moldes 

reflexivos. 

 

2 O IMPERATIVO DE UMA CONDUTA REFLEXIVA NOS DIAS ATUAIS: EM BUSCA DE 

UMA METODOLOGIA QUE ESTIMULE À REFLEXÃO 

 

 

Hoje em dia, muito se debate acerca de uma educação problematizadora e crítica, da 

importância de um ensino que suscite no professor e no aluno a reflexão (OBIOLS, 2002; 

SHARP, 2000; SANTIAGO, 2000; REED, 2000; KOHAN, 2000; CERLETTI, 2005; 

SEVERINO, 2005; KOHAN, 2005; GUIDO, 2005; SACRISTAN, 1999; GAUTHIER, 1998; 

PERRENOUD, 2002; TARDIF, 2008; MORIN, 2004; WATANABE, 2006; GHEDIN, 2008). 

Trata-se agora de examinar o que dizem alguns estudiosos do assunto sobre a importância de 

um ensino reflexivo que torne o jovem mais crítico, criativo e consciente da sua importância e 
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responsabilidade perante as suas decisões no mundo, bem como de procurar demonstrar, 

através de estudos, que o pensamento reflexivo pode ser incorporado no agir das pessoas. 

Para se tentar manter uma solução de continuidade com o tópico anterior, continuar-

se-á dialogando, num primeiro momento, com aqueles que, de certa forma, são adeptos de 

uma filosofia nos moldes socráticos, que busque o rigor, a análise e a ética no trato dos 

problemas que povoam os pensamentos cotidianos. Depois, travar-se-á contato com a 

proposta de educação como prática reflexiva. 

Sobre essa tentativa socrática de buscar um pensamento rigoroso e crítico que 

transcendesse o pensamento na sua conformação cotidiana (normalmente superficial e 

conformista), traz-se a contribuição de Lipman apud Kohan (2000), ao fazer uma distinção 

entre o “pensamento normal ou cotidiano” e o “bom pensar” ou de ordem superior.  

 

O primeiro [cotidiano] é acrítico e mecânico e a ele são alheias noções como 

criatividade e responsabilidade. Uma categorização contrária corresponde ao bom 

pensar ou pensar de ordem superior. Trata-se de um pensar complexo e inventivo, 

que põe em ação três aspectos, facetas ou modos do pensar: a criticidade, a 

criatividade e o cuidado. Somente a presença conjunta destes três aspectos revela 

uma pensar complexo ou de ordem superior (LIPMAN apud KOHAN, 2000, p 

110). 

 

 

 

O fato é que Lipman, reconhecidamente, parte de uma perspectiva socrática do 

conhecimento como proveniente de uma prática reflexiva. Somente o pensamento numa 

perspectiva de ordem superior é que poderia ultrapassar a simples opinião acrítica e 

conformista, típica do pensamento cotidiano ou normal.  

 

O pensar de ordem superior, no seu aspecto crítico, está governado por regras, é 

inquisitivo e deliberativo (problematiza, distingue, examina e avalia os critérios e as 

razões em que se baseiam as crenças). Ele leva a emitir juízos metódicos, é 

autocorretivo, e portanto falibilista. Por fim, é sensível ao contexto, holístico e 

pluralista (LIPMAN apud KOHAN, 2000, p. 111). 

 

 

Com efeito, pode-se pensar no método socrático de exame das crenças, dos 

pensamentos, como um método de ordem superior. O professor que estimula os alunos em 

sala de aula a efetuarem uma revisão de suas crenças, ele próprio está propiciando aos 

discentes um genuíno exercício de um pensamento de ordem superior. Ao indagar os alunos 

acerca de como eles enxergam a realidade, da maneira como encaram determinado problema, 

sobre a sua visão de mundo, o professor está contribuindo nesse processo. 
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Gostar-se-ia de pontuar, neste momento que, para estimular nos alunos uma atitude 

reflexiva, o professor, ele próprio, precisa estar habituado ao exercício da reflexão para, na 

pior das hipóteses, saber coordenar os movimentos reflexivos dos seus alunos quando esses 

acontecerem. Considera-se uma contradição o professor querer ensinar o aluno a ser reflexivo 

sem que ele próprio tenha o hábito de refletir sobre as questões. 

Sobre a questão do significado da terminologia hábito tem-se que fazer algumas 

considerações: primeiramente, vê-se certa limitação quanto ao seu entendimento nos dias 

atuais, sendo que, muitas vezes, essa palavra acaba sendo mal compreendida por comportar 

apenas o seu significado negativo, geralmente associado a um fazer totalmente destituído de 

reflexão; que agindo pelo hábito se estaria apenas movido por automatismos; além de que, o 

hábito teria a característica de inviabilizar os processos mais simbólicos e metacognitivos no 

homem; só para citar alguns significados negativos atribuídos  ao hábito.  

É possível pensar por outra perspectiva, pois o seu significado permite essa abertura.  

Ao longo da história da filosofia, o tema do hábito recebeu um tratamento mais digno e 

coerente. Por exemplo, Aristóteles (1996) vê o hábito como algo possível de ser modificado. 

Uma coisa que já tem uma natureza pré-estabelecida não pode se dar de uma outra forma, pois 

contrariaria a sua disposição natural. Somente se pode modificar uma coisa se se puder 

habituá-la a uma mudança de comportamento; jamais se poderia mudar algo que existisse por 

natureza, ou necessariamente. O próprio Aristóteles é bastante enfático nisso:  

 

[...] a pedra, que por natureza se move para baixo, não pode ser habituada a mover-

se para cima; tampouco o fogo pode ser habituado a mover-se para baixo, nem 

qualquer outra coisa que por natureza se comporta de certa maneira pode ser 

habituada a comportar-se de maneira diferente (1996, p. 137).  

 

 

O hábito acaba sendo algo que favorece às pessoas, uma vez que, graças ao fato de se 

poder cultivar diferentes hábitos, é que se pode modificar o próprio comportamento, ou seja, 

pode-se sair de um comportamento que se julga inadequado para um que se julga adequado. 

Se o comportamento já fosse estabelecido por natureza, como o da pedra e do fogo, por 

exemplo, jamais se poderia efetuar qualquer modificação nele. Assim, graças ao hábito é que 

as pessoas podem mudar e transcenderem a condição de apenas seres naturais para também 

serem seres culturais, a despeito da cultura ser uma forma de hábito coletivo e socialmente 

partilhado.  

Numa perspectiva mais contemporânea, Perrenoud (2002) afirma que a prática 

reflexiva pode se tornar um hábito, assim como um jogging, caso seja transformada em um 
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modus vivendi integrado à vida cotidiana. Mesmo se referindo à prática reflexiva dos 

professores, pensa-se que tal prática possa ser desenvolvida e estimulada também junto aos 

discentes, pois, se se quiser que eles sejam críticos e criativos, nada melhor do que muni-los 

de um bom material para o seu fazer educativo.  

 

Sendo assim, de modo paradoxal, a formação na prática reflexiva pode transformar 

a reflexão em rotina que, apesar de não ser relaxante, pode ser experimentada sem 

esgotamento e sem estresse. Um dos fatores, o mais fácil de ser trabalhado, tem 

relação com o domínio dos recursos intelectuais da reflexão: hábito de duvidar, de 

se surpreender, de fazer perguntas, de ler, de anotar algumas reflexões, de debater, 

de refletir em voz alta. Todas essas atividades são métodos para dividir os 

problemas em séries, para dividir as tarefas, encontrar informações e obter ajuda 

(PERRENOUD, 2002, p. 66). 

 

 

Pode-se observar na citação de Perrenoud que ele trata da questão do hábito enquanto 

positivo, observando a sua sedimentação através de esquemas que podem ser muito úteis no 

auxílio da prática reflexiva. Para ele, a questão do habitus é mesmo crucial para uma melhor 

fixação de um comportamento reflexivo genuíno. Não se consegue ver, nesse caso, como uma 

rotina de analisar cuidadosamente os fatos do cotidiano poderia ser prejudicial na formação de 

um indivíduo crítico. Ademais, todos os hábitos elencados por ele, se forem realmente 

incorporados, tornando-se uma rotina, constituir-se-ão em excelentes meios de alguém se 

tornar investigador por excelência.  

Gostar-se-ia agora de tentar imaginar um ambiente onde o hábito da reflexão pudesse 

ser suscitado com freqüência. Se se conseguisse construir uma atmosfera que estimulasse a 

reflexão constantemente nas aulas se estaria criando um ambiente profícuo ao aprendizado 

problematizador, crítico e criativo. Um ambiente assim deveria ser agradável para que as 

pessoas se sentissem à vontade para exporem as suas opiniões. Para tanto, elas precisariam ser 

estimuladas na forma de uma estratégia que lhes proporcionassem prazer em irem construindo 

as suas ideias. O contexto em que esse prazer pudesse ser buscado seria num clima de 

ludicidade na forma de se vivenciar a aula, ou seja, o seu desenvolvimento teria que se balizar 

numa atmosfera que contemplasse também o fenômeno do lúdico. “A relação escolar com o 

saber, quando é séria e dependente, sem distanciamento crítico e sem espírito lúdico, não é 

favorável a uma prática reflexiva, a qual exige que se pense por si mesmo e que se utilizem os 

saberes de forma pragmática e ousada” (PERRENOUD, 2002, p. 67).  

Partindo-se desses princípios: de que o espírito crítico e reflexivo pode ser construído 

numa perspectiva de habitus, ou seja, de que sem constrangimento algum se pode e se deve 

reforçar nos alunos uma postura reflexiva diante da realidade; e que essa postura seja fixada o 
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mais profundamente possível, seja impregnada em todos, faça parte do cotidiano das pessoas; 

que se tenha o hábito de questionar sempre que ocorra algum incômodo com alguma coisa 

dita por outrem, na sala de aula, lida em algum texto, ouvida em algum outro lugar, ou até 

mesmo pronunciada pela própria pessoa sem muita reflexão; se assim for, pensa-se estar 

trilhando uma senda mais propícia à busca da verdade enquanto ideal da própria filosofia. 

Gostar-se-ia agora, para ampliar a compreensão em torno da importância do hábito na 

formação de uma atitude crítica, de apresentar uma citação de Perrenoud (2002, p. 81), na 

qual ele apresenta sucintamente o conceito de habitus, baseado no pensamento de Bordieu:  

 

No desenvolvimento da postura reflexiva, é preciso formar o habitus e favorecer a 

instalação de esquemas reflexivos. Para Bordieu o habitus é nosso sistema de 

esquemas de pensamento, de percepção, de avaliação e de ação; é a „gramática 

geradora‟ de nossas práticas. 

 

 

Perrenoud (2002) menciona que as ações possuem uma espécie de “memória” que 

permite estruturar o vivido na forma de conhecimento. O processo funciona mais ou menos 

assim:  

 

Beber um copo d‟água não é um gesto inserido no patrimônio genético. Um recém 

nascido não sabe fazer isso. Ao crescer, constrói e estabiliza um esquema que lhe 

permite, pouco a pouco, beber com qualquer tipo de copos. O esquema não é 

específico para um copo em particular; porém, não permite que se beba, sem 

alguma adaptação notável, de uma torneira, de uma garrafa, de uma caixa ou de 

outro recipiente de forma insólita. Um esquema pode ser adaptado a um leque mais 

amplo de situações. Quando essa adaptação se repete, ela é estabilizada e há uma 

diferenciação do esquema. Durante toda a vida, novos esquemas nunca deixam de 

se desenvolver, de se diferenciar e de se coordenar uns aos outros (PERRENOUD, 

2002, p. 81). 

 

 

Utilizou-se dessa longa citação para se enfatizar que o hábito tem uma importância 

primordial no processo de aprendizagem humana. Se não fosse pelo hábito, jamais se 

poderiam criar esses esquemas de aprendizagem e eles jamais se formariam nas pessoas. Tudo 

seria sempre novidade. Entretanto sabe-se que os acontecimentos nunca são totalmente iguais. 

Porém, colhendo semelhanças entre os eventos diferentes, vai-se, através do hábito, criando 

associações entre as várias causas que se sucedem, construindo, dessa forma, os esquemas 

facilitadores e, sem eles, jamais se poderia ampliar o cabedal de conhecimentos acerca do 

mundo. Com semelhantes palavras, Perrenoud (2002, p. 81) corrobora o argumento: 
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Alguns esquemas mobilizam nossos conhecimentos declarativos ou 

procedimentais, principalmente quando temos tempo de tomar um pouco de 

distância, de analisar e de raciocinar. Eles subentendem relacionamentos, 

inferências, ajustes a uma situação singular, transposições; em suma, todas as 

operações de contextualização e de raciocínio, sem as quais um conhecimento não 

poderia orientar a ação. Por esse único motivo, é importante formar o habitus, 

mediação essencial entre os saberes e as situações que provocam uma ação. 

 

 

Por isso, seria por demais importante se na prática pedagógica da maioria dos 

professores houvesse a ocorrência de uma metodologia que estimulasse a instalação desses 

esquemas reflexivos; que tornasse a reflexão uma coisa mais natural e recorrente na conduta 

dos alunos. “Talvez devêssemos concluir, então, que a prática reflexiva se aprende mediante 

um treinamento regular e intensivo sem que ela mesma seja objeto de importantes ajustes 

metacognitivos” (PERRENOUD, 2002, p. 87). Sendo, então, o habitus um conjunto de 

atitudes interiorizadas, a aprendizagem desse esquema de organização de condutas é 

desenvolvida a partir dos atos e das formas de interação com o mundo. “No âmbito da ação 

simbólica, o professor deve se adaptar a situações parcialmente inéditas, embora sempre haja 

analogias e, portanto, uma possibilidade de reinvestir ou transpor elementos de resposta já 

elaborados” (PERRENOUD, 2002, p. 145). Daí novamente a importância de se ressaltar o 

quão essencial se mostra que os elementos instigadores da reflexão devam partir da 

experiência do aluno, uma vez que ele trará todo um cabedal de esquemas que já possui, 

tornando a mediação entre os saberes e as situações já vividas mais satisfatória. 

Crê-se que, no dia em que se tiver contribuído mais incisivamente na formação desse 

habitus reflexivo, deparar-se-á com uma questão que causará um certo incômodo: por que não 

se estimulou nos alunos esse hábito de refletir sobre tudo antes? Mas, pelo menos se ficará 

mais tranquilo pelo fato de que nunca mais se abandonará esse ideal socrático de se manter 

sempre vigilante diante das crenças que formam o tecido social no qual se está imerso, 

adotando a atitude de interrogar e a de interrogar-se diante da complexidade da existência. 

 

3 O ENSINO DE FILOSOFIA PARA O ALUNO DE ENSINO MÉDIO: ALGUMAS 

CONCEPÇÕES METODOLÓGICAS 

 

No que se segue, apresentam-se ao leitor algumas perspectivas defendidas por alguns 

autores no que tange ao ensino de Filosofia para jovens, mais especificamente para os que 

estão cursando o ensino médio.  Com isso intentar-se-á aproximar o fazer pedagógico de 
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alguns estudiosos da Filosofia da Educação para se municiar com as suas concepções 

pedagógicas e balizar as próprias concepções. 

Sofiste (2007) discute a importância de um bom método para se ensinar filosofia, pois, 

para ele, esse é tão ou mais importante do que o próprio conteúdo a ser ensinado. Para esse 

autor, um dos maiores desafios empreendidos por quem deseja fazer de uma aula de Filosofia 

uma ocasião de exercício filosófico, e não apenas um palco de transmissão de conteúdos 

didaticamente selecionados, passa necessariamente pela escolha de uma metodologia 

mediadora eficaz entre o ensino e a aprendizagem da filosofia.  

 

Colocar em ação a atividade do filosofar, para assim permitir que os jovens também 

filosofem, constitui a tarefa primeira do professor de filosofia. Mas em que consiste 

propriamente o filosofar? Para nós, „filosofar‟ é a prática ou o desenvolvimento de 

uma certa metodologia filosófica. Noutros termos, o que torna possível o colocar 

em ação o filosofar são as metodologias filosóficas (SOFISTE, 2007, p. 21). 

 

 

 

Sofiste (2007) também se debruçou no método socrático, dialético, fenomenológico, 

com o intuito de dar a ele uma dimensão pedagógica para o ensino de Filosofia a jovens, 

sobretudo no ensino médio. Para esse método ele cunhou a expressão de Investigação 

Dialógica. 

 

Consideramos que o diálogo e a investigação são os princípios pedagógicos e 

metodológicos usados por Sócrates, denominaremos de Investigação Dialógica a 

pedagogia socrática para a docência de filosofia, ou seja, o modo socrático de 

ensinar a fazer filosofia (SOFISTE, 2007, p. 47-48). 

 

 

 

Entende-se que Sofiste cunhou essa expressão, Investigação Dialógica, com o intuito 

de chamar a atenção para o fato de que, através de uma metodologia que privilegiasse a 

problematização e o diálogo acerca das questões cotidianas se poderia aprender Filosofia, 

filosofando. Ou seja, através de um método efetivo como o socrático, com a Investigação 

Dialógica, poder-se-ia avançar no conhecimento filosófico das questões fundamentais que são 

provocadas no homem. “Assim, podemos afirmar que Sócrates nos ensina a pensar, 

„investiguemos juntos‟ e „vamos aonde nos levar o logos‟, ou seja, a razão dialógica, são suas 

palavras de ordem. Pensar é propor problemas e buscar solucioná-los” (SOFISTE, 2007, p. 

84). Ele diz isso convicto de que a maior contribuição que qualquer método de ensino de 

filosofia poderá fazer pelo aluno é fazê-lo pensar por conta própria através do estímulo à 
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reflexão. “Pensar por si mesmo nos parece ser uma conseqüência e exigência do modo 

socrático de fazer filosofia” (SOFISTE, 2007, p. 65). 

Nesse sentido, a importância de uma boa metodologia para um bom pensar, um pensar 

de “ordem superior”, torna-se essencial. Dizer isso equivale a procurar formas mediadoras 

para tentar equacionar a difícil tarefa do ensino-aprendizagem. Destarte: “O melhor que uma 

escola pode fazer pelos seus alunos é desenvolver a sua habilidade de pensar” (KOHAN, 

2000, p. 122). As pessoas, na sua grande maioria, passam o período escolar aprendendo e 

esquecendo conteúdos escolares. Porém, na pior das hipóteses, aprender e esquecer conteúdos 

escolares se forem realizados numa atmosfera de reflexão e questionamento poderá contribuir 

efetivamente para o aprimoramento da habilidade de pensar. Sendo assim, uma educação que 

se preze não pode ser apenas do tipo pedagogia de armazém. 

 

Denominamos de „pedagogia de armazém‟ o modelo de educação onde: 1) A escola 

é entendida como a socializadora do conhecimento, uma espécie de intermediária 

entre alguém que produz e alguém que consome conhecimentos. 2) O professor é o 

balconista, alguém encarregado de transmitir ou vender o conhecimento, que ele 

não produziu, mas que copia de alguém. 3) O estudante é o consumidor, também à 

imagem e semelhança do professor e da escola, não pensa, não produz, apenas 

escuta aula, anota e faz a prova. Pedagogia que se fundamenta e se estrutura no 

mero ensino, como é ainda regra geral entre nós. A pedagogia de armazém é, 

segundo nossa leitura, um modelo de educação ainda muito presente, 

principalmente na educação média, nas escolas brasileiras. 

Fazer filosofia com os jovens, no modelo de educação acima indicado, é 

extremamente complicado, ou seja, na pedagogia de armazém não existe um 

ambiente propício para a reflexão filosófica. (SOFISTE, 2007, p. 24-25). 

 

 

 

Ou seja, precisa-se de uma pedagogia que supere essa pedagogia de armazém, pois é 

unanimemente aceita a premissa de que é preciso levar os alunos a desenvolverem senso 

crítico e autonomia intelectual frente ao conteúdo que lhes é veiculado. Na pedagogia de 

armazém, o aluno apenas figura como um mero consumidor passivo de conteúdos, muitos dos 

quais sem nenhuma significância para ele.  

É importante que se registre que a pedagogia de armazém denominada por Sofiste se 

assemelha em muito à descrita por Freire como pedagogia bancária, sobretudo se for 

analisada a situação do professor, e mais ainda do aluno, que se encontram numa posição 

bastante desfavorável no processo de ensino-aprendizagem no que toca à sua exígua 

participação. Sobre essa pedagogia bancária, pode-se dizer, a partir de Freire (1999, p. 27-28), 

que 
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 [...] em que pese o ensino “bancário”, que deforma a necessária criatividade do 

educando e do educador, o educando a ele sujeitado pode, não por causa do 

conteúdo cujo “conhecimento” lhe foi transferido, mas por causa do processo 

mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a volta por cima e 

superar o autoritarismo e o erro epistemológico do “bancarismo”.  

 

 

 

É preciso que se busquem formas de tornar os alunos mais participativos no processo 

de ensino-aprendizagem, sendo que uma educação nos moldes reflexivos pode se constituir 

em uma excelente forma de mediação com esse intento. O ponto é que, nesse tipo de 

docência, o papel do professor – na forma de favorecer o diálogo com e entre a turma – é 

essencial para que a docência do ponto de vista socrático, baseada no diálogo, possa 

realmente efetivar-se.  

 

A docência do ponto de vista socrático, portanto, não é a transmissão, doação ou 

imposição dos conhecimentos, opções políticas e ideológicas do educador aos 

educandos.  Não se trata, também de omiti-las. O educador socrático não oculta 

suas opções aos educandos, uma vez que, na Investigação Dialógica, todos os 

participantes da investigação devem expor e fundamentar suas idéias, pensamentos, 

convicções, opções. A razão, ou seja, o melhor argumento, e não a autoridade do 

professor, é quem indica os rumos da investigação (SOFISTE, 2007, p. 84). 

 

 

É interessante notar que o autor sustenta que o professor não deve omitir as suas 

convicções políticas e ideológicas aos educandos. Esse ponto é muito importante, uma vez 

que a sala de aula deve ser, sim, um local onde se possa manifestar acerca das posições 

político-ideológicas. A questão se pauta no fato de que tais preferências, uma vez expostas, 

precisam ser justificadas argumentativamente, e não apenas mantidas na base da autoridade 

do professor. O professor que atentar para essa questão estará se utilizando dessa exposição 

para cultivar um diálogo que se torna salutar à medida que os alunos e ele próprio poderão 

passar em revista o porquê da adoção daquela maneira de pensar. 

Daí segue que a filosofia pode ser uma disciplina, pela sua própria natureza 

inquiridora, muito importante nesse quadro de busca de emancipação da condição de um 

aluno meramente consumidor de conteúdos, desde que o professor opte por uma metodologia 

que enseje maior participação dos alunos na aula, sobretudo através do estímulo ao diálogo 

como forma de mediação do conhecimento ensinado e do aprendido.  

 

Para nós, o diálogo é um modo de pensar e agir não dogmático, isto é, um modo de 

pensar e agir que procede dialeticamente. Portanto, há uma relação entre a estrutura 

dialógica e estrutura dialética do pensar. O prefixo dia indica divisão e separação 

(através de). O diálogo supõe um âmbito intermediário, ou seja, um entre, no qual 
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os discursos (logoi) se entrecruzam. Portanto, participar do diálogo significa estar 

aberto ao risco do entre. Assim, o diálogo nasce, se estrutura e se desenvolve na 

pergunta, é a pergunta que abre o espaço do entre, visto que a pergunta rompe com 

as medidas de validade. Assim, ante a lógica da afirmação, o diálogo instaura a 

lógica da pergunta (SOFISTE, 2007, p. 145). 

 

 

 

Dito isso, pode-se inferir que é através do diálogo que nasce a possibilidade do 

surgimento do novo. O pensamento que persiste em não estacionar pode ter livre curso, mas, 

para que isso possa ocorrer, é preciso que os alunos sejam estimulados a emitirem os seus 

juízos acerca do enfrentamento dos problemas com os quais são confrontados. Assim, o 

professor que queira estimular o diálogo não deverá ter medo das discordâncias que, por 

ventura, algum aluno possa formular contra o argumento do mestre, pois em todo diálogo, 

como se pode constatar, existe sempre a possibilidade do entre. Ou seja, através do diálogo o 

professor deve ver uma possibilidade de os dois logos (discursos), o dele e o do aluno, virem 

a ser mediados no espaço do entre.  

Por isso, ao invés do medo, o professor deve ter a coragem de estimular o debate em 

sala de aula, mesmo que ele se veja, em alguns casos, às voltas com questões que possam 

surpreendê-lo intelectualmente, ou mesmo desestabilizá-lo emocionalmente. Daí que o 

professor deve estar aberto a ouvir, e estimular essa mesma abertura nos demais alunos, pois, 

assim, a Investigação Dialógica se processaria de maneira mais plena. Nesse sentido, Sofiste 

(2007, p. 144) parece bastante pertinente: 

 

Para que se proceda a Investigação Dialógica é necessário respeitar a vez do outro, 

a fala do outro, a compreensão do outro, o ponto de vista do outro, a cultura do 

outro, a religião do outro, etc. Não seria isso educação multicultural? O processo de 

construção da Investigação Dialógica exige essas aprendizagens. Portanto, tais 

aprendizagens não se dão nem no começo, nem no fim; elas se dão no próprio 

processo 

 

 

Nesse sentido, é fundamental que o professor de Filosofia valorize as experiências 

trazidas pelo aluno, com o intuito de que elas sirvam de horizonte para o processo de um 

pensamento reflexivo, problematizador e criativo. “A filosofia é a disciplina que cultiva o 

pensar olhando para a experiência, definindo suas dificuldades e propondo caminhos para 

enfrentá-los” (KOHAN, 2000, p. 123). Sendo assim, que ambos, professor e aluno, possam 

propor caminhos a serem percorridos na aventura do conhecimento humano. 

Outro autor que amplia as perspectivas de ver o fenômeno educativo no âmbito do 

ensino de Filosofia é Severino (2005), que centra o seu estudo na formação do jovem a partir 
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de uma proposta de ressignificação de sua experiência existencial. Para ele, tão importante 

quanto a qualificação técnica ou profissionalização do estudante, há que se ter em mente que é 

muito importante, mesmo fundamental, uma boa formação do cidadão. Nas suas próprias 

palavras: 

 

Às vezes, acontece que só se vê a escola como lugar de ensino e de aprendizagem 

e, aí, caímos no tecnicismo, naquela falsa idéia de habilitação profissional para. 

Mas não há qualificação técnica, profissionalização, se não houver 

simultaneamente formação (SEVERINO, 2005, p. 185). 

 

 

Por formação, Severino (2005) entende o amadurecimento e o desenvolvimento dos 

discentes enquanto pessoas humanas. Nesse sentido, a formação do individuo diria respeito a 

uma tomada de consciência dos processos existenciais, tais como: nossa missão no planeta, 

qual o sentido que queremos dar a nossa vida; enfim, a formação é um processo complexo e 

de autoconhecimento profundo. A formação é um processo multifacetado, que começa no 

ambiente familiar, estendendo-se para o ambiente social, e prolongando-se para as instituições 

formais de ensino, que acabam por se tornarem necessárias nesse processo, em virtude da 

complexidade das relações sociais hodiernas. As instituições formais de ensino acabam por se 

tornarem muito importantes dentro dessa teia complexa de relações sociais, em virtude da 

possibilidade de aprimoramento, feito de forma intencional e sistemática, dessa formação, 

visando ao todo dessas mesmas relações sociais complexas. Pelo menos deveria ser assim, 

formar para a totalidade que, diga-se de passagem, é bastante complexa.  

 

Para tanto, a escola utiliza-se de recursos apropriados para essa dupla tarefa: de um 

lado, precisa levar o estudante a desenvolver sua inteligência, para dominar bem o 

exercício do conhecimento e, de outro, a desenvolver outras formas de 

sensibilidade, a desenvolver a sua subjetividade em toda a gama de sensibilidades 

que a constituem: a inteligência (que é percepção de conceitos), a consciência ética 

(que é sensibilidade aos valores morais); a consciência estética (que é a 

sensibilidade aos valores estéticos, de modo geral), a consciência social (que é a 

sensibilidade aos valores políticos, ou seja, às relações de convivência na 

sociedade). É toda esta esfera do exercício da dimensão subjetiva da pessoa que nos 

tornam efetivamente humanos (SEVERINO, 2005, p. 185). 

 

 

Daí o grande desafio a ser aceito pelos estabelecimentos educacionais de trabalhar 

junto aos seus alunos esses valores humanitários, e alertá-los para os contra-valores, como a 

falta de estímulo ao pensamento (preguiça intelectual); a falta de ética (insensibilidade ao 

problema da importância de uma sociedade ética na preservação do tecido social); os efeitos 

da atrofia da consciência estética (a falta de um mínimo de bom gosto) e a alienação social 
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(quando é fruto de uma total ignorância do funcionamento da sociedade nos seus aspectos 

político-ideológicos). Enfim, é preciso formar a dimensão subjetiva do aluno para que ele não 

se sinta tentado, dada a sua falta de formação, a ser um adulto conformista e facilmente 

manipulável.  

Todo esse esforço caminha no sentido de se construir um genuíno processo formativo 

da educação. Ou seja, todo um trabalho para formar indivíduos, enquanto agentes sociais, para 

que possam saber situar-se no complexo sistema das relações sociais; possam trilhar um 

caminho ascendente, onde a dignidade humana seja um valor a ser constantemente 

aprimorado. 

 

Daí a atual insistência de que o grande compromisso da educação, nos dias de hoje, 

é com a construção da cidadania. É que este conceito, tal como visto atualmente, 

significa a qualidade de vida em que as pessoas, todas elas sem exceção, viveriam 

de acordo com sua dignidade, usufruindo de todos os bens naturais e culturais de 

que precisam para viver, e sendo protegidas de todas as opressões que 

comprometem sua dignidade (SEVERINO, 2005, p. 187). 

 

 

 

Seria, então, por conta de tais motivos, a premência de uma educação que desse uma 

maior ênfase na formação integral do indivíduo, para que esse viesse a ser mais consciente do 

seu papel junto à sociedade. Isso justificaria a educação e mais precisamente a presença da 

Filosofia no ensino médio, como propiciadora de um contexto de formação do cidadão. 

 Os PCNEM dão muita ênfase à questão da cidadania, colocando-a, inclusive, como “a 

finalidade síntese da Educação Básica” (1999, p. 96). Nesse sentido, a Filosofia deveria estar 

diretamente afinada com as finalidades gerais da educação básica no que tange à formação do 

cidadão dentro das possibilidades do ensino na escola. A meta de contribuir na formação de 

um homem integral dentro da perspectiva esboçada pelos PCNEM deixa-se capturar através 

de três facetas próprias: a estética, a ética e a política. A dimensão estética diria respeito a 

valorizar a subjetividade e importância de conhecer a si mesmo; valorizar a reflexão como 

forma de elaboração consciente que busca o sentido. A cidadania, quando assumida de forma 

crítica e responsável, permite a abertura e a diversidade de pensamentos, e respeito pelo ponto 

de vista do outro se encontra na sua dimensão ética, que se alinha com a responsabilidade 

social e a autonomia pelos atos praticados. Na dimensão política da cidadania, entrariam as 

questões de ordem da humanidade como um todo, o respeito pelas minorias, a luta contra a 

desigualdade social, o reconhecimento dos direitos humanos e a luta pela participação 

democrática de todos na sociedade. É bom que seja dito que essas três dimensões só fazem 

sentido quando interligadas e tomadas em conjunto, uma vez que cada uma pressupõe, 
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implica e corrige as outras. De acordo com os próprios PCNEM, essas três dimensões da 

cidadania “servem ao propósito de explicitar os critérios político-axiológicos destes 

Parâmetros Curriculares. Funcionam, portanto, como referência ideal” (PCNEM, 1999, p. 98). 

Sendo assim, o conhecimento filosófico favoreceria tremendamente o cultivo de um 

homem integral, alinhado com o compromisso de constantemente analisar, examinar os 

contornos da sua existência, os entornos que o situam na sociedade, para que possa, assim, 

projetar-se para dimensões mais condizentes com a dignidade humana, em toda a sua 

plenitude defendida neste trabalho. 

Gostar-se-ia de pontuar que, em tal perspectiva de ensino da Filosofia, pautado na 

formação do cidadão, com o intuito de lhe dar os subsídios necessários à sua formação como 

um todo é desejável que se comece a construí-la já nas séries iniciais. Nesse caso, o que dizer 

do ensino médio, em que os alunos já possuiriam um maior amadurecimento intelectual? 

Pensa-se ser um excelente contexto, até porque esse processo precisa ser contínuo e gradativo, 

ou seja, a formação se dá durante toda a vida. Além do mais, o conhecimento técnico-

científico, apesar da sua valiosa contribuição na formação do conhecimento empírico 

utilitário, não preenche a contento as expectativas existenciais oriundas da dimensão humana 

e sua situação no mundo.   

 

É preciso recorrer à modalidade do conhecimento filosófico que é onde 

desenvolvemos nossa visão mais abrangente do sentido das coisas e da vida, que 

nos permite buscar, com a devida distância crítica, a significação de nossa 

existência, e o lugar de cada coisa nela. É o que comumente expressamos ao nos 

referir ao „pensar‟, ao refletir, ao argumentar, ao demonstrar, usando dos recursos 

naturais, comuns, da nossa subjetividade (SEVERINO, 2005, p. 187). 

 

 

Destarte, a formação subjetiva do aluno tem um papel de relevo na sua formação 

educativa como um todo. Assim, o próprio educando precisa entender e cobrar isso na sua 

formação. Ao professor cabe conscientizá-lo da importância na sua educação de uma 

formação que lhe permita refletir sobre as suas dimensões humanas, buscando um sentido 

para elas.  

Assim, se os conhecimentos científicos ajudam a entender as coisas, são os 

conhecimentos filosóficos que ajudam a compreendê-las, ou seja, a situá-las no conjunto de 

sentidos que norteia a existência humana, a atribuir-lhes um sentido articulado numa rede 

maior de sentidos dessa existência, em sua complexa condição de unidade e totalidade 

(SEVERINO, 2005). 
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Por isso veem-se como pontuais as experiências que contribuem para aprimorar esse 

processo de formação do aluno. Ele precisa ser estimulado a pensar sobre a sua vida e sobre a 

implicação do seu viver no contexto da sociedade. Se se puder proporcionar-lhes experiências 

que fomentem esse desejo, estar-se-á contribuindo nesse processo de formação de maneira 

decisiva. 

Outro autor importante nessa análise de abordagens metodológicas para o ensino de 

Filosofia no ensino médio é Ghedin (2008), pois ele vem engrossar o rol dos autores que 

veem a importância de se buscarem alternativas metodológicas para o ensino de Filosofia. 

Para ele, a Filosofia no ensino médio precisa ainda conquistar o seu espaço, tanto no que diz 

respeito ao aspecto político-institucional, quanto na esfera de uma efetiva implantação no 

currículo.  

Para esse autor, o fato de se estabelecer uma prioridade no estudo do método não 

implica uma fuga na abordagem dos conteúdos, mas representa uma tentativa de tornar esse 

mesmo conteúdo mais acessível ao aluno de Filosofia. Daí ele se preocupar em procurar não 

somente criar um bom método para o ensino de Filosofia, como também em saber se esse 

mesmo método possui uma natureza inerente à própria atividade filosófica.  

Ghedin também comunga da ideia de que a reflexão deve ser estimulada amplamente 

no ambiente escolar, sobretudo a reflexão filosófica crítica. Para ele, a reflexão crítica deve 

sempre se transformar em uma práxis que permita reconstruir a própria sociedade. Nesse 

sentido, a Filosofia passa a confundir-se com um conjunto de processos que visam à 

transformação, não só daqueles que a praticam, como também revolucionar o cotidiano da 

sociedade como um todo.  

Para Ghedin, a Filosofia e o filosofar andam de mãos dadas. Quando se está 

praticando a Filosofia através de um determinado método de ensino-aprendizagem, eis que já 

se está filosofando. A tese central defendida por ele no que diz respeito ao ensino de Filosofia 

está baseada na assertiva de que ela é o resultado de um processo, de uma postura 

epistemológica, que se constrói em cima de uma prática pedagógica que suscite o pensamento 

reflexivo, crítico e criativo de forma sistematizada. Assim, tem-se que ele entende a Filosofia 

como um processo de ensino-aprendizagem voltado para uma práxis filosófica 

reconhecidamente democrática.  

 

Assim, sustento que a filosofia, como atividade reflexiva, pode ser uma arma contra 

a alienação. Essa idéia está, portanto, relacionada a uma idéia de verdade, que por 

sua vez se reporta a uma concepção de liberdade, possibilitando-nos pensar na 

construção da cidadania e da democracia. Proponho o filosofar como modelo de 

práxis no ensino de Filosofia, entendendo a práxis como uma ação que conjuga um 
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fazer orientado teoricamente, a fim de superar o tradicional engano da separação 

entre teoria e prática (GHEDIN, 2008, p. 27). 

 

 

Pode-se observar através dessa citação a sua orientação pragmática no sentido de 

voltar o ensino da Filosofia para uma práxis que exalta o exercício da cidadania em uma 

sociedade democrática. Nesse sentido, trata-se de um ensino com forte veio político, 

colocando a prática da reflexão a serviço da luta contra a alienação e pelo exercício da 

liberdade. Quando se fala em defesa de determinadas concepções e posturas diante de uma 

sociedade heterogênea, conflituosa e com muitos interesses antagônicos, obviamente já se está 

inserido no campo da ética. Ao que parece, toda decisão, não só pedagógica, mas que traga à 

tona concepções de valores, do que é o mais acertado se fazer, de que como se deve pautar a 

própria vida. Em tudo isso viceja a discussão ética. O autor não foge a esse chamamento: 

 

Essa compreensão implica atribuir caráter ético-político à Filosofia no espaço da 

escola e constitui dimensão central do filosofar. Nesse sentido, o ensino de 

Filosofia no espaço escolar, além de ter o encargo de oferecer ao educando um 

referencial da cultura produzida pela disciplina em sua tradição histórica, deve 

propor-lhe uma formação ético-política que lhe possibilite compreender 

significativamente as relações de poder presentes na sociedade atual e sua 

responsabilidade ética na humanização dessa sociedade (GHEDIN, 2008, p. 37-38).  

 

 

Para obter o seu intento, ele sugere um conjunto de mediações metodológicas as quais 

se passarão em revista a seguir. O objetivo dessas mediações, segundo ele, é potencializar a 

construção do conhecimento a partir do processo de aprendizagem do aluno, levando-se em 

consideração os seus processos cognitivos. Tudo isso com o intuito de ensiná-lo a aprender a 

aprender, ou seja, dar-lhe a possibilidade de aprender com autonomia. Tal ensino-

aprendizagem com vistas ao ensinar a aprender visa na sua essência, não a um formar 

filósofos profissionais, mas a preparar o cidadão para uma cultura do pensamento. 

Sendo assim, vê-se claramente que ele opta por um processo de ensino-aprendizagem 

centrado no aluno, embora, como ele mesmo diz, sem se esquecer da perspectiva do ensino. A 

sua proposta metodológica de ensino da Filosofia visa imbuir o professor da tarefa de colocar 

à disposição do aluno os meios necessários para que ele aprenda, e colocá-lo como facilitador 

para ajudar os alunos no que tange aos seus obstáculos. Para ele, o que há de mais 

significativo, em todas as situações de aprendizagem que o professor coloca diante do aluno, 

está no estabelecimento de condições favoráveis ao aprendizado, fazendo com que o próprio 

aluno seja o mediador da relação com o saber (GHEDIN, 2008).  



 64 

Essa perspectiva de trazê-lo para o centro do processo ensino-aprendizagem, fazendo 

dele o próprio mediador da sua relação como o saber, implica assumir uma perspectiva em 

que o aluno transcende ao estereótipo de mero receptor ou consumidor (lembrar da pedagogia 

de armazém) de conhecimentos produzidos por um sistema escolar bem distante da sua 

realidade. Ao contrário, vislumbra-o como um sujeito ativo, comunicativo e autônomo ao 

ponto de decidir sobre os próprios processos de aprendizagem que medeiam a construção do 

seu conhecimento. Nesse sentido, tem-se a ocorrência de uma genuína autoaprendizagem que 

coloca diante do aluno o imperativo de desenvolvimento da responsabilidade perante o 

próprio processo. Para Ghedin (2008), a ideia de autoaprendizagem está centrada na 

perspectiva da metacognição, ou na ideia de aprender a aprender.  

 

A maturidade metacognitiva implica a conjunção da informação sobre o próprio 

sistema cognitivo com a regulação ou o controle ativo da atividade intelectual, 

levando em consideração o saber o que se deseja conseguir, o saber como se 

consegue e o saber quando é possível. Essas três formas de conhecimento, de 

caráter procedimental, podem ser consideradas necessárias para outro elemento 

fundamental à reflexão filosófica: o saber por quê.  Portanto, esse tipo de 

procedimento de ensino-aprendizagem é importante para o ensino de Filosofia por 

permitir situar perguntas básicas que possibilitem uma problematização de caráter 

reflexivo e crítico. Desse modo, o professor pode propiciar espaços e tempos para 

que o estudante tenha a oportunidade de desenvolver sua auto-aprendizagem como 

instrumento fomentador da autonomia do pensamento (GHEDIN, 2008, p. 127). 

 

 

Valeu-se dessa longa citação para resumir seu pensamento sobre a importância da 

autoaprendizagem na formação de um indivíduo crítico e reflexivo. Como se pôde constatar, 

ele aposta nesse método como um profícuo procedimento de ensino da Filosofia na forma de 

dispor o aluno numa postura de já ir buscando o filosofar através da reflexão dos problemas 

que a própria experiência apresenta-lhe.  Nesse sentido, a sala de aula funcionaria como uma 

espécie de oficina de construção do saber. Ela pode, com essa fisionomia, servir como um 

laboratório de experimentação de métodos de ensino.  

Pode-se observar, nessa postura progressista, incisiva valorização da subjetividade dos 

atores inseridos no processo educacional. O objetivo dessa valorização seria a tentativa da 

construção de uma intersubjetividade que incrementasse o avanço do conhecimento através da 

atitude reflexiva. É bom não esquecer que a intersubjetividade brota da mediação entre várias 

subjetividades. Logo, para se construir o espaço do entre, é preciso que se valorize o espaço 

que se toca, assim como o que não se toca.  

Pensar assim ajudaria em muito o desenvolvimento da atitude filosófica, condicionada 

sobremaneira à abertura para o novo e o desconhecido. Nesse sentido, a valorização da 



 65 

subjetividade é um ponto fundamental nesse caminho, pois a reflexão, por mais que seja 

influenciada por fatores externos como a cultura e a história, começa e termina no âmago da 

consciência subjetiva. Como essa consciência não está sozinha em uma redoma, mas interage 

constantemente com outras consciências, precisa comunicar as suas representações, discuti-las 

e defendê-las como construção social. O termo pensamento intersubjetivo atende melhor a 

essas demandas. 

 

Entendemos a filosofia, seu exercício, sua prática como uma experiência 

intersubjetiva do pensar. Nessa dimensão, a filosofia é um pensar questionador, 

único e intransferível. Como experiência do pensar, a filosofia não pode 

normalizar-se, uniformizar-se, estandardizar-se. Ninguém pode fazer a filosofia por 

outro, ninguém pode ter experiências por outro, ninguém pode pensar por outro, 

ninguém pode perguntar por outro (KOHAN, 2005, p. 240). 

 

 

Ao que parece, Ghedin (2008) também é partidário dessa concepção de que a 

Filosofia, que se transmite e sobre a qual se reflete, deva estar impregnada de reflexividade 

intersubjetiva para que a inteligência reflexiva seja fomentada a partir do cotidiano com o 

qual o aluno se relaciona. Isso se torna muito importante na medida em que se percebe a 

carência de autonomia por parte do aluno na construção do seu próprio conhecimento. Tal 

assertiva se baseia, dentre muitos fatores, na constatação de que, segundo Ghedin (2008, p. 

140): “vivemos mergulhados num simulacro em que fazemos girar o mundo e permanecemos 

inertes, reproduzindo modos de compreender que nos tornam cada vez mais dependentes da 

estrutura sociopolítica”, condição propícia para o surgimento de atitudes conformistas e 

irrefletidas que naturalizam as contradições sociais e legitimam toda sorte de autoritarismo e 

preconceito. Assim, a falta de reflexividade diante da existência favorece em muito a 

massificação do pensamento e a alienação da realidade. Um indivíduo brutalizado pela falta 

de compreensão do seu lugar e da sua importância no mundo fica mais facilmente privado de 

uma efetiva participação política em uma sociedade democrática. A democracia pode ser um 

excelente sistema político, desde que se esteja preparado para o seu exercício, porque, se não 

for assim, ela só trará vantagem para alguns poucos mais esclarecidos e articulados 

politicamente. Destarte: “À medida que somos tomados pelas referências da irreflexão e 

orientados pelo paradigma da barbárie da massificação da cultura e da indústria cultural, 

somos massacrados por um pensamento único” (GHEDIN, 2008, p. 140). 

Não existe uma educação apolítica. Sendo assim, pensar na tarefa da Filosofia na 

escola, na melhor forma de veiculá-la para formar um cidadão crítico, reflexivo e criativo, 

certamente tem um viés de busca de transformação da sociedade. Não se quer dizer com isso 
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que a Filosofia seria a disciplina por excelência a liderar a transformação da sociedade. As 

pretensões são mais modestas. Sabe-se que a transformação da sociedade exige todo um 

esforço conjunto dos seus vários segmentos, mas chama-se a atenção para o fato de que o 

ensino de Filosofia na escola precisa estar socialmente engajado com as transformações 

sociais de que a sociedade precisa. A intenção e proposta desta tese consistem em dar 

visibilidade no interior da escola à importância da construção de um conhecimento que 

transforme e melhore a vida das pessoas, sendo que, para tanto, precisará de um pensar de 

ordem superior balizado pela reflexão. 

Finalmente, conforme se anunciou anteriormente, agora será descrito como Ghedin 

(2008) pensou o seu método de ensino reflexivo de Filosofia, ou seja, como disponibilizou o 

conjunto de mediações para ensinar e aprender Filosofia de maneira crítica e reflexiva na sua 

concepção de autoaprendizagem. 

Primeiramente ele propõe a leitura e a escrita como formas mediadoras fundamentais 

para o filosofar. Para ele: “Para que a leitura e a escrita cumpram seu papel no ensino-

aprendizagem de Filosofia, devem ser apresentadas aos estudantes como um desafio 

cognitivo, e não como uma atividade mecânica” (GHEDIN, 2008, p. 153). Para tanto, 

novamente, ele reitera a importância de se levarem em consideração os conhecimentos que os 

alunos já chegam com eles antes de travarem contato com o texto propriamente filosófico. 

Ghedin afirma algo crucial: “Decerto um aluno leitor estará em posição privilegiada em 

relação a outros que não tenham a prática da leitura” (p. 153). É muito importante essa 

experiência de leitura prévia. O aluno que já tem certa experiência de leitura está em um 

patamar bem acima daquele que leu pouco, pois o primeiro já experienciou um cabedal maior 

de situações nas quais ele pôde pensar através das leituras pelas quais enveredou. Sendo o 

pensamento um exercício linguageiro, quanto mais se lê, mais se exercita a linguagem, que 

depois poderá ser interiorizada na forma de pensamento. Mesmo que não se queira pensar 

acerca do que leu, já se formou, de certa forma, um repertório lingüístico que o ajudará a 

pensar quando for preciso. É que a linguagem escrita, assim como a falada (só que de maneira 

mais sistematizada do que esta), carrega toda uma gama de conhecimentos adquiridos no 

decorrer da cultura que serve para formar a visão de mundo. Quanto mais integrado com a 

linguagem, mais se estará conectado com a produção cultural. 

Avançando, tem-se que, para Ghedin (2008), mesmo sem ter a tarefa de ensinar a ler e 

a escrever, a Filosofia poderia muito bem se valer das mediações da leitura e da escrita para 

promover o desenvolvimento do pensamento reflexivo nos alunos. O seu intento seria o de 
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permitir que o aluno tivesse um aumento em seu universo interpretativo, fazendo com que os 

mesmos fossem capazes de elaborar sentidos próprios para os conteúdos filosóficos.  

 

Essa necessidade do uso da leitura e da escrita no ensino de Filosofia surge como 

uma possibilidade de desenvolvimento do filosofar em sua característica mais 

peculiar: a problematização e a atividade de pensar o próprio pensamento, pensado 

e expresso pela escrita (GHEDIN, 2008, p. 161). 

 

 

Como muitas vezes o texto filosófico propriamente dito se mostra um tanto difícil, em 

um primeiro momento, para o estudante de ensino médio, em virtude de a compreensão do 

mesmo muitas vezes ultrapassar a própria letra do texto, o aluno se sente pouco à vontade 

para interrogá-lo. Isso se dá porque o encontro com a tradição filosófica é um pouco pesado 

para o aluno que precisa de iniciação com essa mesma tradição para poder assumir a tarefa de 

enfrentar – seja no aspecto de questionar, de dialogar, ou até mesmo de discordar – o autor do 

texto (o filósofo em questão). Assim, para que o aluno possa assumir a subjetividade 

consciente, lendo e interpretando todos aqueles conteúdos filosóficos, exige-se dele uma dada 

maturação que ele, muitas vezes, ainda não carrega. 

Como forma de superar esse problema, o autor sugere a paráfrase como recurso para 

otimizar a leitura e compreensão textual. Trabalhando com o que ele chama de hipóteses de 

sentido, tal hipótese substituiria o esforço em se fazerem várias incursões pela tradição só para 

penetrar na hermenêutica de um texto filosófico. Essa estratégia seria para diminuir a 

distância entre o sentido do texto e o aluno; para que o mesmo pudesse adentrar com mais 

facilidade no texto filosófico. “Trata-se, na verdade, de uma simulação experimental em que o 

estudante procura a explicação do texto sem uma adesão à leitura, mantendo um 

distanciamento hermenêutico, para pôr às claras as obscuridades que o texto possa apresentar” 

(GHEDIN, 2008, p. 162). Seria um verdadeiro trabalho de interpretação do texto, em que o 

aluno procuraria ater-se ao texto como uma totalidade em si mesma, procurando extrair dele 

um sentido próprio para poder, a partir desse sentido inicial, imanente, começar a gerar as 

suas elucubrações.  Ou seja, primeiro compreender o que o texto diz em si mesmo, depois 

procurar interrogar o porquê de o texto dizer isso e não aquilo outro.  

Já no aspecto do escrever as ideias de que se apropriou, ele considera a dissertação um 

exercício muito profícuo, e mesmo insubstituível, na consolidação dessa mediação para o 

ensino da Filosofia em moldes reflexivos.  Nas palavras de Ghedin: “É a dissertação que 

permite a tomada de consciência de como fazer considerações válidas. Por ela, em razão de 

sua dificuldade, é que se pode compreender o esforço que é necessário empregar sobre si 
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mesmo para poder escrever” (2008, p.164). Para o autor, todo esse esforço se justifica por ser 

uma condição necessária para o pensamento elaborado, que é a busca pela constante 

construção de uma leitura crítica e profunda do mundo que só se dá pela reflexão que propicia 

um melhor trato com as ideias. A dissertação seria o momento de colocar essas ideias no 

papel, ou seja, aprender o pensamento rigoroso através da escrita que se quer também 

rigorosa.  

O autor também apresenta outras possibilidades mediadoras para o ensino de 

Filosofia, ou, como ele mesmo intitula, de mediações potencializadoras do ensino de 

Filosofia. Dentro dessas mediações, ele cita a pesquisa e a imagem constituindo-se em 

efetivas mediações para o ensino de Filosofia em moldes de um genuíno processo reflexivo.  

Sobre a pesquisa, Ghedin (2008) entende que se devem trabalhar os conteúdos que os 

alunos precisam aprender cada vez mais por intermédio da própria produção de 

conhecimentos através da pesquisa, diminuindo efetivamente a dependência de metodologias 

baseadas na simples transmissão de conteúdos. Para ele, não se trata, ao pé da letra, de 

produzir um conhecimento original, como na pós- graduação stricto sensu, mas, de 

estabelecerem-se as bases para que o aluno, através da mediação à aquisição de saberes, possa 

enfrentar, desde cedo, os desafios da construção do conhecimento.  

 

Afirma-se e assume-se que o processo de ensino de Filosofia e de outras disciplinas 

deve desenvolver-se orientado pelos padrões da pesquisa, como horizonte de 

produção do conhecimento, e não apenas pela transposição didática. Isso significa 

que o conhecimento existe como resultado de uma lógica de produção, mais do que 

uma lógica da reprodução. Manter hoje uma prática de ensino centrada 

exclusivamente na transmissão dificulta a possibilidade de um desenvolvimento 

autônomo do conhecimento de cada aluno (GHEDIN, 2008, p. 170). 

 

 

Ao afirmar isso, o autor reitera que, para haver realmente conhecimento, é preciso que 

as informações sejam tratadas sistematicamente, pensadas sempre na perspectiva de uma 

mudança de comportamento diante da realidade. Sendo assim, é importante que o aluno seja o 

protagonista nesse processo de produção de conhecimento, pois, mesmo sem ter uma 

experiência efetiva no trato das questões metodológicas, ele precisa ser incentivado na 

atividade investigativa muito mais em termos educativos do que no domínio dos princípios 

científicos.  

Para tanto, será descrito agora como se dá o incentivo a uma aprendizagem, através da 

elaboração própria do aluno e do tipo de pesquisa que o autor propõe. Primeiramente, ele diz 

que esse meio de ensino da Filosofia através da pesquisa se desencadeia a partir do 
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questionamento. Nas próprias palavras de Ghedin (2008, p. 173): “O questionamento é parte 

do processo de construção da aprendizagem pela pesquisa. Para que algo seja aperfeiçoado, é 

preciso criticá-lo, questioná-lo, perceber seus defeitos e limitações. É isso que possibilita a 

pesquisa em sala de aula”. Além do mais, ainda é preciso dizer que o questionamento suscita 

nos integrantes do processo de aprendizagem, através da pesquisa, a necessidade de 

construírem bons argumentos para poderem melhor comunicar os resultados acerca dos quais 

chegaram com a pesquisa. Com isso, através de todo esse envolvimento em questionar, 

pesquisar, construir argumentos para melhor comunicar, tem-se todo um estímulo ao 

pensamento reflexivo por parte dos alunos. O autor propõe como estratégia para estimular o 

interesse pela pesquisa nos alunos que se trabalhe com projetos como forma de mediação no 

ensino de Filosofia através da pesquisa. Sintetizando, tem-se que: 

 

O projeto é o planejamento da pesquisa que direciona o caminho mais seguro e 

curto para a construção do conhecimento. Nesse sentido, algumas medidas 

precisam ser consideradas com certa clareza, para que o projeto se viabilize: 

escolher um tema que reflita um problema; indagar o que se quer saber sobre esse 

problema; enunciar com clareza o que de fato se deseja; delimitar o tema, para 

facilitar a extensão do estudo; verificar as relações que podem ser estabelecidas e as 

contribuições da pesquisa para o conhecimento elaborado na sala de aula e fora 

dela; examinar se está claro o motivo da escolha do tema; verificar como o 

problema a ser abordado pode ser sustentado teoricamente (GHEDIN, 2008, p. 

186). 

 

Com isso, o autor espera estar garantindo algumas premissas básicas para que o 

trabalho de pesquisa, através do desenvolvimento de projetos, desenvolva-se à luz de um certo 

rigor. Para tanto, ele vê esses cuidados metodológicos muito mais na perspectiva de garantir 

um conjunto de condições básicas para o exercício sistemático do pensamento, possibilitando, 

dessa forma, a introdução ao caminho da pesquisa, cultivando nos alunos o zelo por ações 

racionais como algo de extrema relevância no caminho da construção do conhecimento 

através da pesquisa.  

Finalmente, tratar-se-á da questão da imagem como mediadora do ensino de Filosofia 

nos moldes reflexivos. Para Ghedin (2008, p. 199), a imagem pode ser utilizada “como 

pretexto para a reflexão e como ponto de partida para a sistematização filosófica”. Nesse 

sentido, ele compreende que através da interpretação da imagem se pode acessar o 

pensamento reflexivo com o intuito de uma melhor compreensão do mundo. Para tanto, ele 

menciona que essa interpretação da imagem deve privilegiar o aspecto da recepção por parte 

do aluno sem, contudo, negligenciar o que ele chama de histórico da mensagem.  
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Como possibilidade mediadora para o ensino de Filosofia na perspectiva dessa 

educação do olhar através da imagem, ele propõe que exploremos a relação entre o cinema e a 

Filosofia. “A intenção é pensar o uso do cinema como ponto de partida para a construção do 

conhecimento filosófico, o que se revela possível como desenvolvimento de uma educação de 

olhar que apreende e conhece o mundo pela força da imagem” (GHEDIN, 2008, p. 212). A 

ideia se baseia em que o filme pode vir a ser uma representação da realidade. Mesmo se 

tratando de uma subversão da realidade, o filme pode se tornar objeto de investigação e 

reflexão filosófica, pois pode-se aproveitar dessa representação para enveredar em uma 

análise filosófica mediante o trânsito entre o abstrato e o concreto proporcionado pelo cinema. 

É como o próprio Ghedin (2008, p. 218) frisa:  

 

O mundo da imagem pode ser uma ponte entre esses dois níveis, favorecendo o 

movimento seja do concreto ao abstrato, seja do abstrato ao concreto. Assim, o 

cinema pode oferecer uma mediação concreta no ensino de Filosofia, também 

porque é parte da experiência cotidiana do jovem desde sua infância. 

 

 

 

Pode-se ver esse mesmo trânsito entre o real e o ficcional, entre o concreto e o 

abstrato, também na literatura. Nesse sentido, os dois, a literatura e o cinema tecem bem esse 

fio que liga o concreto e o abstrato. Além do mais, a literatura, assim como o cinema, já 

pertencem à experiência cotidiana do jovem desde a mais tenra idade, haja vista que a 

literatura já é trabalhada desde as séries iniciais da educação infantil. Assim, têm-se através 

do cinema mais um elemento mediador para o ensino da Filosofia nos moldes reflexivos. 

Outro autor que se debruçou no estudo da metodologia de ensino de Filosofia foi 

Sassone (2005), que analisou as estratégias de teatralização como contribuição ao ensino-

aprendizagem de conteúdos filosóficos, ou seja, o teatro como mediação para o ensino da 

Filosofia. Para ele, a prática teatral poderia criar possibilidades de melhor aquisição dos 

conteúdos filosóficos pelas suas características comunicacionais, que são semelhantes ao 

momento fundacional da prática filosófica, como por exemplo, no caso dos diálogos em que 

se podem ver os seus personagens indagando acerca de vários temas filosóficos, como: da 

verdade, da falsidade, do bem, do mal, do certo, do errado, do belo, do feio, enfim refletindo 

sobre o que dizemos conhecer das coisas.  

Para esse autor, o diálogo entre os personagens nas obras filosóficas do período da 

filosofia antiga, por exemplo, nos diálogos de Platão, muitas vezes eram passíveis de serem 

lidos na sua chave da ficcionalidade. Com isso, o diálogo filosófico se desencadeia a partir de 
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um núcleo narrativo no seu momento fundacional, emergindo com características de 

linguagem que também estabelece a relação entre o real e a ficção.  

Watanabe (2006) desenvolve o seu argumento em um sentido que vai ao encontro do 

de Sassone. Ela afirma que o diálogo platônico, mais especificamente, “parece ser a forma 

mais natural, mais simples e adequada ao exercício da dialética, esse desenvolvimento de 

conceitos por intermédio da sucessiva avaliação de teses e contrastes” (WATANABE, 2006, 

p. 44). Ela chega ao ponto de dizer que essas mesmas teses e contrastes são, às vezes, 

encarnadas de maneira tão exacerbada pelas personagens do diálogo que, devido a uma 

caracterização tão dramática e contrastante, as verdadeiras personagens são as próprias teses 

defendidas nos diálogos.  Obviamente ela reconhece que a maioria das personagens que 

aparecem nos diálogos platônicos é real. Sócrates, por exemplo, aparece na maioria dos 

diálogos de Platão. Temos também a participação de sofistas, discípulos de Sócrates, 

oradores, ou seja, de pessoas que realmente fizeram a cena política da época. O ponto é que 

Platão não segue uma cronologia bem assentada, pois nem sempre respeita a sequência de 

nascimentos e de mortes na ordem em que realmente aconteceram, ou uma sequência no 

desenvolvimento cronológico de suas personagens. Watanabe (2006, p. 45) mostra claramente 

isso: “Um Sócrates jovem pode ser encontrado entre jovens que pertenceram a uma ou mais 

gerações posteriores à dele, ou entre pessoas que, segundo a cronologia e a história, já 

estariam mortas. Portanto o filósofo cria diálogos que seriam impossíveis na vida real”.  

A ideia-força dos diálogos platônicos realmente está assentada na perspectiva de 

confrontar teses diferentes e opostas com o intuito de fazer valer o diálogo enquanto 

possibilidade de refletir sobre as teorias e as práticas que norteiam o agir humano; enfim, de 

filosofar realmente. A escrita platônica desenvolvida nos seus diálogos de maneira teatral leva 

a uma condição de abertura ao diálogo muito mais em termos de exercício reflexivo, pois, 

muitas vezes, até se pode deparar com problemas sem solução, becos sem saída, as chamadas 

aporias, que se constituem em impasses quanto ao que decidir ao final de um diálogo. Porém 

o mais importante nesse caso não é a vitória de uma parte sobre a outra, mas sim o percurso 

percorrido pelo pensamento. Assim, o que conta não é apenas a definição que se busca com o 

diálogo, mas, tão importante quanto, o caminho percorrido para se chegar a essa mesma 

definição. 

 

O corpo da argumentação tem tanto interesse filosófico quanto aquilo que dela 

resultar. Não é apenas o resultado final que conta, pois, mesmo no fim de um 

diálogo aporético, isto é, mesmo que não sejamos brindados com uma definição 

conclusiva, algo ficará de nossa leitura: o exercício da argumentação – teremos 

obtido maior prática no recurso às argumentações. Hoje em dia dizemos, com 
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ironia, quando perdemos qualquer tipo de jogo, que „só ganhamos experiência‟. 

Parece que, para Platão, ganhar experiência já é um grande avanço para que 

ganhemos outras partidas (WATANABE, 2006, p. 46). 

 

 

Pode-se dizer, a partir disso, que o exercício do diálogo nunca seria uma perda de 

tempo. Exercitar a habilidade de pensar e a capacidade de comunicar esses mesmos 

pensamentos parece ser um atributo muito valorizado desde os tempos das discussões na 

ágora (praça pública), até os dias de hoje (pelo menos as pessoas que exercem influência 

sobre as demais concordarão com isso). Se for unida a habilidade de pensar e argumentar 

proporcionada pela reflexão com uma postura ética coerente, então têm-se uma combinação 

digna de ser perseguida como ideal nobre.  

Se realmente existe um elemento profícuo à reflexão, no que tange à narrativa, tese 

que também é aceita e defendida por Sassone, sobretudo quando relaciona o teatro e a 

filosofia através dos diálogos travados em torno de questões existenciais, então pode-se ver na 

citação de Sassone (2005, p. 120) uma referência a essa estreita relação do diálogo com a 

reflexão: “É então que o discurso estruturado em código teatral poderia representar uma 

interessante alternativa ao peso com que muitas vezes se assinala a narrativa como estratégia 

que permite acessar a indagação de problemas filosóficos”. 

Estruturados em diálogos, os textos teatrais carregam a possibilidade de explorar a 

narrativa com o intuito de aguçar o olhar
28

 sobre a realidade. A educação do olhar também é 

pleiteada por Sassone através do teatro. O olhar mais de perto a realidade também pode ser 

vicejado através do jogo dramático.  

 

O jogo dramático tem também o objetivo de treinar o olhar dos atores-alunos para 

dentro, registrando seus movimentos, dinamizando seu pensamento ao prefigurar a 

ação, pensamento também em movimento em estreita conexão com o logos 

corporal, e com razão estética que rege a lógica da ação criativa e da dramática em 

especial (SASSONE, 2005, p. 130). 

 

 

Destarte, pode-se também ter a ocorrência de reflexão com o aparato de algumas 

estratégias de teatralização nas aulas de Filosofia. O autor, através da sua experiência com o 

teatro, tenta mostrar que essa aproximação é perfeitamente possível. O professor de Filosofia 

de ensino médio, caso queira apropriar-se de mais essa prática mediática, pode procurar 

                                                 
28

  Sobre a educação do olhar através da literatura, têm-se uma reflexão de Calvino (1990, p. 110) a esse respeito: 

“Digamos que diversos elementos concorrem para formar a parte visual da imaginação literária: a observação 

direta do mundo real, a transfiguração fantasmática e onírica, o mundo figurativo transmitido pela cultura em 

seus vários níveis, e um processo de abstração, condensação e interiorização da experiência sensível, de 

importância decisiva tanto na visualização quanto na verbalização do pensamento”. 
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estabelecer uma relação interdisciplinar com o teatro para efetivar uma proposta de filosofia a 

partir de diálogos teatrais, principalmente com os diálogos que tratam de temas favoráveis ao 

exercício da reflexão filosófica. 

Assim, pode-se concluir que a questão de uma prática mediática da filosofia pode 

permear por diversos caminhos sem que um seja melhor do que outro. O interessante, e até 

mesmo mais construtivo, é que se tenha a coragem e o compromisso de experimentar e 

conhecer diversos caminhos que levem ao ensino da Filosofia. O importante é que não se 

perca de vista o fio da reflexividade que deve estar presente em todas essas tentativas de 

mediação. Analisaram-se algumas delas com o intuito de se percorrer, embora que 

minimamente, o caminho de alguns estudiosos que se debruçaram acerca da metodologia do 

ensino da Filosofia.  

 

 

4 LIPMAN E O PROGRAMA DE FILOSOFIA PARA CRIANÇAS: UMA PERSPECTIVA DE 

MÉTODO REFLEXIVO BASEADO NA LITERATURA 

 

 

 

No final da década de sessenta, Matthew Lipman, professor de Lógica e Teoria do 

Conhecimento na Universidade de Columbia, dá início ao seu método de Filosofia para 

crianças. Convencido de que os alunos na universidade traziam uma séria deficiência na sua 

capacidade de refletir, Lipman pensou na possibilidade de iniciar os jovens mais 

precocemente no exercício da habilidade de pensar. 

De acordo com Kohan (2000, p. 86), o seu método de ensinar filosofia para as crianças 

consistiria basicamente em que: “As regras e os princípios do pensar aparecem sempre ligados 

à experiência que as crianças estão vivendo”. Ou seja, o aprendizado parte da realidade do 

próprio educando, buscando relacioná-la com as aquisições que o aluno já traz em seu 

repertório. 

Para isso, Lipman utilizou como principal ferramenta o romance filosófico, 

estendendo paulatinamente esse recurso para os níveis infantil, fundamental e médio.  

 

Primeiro, ele escreveu alguns romances para aplicar essas ferramentas da lógica em 

questões éticas, literárias, artísticas, políticas e sociais. [...] Embora todos os 

romances estejam pontilhados de questões filosóficas as mais diversas, a lógica do 

pensar, ainda que menos presente na superfície, vem a ser a espinha dorsal do 

programa porque, para Lipman, filosofia é, antes de mais nada, um pensar sobre o 

pensar e para praticá-la adequadamente é preciso conhecer a lógica desse pensar 

(KOHAN, 2000, p. 87-88). 
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Pode-se constatar de antemão que o método de Lipman encontra-se eivado do método 

reflexivo, pois o objetivo é justamente fazer o aluno pensar sobre os pensamentos que lhe 

chegam. Outro ponto de destaque é o pensar estar assentado em bases empíricas, ou seja, 

fundamentado na experiência. Nesse ponto, Lipman é um fiel tributário do pensamento de 

Dewey, como ele mesmo reconhecia. 

 

Dewey acha que a experiência deveria estimular o pensamento, que ela poderia 

simplesmente estar repleta de valores investigadores. Daí eu tirei a idéia de que 

toda aula deveria começar com um relato que instigue o pensamento. É por isso que 

nós sempre lemos um relato no início da aula. Daí veio a idéia dos romances. Isso é 

muito deweyano. Também estimular as crianças a tomarem a iniciativa à maneira 

sartreana é uma atitude deweyana (LIPMAN, 2000, p. 172).  

 

 

 

Pode-se notar, inclusive, a importância que Lipman dá a narrativa como elemento de 

mediação para o ensino, como ele mesmo chama de “relato”. Pode-se observar que os 

romances justamente surgiram a partir da concepção de que a narrativa estimula a reflexão 

por situar-se no plano da conjectura, do possível. Logo, por guardar relação de contigüidade 

com a realidade. Por isso, talvez, que ele tenha dito também que Sartre incentive as pessoas a 

tomarem a iniciativa, provavelmente pelo fato de a literatura sartriana propiciar ao leitor 

experiências existenciais. Nesse sentido, o da vivência de experiências é que Lipman 

aproxima Sartre de Dewey. 

Vê-se essa questão como muito importante: o fato de a literatura propiciar um 

estímulo à reflexão. Lipman a pensava, inclusive, como propiciadora de experiência, fato que 

serviria de amplo material para a reflexão. A narrativa ficcional – no caso tratada por Lipman 

como relato – além da característica de propiciar experiência, ainda conseguiria fazer do 

trivial algo de extraordinário. “O texto literário e artístico tem, pois, como primeiro efeito, 

converter o habitualizado em estranho” (JAUSS, 2002, p. 24).  

Assim, entende-se a leitura de uma narrativa como experiência que, partindo do 

habitual, pode transcendê-lo rumo ao novo ou estranho; assim, por ser do plano da conjectura, 

do possível, mesmo guardando relação com o real, essa relação é apenas contigua; logo 

guarda proximidade, mas não é a mesma coisa. Justamente por isso é que pode transcendê-la 

por ter a capacidade de transitar nos dois planos, o real e o ficcional.  É nesse sentido que se 

vê como importantíssima como Lipman também a viu, a presença da literatura como um 
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campo de mediação para o ensino – no caso específico, o ensino de Filosofia – através da 

experiência literária.  

 

A leitura é uma experiência. Ler sobre uma tempestade não é o mesmo que estar 

em uma tempestade, mas ambos são experiências. Respondemos emocionalmente a 

ambos, e podemos aprender com ambos. Mas o aprendizado, em cada caso, é um 

derivado da experiência. Não vivemos para adquirir informação, mas a informação, 

assim como o conhecimento, sabedoria, habilidades, atitudes e satisfações, vêm 

com a experiência de estar vivo (SMITH, 1991, p. 83). 

 

 

Nesse sentido, a leitura de ficção é uma genuína experiência, pois amplia as 

possibilidades de se dizer algo sobre a própria realidade. Sendo excelente experiência, a 

narrativa ficcional garante uma forma a mais de se adquirir conhecimento; de alguém ficar 

mais preparado para enfrentar as questões do cotidiano; enfim reforça a experiência de estar 

vivo. Uma visão assim é bem deweyana, pautada em um pragmatismo salutar, pois coloca 

sempre a vida como um valor em si mesmo.  

Avançando na questão, tem-se que, nos romances utilizados no programa de Filosofia 

para crianças de Lipman, os personagens são da mesma idade do público para o qual são 

escritos. “Cada romance apresenta uma espinha dorsal de habilidades cognitivas que aplicam-

se a inúmeros problemas filosóficos” (KOHAN, 2000, p. 88). Problemas como a verdade, o 

bem, a justiça, a beleza, a liberdade estão constantemente abordados nos romances baseados 

na premissa de que são genuínos problemas de Filosofia, dada a sua ocorrência ao longo da 

História da Filosofia.  

No caso específico do ensino médio, tem-se o romance Marcos, que envereda pela 

investigação social, ou filosofia política, abordando dentre vários temas um, que pode ser 

considerado essencial, a questão da liberdade. Outros dois romances se adéquam bem a essa 

faixa etária da adolescência, dos treze aos dezoito anos, que são os romances Satie, que trata 

da estética, e Luiza, centrada na indagação ética (SANTIAGO, 2000).  

Esses romances, depois, foram sucedidos por manuais de apoio aos professores, que 

continham um grande número de perguntas feitas a partir da tradição filosófica, com o intuito 

de pontuar as questões discutidas nos romances. Assim: “Organizados em atividades 

(exercícios e planos de discussão), esses manuais não fornecem respostas às perguntas que 

propõem. E mais, a imensa maioria das suas perguntas não pede uma resposta definida e tem 

réplica incerta e controversa” (KOHAN, 2000, p. 97). O principal, nesse caso, é o estímulo à 

reflexão, ao questionamento e ao raciocínio investigativo. Nesse sentido, Lipman cunhou os 

termos de comunidade de questionamento e investigação, como uma comunidade mais 
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preocupada com a práxis filosófica do que com o resgate de antigas “verdades” da tradição 

filosófica.  

Pode-se perceber assim a preocupação de Lipman com uma educação voltada à 

reflexão sobre os fatos da vida. A Filosofia para ele é a disciplina por excelência que confere 

sentido à experiência pedagógica dos alunos no sentido de problematizarem as suas 

experiências no âmbito da vida escolar. A literatura teria um papel de destaque nessa tarefa, 

uma vez que seria um fio condutor seguro da linguagem cotidiana para uma linguagem mais 

hermenêutica, do senso comum ao pensamento filosófico de ordem superior. Nesse sentido, a 

literatura propiciaria um constante reaprendizado do ato de falar. 

Dever-se-ia, assim, experienciar a leitura, enquanto ato renovador, como um 

reencontro com a criança que descobre a linguagem para conhecer o mundo. A criança 

aprende a falar falando; aqueles que já aprenderam a falar poderiam ampliar o seu mundo 

através da leitura; mas, para isso, é preciso valorizar a liberdade de pensamento e a expressão 

desse pensamento, a experiência “gratuita”, o exercício genuíno de se lançar no devir; enfim, 

de recuperar a infância no sentido de não se deixar levar por preconceitos, pré-

condicionamentos e conservadorismos (KOHAN, 2005). 

Para Lipman, apud Kohan (2000), existe uma relação medular entre a democracia e a 

educação. Educar para a democracia seria o mesmo que promover na comunidade escolar 

uma reflexividade que culminasse em juízos de boa qualidade.  

 

[...] Para concretizar um modo de vida democrático é preciso as pessoas serem mais 

razoáveis, é necessário cultivar um pensar coletivo segundo a criticidade, a 

criatividade e o cuidado, e que este pensar esteja distribuído equitativamente. A 

melhor maneira de assegurar uma reflexão coletiva de ordem superior e um pensar 

distribuído equitativamente é através de uma educação concebida como deliberação 

compartilhada, como um exame dialogado sobre a problemática da experiência 

humana (LIPMAN apud KOHAN, 2000, p. 130). 

 

 

 

Pode-se inferir daí que um modo de vida genuinamente democrático passa pelo grau 

de reflexividade e criticidade desenvolvida na experiência humana. A Educação e a Filosofia 

não devem estar dissociadas de forma alguma dessa experiência. Destarte, compartilhar a 

reflexividade entre os pares que participam do processo educativo certamente melhorará a 

participação na construção de uma democracia cada vez mais apurada. O professor que 

enxerga isso, que faz um esforço para ampliar essa comunidade de questionamento, 

obviamente está contribuindo para uma sociedade mais democrática e melhor. Pensa-se que a 

literatura pode perfeitamente integrar esse esforço no sentido de se constituir em uma 
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excelente maneira de suscitar o pensamento reflexivo. Como o próprio Lipman (2000, p. 27) 

corrobora: 

 

Se a filosofia começa com o assombro, também se pode dizer que surge como um 

diálogo reflexivo que enriquece e traz uma maior compreensão das vivências. Mas 

as transições precisam ser mediadas e talvez chegue o dia em que a literatura ajude 

as crianças a encurtar a distância existente entre o assombro e a reflexão, entre a 

reflexão e o diálogo e entre o diálogo e a experiência. O impacto desse tipo de 

literatura nas crianças de hoje pode não ser observado imediatamente. Mas o 

impacto nos adultos de amanhã poderia ser tão sério que nos leve a perguntar por 

que privamos, até hoje, as crianças da filosofia. 

 

 

Nunca é demais frisar que mesmo no programa de Lipman, chamado de Filosofia para 

crianças, os adolescentes também estariam contemplados. Afinal, existem romances, como já 

se falou, que contemplam os jovens dos treze aos dezoito anos inseridos na faixa etária que 

contempla o ensino médio.  

Pode-se observar, então, que Lipman se vale amplamente da literatura como 

mediadora do ensino de filosofia para crianças. Ele entendia que, através da literatura, poder-

se-ia favorecer no aluno o exercício reflexivo, além de estimulá-lo a participar de uma 

comunidade investigativa através do debate acerca das questões sobre as quais ele foi levado a 

refletir, após mergulhar na atmosfera convidativa da narrativa, que tanto causa espanto e 

admiração, estados de alma bem típicos das ocorrências sentidas por aqueles que já se 

depararam e se deparam com as questões filosóficas.  

Se, frequentemente, as pessoas assentem a explicação fabulosa de que a filosofia 

surgiu a partir do espanto e da admiração, certamente se está a mencionar estes estados – de 

espanto e de admiração – como relacionados ao enigma da realidade. Causa espanto e 

admiração o contemplar a realidade. Se alguém contemplar “bem de perto” com os olhos da 

alma a realidade, certamente ficará extasiado com a dimensão que carrega a existência em 

toda a sua plenitude. É o homem atraído pela exuberância dos acontecimentos que permeiam 

a sua vida e se pergunta sobre o porquê de tudo isso.  

É interessante notar em tudo isso, numa concepção Deweyana , que os fatos passados 

vividos pelo homem em toda a sua experiência ativa podem provocar um intenso sofrer (no 

sentido de uma experiência íntima) muito rico e profícuo à reflexão. Sem dúvida, o passado 

exerce uma forte influência nas ações do homem. Mais interessante ainda é observar que o 

homem tem a disposição de “embelezar”, ampliar, multiplicar as suas experiências. É o que se 

pode chamar de uma capacidade de “invenção” da realidade nos moldes do estético. Se o 
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presente espanta e causa admiração, ao relatar tal espanto ou admiração no passado, já se fará 

isso em um tom romântico de narrativa.  

 

Genericamente, diz-se que a filosofia começa no assombro e, individualmente, há 

um grande elemento de verdade nessa afirmação. Atraíram-me as grandes questões 

filosóficas, as questões da bondade, da verdade e da beleza, mas, o contexto era 

sempre narrativo, e um contexto narrativo mais propriamente literário: as 

confissões de Santo Agostinho, A Náusea de Sartre foram textos iniciais (textos 

prévios a qualquer treino filosófico). (REED, 2000, p. 36). 

 

 

Destarte, concorda-se com Reed que a literatura exerce uma grande importância no 

desencadear desse espanto, dessa admiração, tão essenciais ao surgimento da atitude 

filosófica. A narrativa funciona como uma pátina na transformação das experiências humanas, 

pois tem o poder de modificar os cenários, ampliando ainda mais as possibilidades de se 

experienciar algo. Voltando ao mundo real, após a experiência do ficcional, alguém poderá se 

sentir até mais provocado, mais revigorado, para travar um novo enfrentamento com ele. É 

como pensava Reed (2000) ao comparar a leitura de literatura com o adentrar no mundo 

inteligível de Platão. A literatura possibilita outro mundo, e também duplica o mundo factual 

ao transcender o existente através da narrativa ficcional.  

Será que a própria literatura já não seria um convite ao mundo inteligível das idéias 

onde se podem criar ideais para nortearem o mundo marcado pela contingência? Fica-se 

pensando se não foi por isso que Platão escolheu o diálogo literário como principal veículo 

difusor do seu pensamento. 
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II O LÚDICO E A LITERATURA 

 

 

1 A LITERATURA E O SEU STATUS DE PERMANENTE ABERTURA PARA O 

PENSAMENTO 

 

 

Retomando o argumento da expressão literária encontrada em Sartre, rapidamente 

ventilado na introdução deste trabalho como uma boa alternativa para resolver o dilema do 

rigor característico do conhecimento filosófico versus relevância para os alunos de ensino 

médio, vê-se que ela se apresenta como uma excelente ponte do conhecimento entre ambos, 

pois apresentam-se agora mais alguns argumentos que reforçam esta tese.  

A princípio, falou-se brevemente da característica do discurso literário. De imediato, 

uma coisa chama a atenção: é que através do discurso literário existe uma possibilidade 

tangível de transformação e intensificação da fala comum. No discurso literário, abre-se uma 

possibilidade considerada de especial interesse para a Filosofia, que é a chance de se afastar 

da linguagem cotidiana. A esse respeito, Eagleton (2003, p. 5) comenta: “O discurso literário 

torna estranha, aliena a fala comum; ao fazê-lo, porém, paradoxalmente nos leva a vivenciar a 

experiência de maneira mais íntima, mais intensa”. É justamente essa característica paradoxal 

do discurso literário: intensificar a experiência vivida pelo afastamento da linguagem 

cotidiana. Esse contato íntimo com o concreto da experiência, é que faz da literatura um 

excelente veículo para expor o pensamento existencialista, que clama por uma inserção em 

um ambiente experiencial cotidiano. Amarilha (2006, p.54) corrobora esse pensamento ao 

mencionar que “ler literatura é uma atividade experiencial, isto é, propicia ao leitor vivenciar 

emoções, situações, sentimentos sobre os quais passa a ter algum conhecimento, portanto, 

passa a ter certeza sobre alguma coisa”. Vê-se, então, que a literatura possui a característica 

de ampliar a visão de mundo do leitor, colocando-lhe constantemente novos horizontes nos 

quais ele pode se projetar, refletir e experienciar na forma da ficção. 

Nesse sentido, a literatura, por também trazer em seu âmago o germe do espírito 

criador, crítico e permeado pela linguagem construtora, enquanto escrita, tem a característica 

típica dos discursos desveladores do mundo real, ou seja, busca o tempo todo nomear o que 

existe através do discurso linguageiro. Nesse respeito, Culler (1999, p.19) é bastante enfático 

ao afirmar que a escrita, assim como a fala, tem a qualidade essencial de ser aberta à 

interpretação, ou seja, a uma nova reflexão em cima do interpretado, pois “ela consiste em 

signos que não são transparentes, não expressam automaticamente o sentido pretendido pelo 

falante, mas estão abertos à interpretação”. Assim, a literatura, enquanto exercício de uma 
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linguagem escrita, suscita uma constante releitura do texto. Enfim, clama por um mergulho no 

ser que se mostra em um “fluxo perpétuo” 
29

.  O texto convida a um eterno mergulho, sempre 

diferente, a cada leitura. 

Sendo assim, a literatura tem a característica intrínseca de, através do discurso 

lingüístico, multiplicar o campo das possibilidades lógicas vivenciais, tornando o seu contexto 

uma fonte riquíssima de experiências. A esse respeito, Amarilha (2006, p. 30) menciona que: 

 
O leitor, em contato com a narrativa ficcional, experimenta, cognitiva e 

emocionalmente, inúmeras possibilidades do destino humano, portanto, multiplica 

seu conhecimento sobre o mundo e o comportamento das criaturas, experimenta a 

imersão em linguagem logicamente organizada, criativamente potencializada. É 

também convidado a exercer sua imaginação para preencher as informações 

omissas no texto. 

 

 

 

Com todas essas possibilidades, a literatura, sem dúvida, poderia contribuir em muito 

nas aulas de Filosofia, principalmente pela proximidade que as duas áreas de conhecimento 

possuem no que tange ao esforço que promovem para que o indivíduo reflita sobre as palavras 

que lê. 

 

 
A linguagem na literatura promove também a organização da fala interna que 

alimenta o pensamento fornecendo procedimentos para sua configuração em 

expressão verbal.  Essa é uma das funções importantes da linguagem expressa na 

escrita; ela promove a abstração do som, ao mesmo tempo que promove a aquisição 

da capacidade de pensar as palavras, ao invés de pronunciá-las (AMARILHA, 

2006, p. 30).  

 

 

 

Sendo assim, pode-se dizer que a literatura já traz em si mesma alguns pressupostos 

presentes no discurso filosófico, principalmente essa característica tipicamente filosófica de 

pensar sobre o pensamento. O leitor de literatura, ao ler, é levado imediatamente a reconstruir 

o discurso do narrador ou do personagem na forma de uma interpretação do que foi lido; ele 

tem que pensar sobre o que o personagem pensou; ou melhor, ele faz uma releitura da leitura 

de mundo que a narrativa ou o personagem em ação estava a fazer pelas mãos do escritor. 

                                                 
29

 Alusão ao sistema do filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso (540-470 a.c.), que via a natureza como uma 

constante mudança, um fluxo perpétuo, onde nada permanecia imutável, mas somente a mudança. Nesse sentido: 

“Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos” (ibidem, p. 92). Assim, o verdadeiro 

conhecimento seria a compreensão do eterno ciclo de mutação da realidade; reconhecer que nosso saber sempre 

é parcial e incompleto, pois, quando pensamos haver encontrado o conhecimento definitivo sobre algo, eis que 

um dado novo nos vem mostrar o contrário, ou que ainda falta muito o que encontrar. É como o filósofo nos diz: 

“Natureza ama enconder-se” (ibidem, p. 101).  
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Ler literatura pode ser visto como uma atividade construtora, pois que a compreensão 

de uma narrativa funciona como um foco sistematizador da experiência humana ao suscitar 

uma recomposição dos significados da linguagem habitual. “O texto literário e artístico tem, 

pois, como primeiro efeito converter o habitualizado em estranho” (LIMA, 2002, p. 24).  É 

bom lembrar que, ao ler literatura, não se está passivo diante do conteúdo lido, mas a própria 

interpretação do que é lido já é uma forma de re-leitura do texto.  Mesmo que o texto esteja 

permeado de ideologias dominantes, modelos hegemônicos de comportamentos e sistemas 

estruturais de significação, sempre existe a possibilidade de se ler nas entrelinhas do texto. É 

como se a literatura, sempre além de descrever os vários modelos inerentes ao mundo da 

representação, pudesse se colocar no papel de complemento dessa mesma realidade.  

 
 A literatura tem seu lugar nos limites dos sistemas de sentido que dominam nas 

épocas correspondentes. Por isso, a literatura explica qual dos respectivos sistemas 

ocupa no contexto da época o grau mais alto da hierarquia. Como a literatura 

concretiza uma reação ao que a forma histórica do sistema de sentido deixara como 

problema, ela produz indícios importantes sobre a fraqueza dos respectivos 

sistemas de sentido e possibilita assim uma reconstrução do horizonte histórico do 

problema (ISER, 1996, p. 137). 

 

 

 

Dessa forma, sem negar a importância do contexto histórico em que uma obra é 

produzida, não se pode esquecer que a subjetividade de quem lê nunca pode ser esquecida. E 

é partindo desse sujeito que re-lê, que interpreta e que refaz o mundo a partir das suas 

apreensões que se vê a literatura como um meio educativo em si mesmo; uma maneira de 

“mergulhar” na existência
30

. O próprio Sartre foi testemunha disso, uma vez que a sua 

literatura foi como que um encontro consigo mesmo, encontro que marcava para lá, na 

literatura, mergulhar mais profundamente na existência.  

 
Eu nasci da escrita; antes dela, havia tão somente um jogo de espelhos; desde o 

meu primeiro romance, soube que uma criança se introduzira no palácio dos 

espelhos. [...] Conhecia a alegria; a criança pública marcou consigo mesma 

encontros privados (SARTRE, 1970, p. 93.). 

 

 

                                                 
30

  Heidegger, de certa forma, anuncia uma conceituação do que seria uma filosofia existencialista ao afirmar 

que: “A questão da existência sempre só poderá ser esclarecida pelo próprio existir” (1999, p. 39). É uma forma 

que foi posteriormente aduzido ao pensamento de Sartre, quando o mesmo afirma que “a existência precede e 

comanda a essência”. Por essa conclusão, de que o existir é que permite esclarecer qualquer ponto acerca da 

existência, são unidas várias filosofias existenciais com o nome de existencialismo, embora os pormenores vão 

se distanciando aos poucos. Quando se quer saber sobre o conjunto das estruturas que definem a existência se 

está adentrando no âmbito do questionamento existencialista.  
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Assim, garantindo a importância do leitor no processo de re-leitura do mundo, a 

literatura pode abrir espaço para a reflexão, atitude essencial para quem quer filosofar sobre 

qualquer tema. O mais importante disso tudo é que, ao refletir, o leitor está a fazê-lo sempre 

no campo de um mundo dado; pois todo romance sempre se dá em um determinado campo 

situacional e temporal. Nesse sentido, a literatura, por mais ficcional que seja, é sempre 

situada, contextualizada, pois, como nos diz Sartre (2004, p. 118), “o tema da literatura 

sempre foi o homem no mundo”, ou seja, o homem em situação.  

Sartre teve uma consciência estupenda da possibilidade de uma literatura situada; 

valeu-se desse artifício como poucos, juntando-se àqueles que viam no excesso de existência 

contido no mundo uma possibilidade de, através da linguagem, metamorfosear esse mesmo 

mundo na busca da construção de sentidos. Nesse sentido:  

 

As filosofias da existência retomaram a questão da linguagem não apenas 

tematicamente, como foi feito desde o Crátilo de Platão ou a Poética de Aristóteles 

até a filosofia analítica contemporânea, mas, por assim dizer, praticamente, através 

da criação e da crítica literárias. Teatro e romance parecem mais aptos do que o 

ensaio, ainda que filosófico, para tornar viva a experiência da liberdade que é a 

história, ou seja, tempo e linguagem. O jorro da existência, no qual se 

interpenetram o absoluto e o relativo, o intemporal e o histórico, se dá a ver e a ler 

espetacularmente no desenvolver de ficções, enquanto os tratados teóricos podem 

dar a impressão de manifestar apenas elementos algébricos (COLETTE, 2009, p. 

111-112). 

 

 

Outro dado de fundamental importância nesse contexto analisado é que, mesmo 

falando do homem no mundo, a literatura sempre parece apontar para o campo da 

possibilidade. É que a literatura suscita a liberdade numa mão dupla: a liberdade de quem 

escreve e a liberdade de quem lê. Quem escreve tem o poder de livremente escolher o final do 

romance, os locais onde os personagens desenvolverão as suas tramas, o que dirão e o que 

pensarão; já o leitor, pela sua própria subjetividade, é livre para reinterpretar o que lê, 

transcender o texto
31

 e lhe dar novos significados que talvez o autor jamais tivesse 

vislumbrado. Sendo assim, ao apontar para esse perene campo de possibilidades, a liberdade 

parece fazer parte da prosa literária, uma vez que, na possibilidade constante da reinvenção, o 

                                                 
31

  Obviamente não se trata de dizer que o leitor pode dar a interpretação que quiser a um texto, o que seria no 

mínimo um contra-senso. Algumas leituras guardam relações com o texto, mas outras não estabelecem 

concordância alguma com ele, logo não estão autorizadas a serem feitas. É preciso que a interpretação que o 

leitor faz do texto tenha como fundamento o próprio texto, para que somente assim ele possa transcendê-lo. 

Fiorin e Savioli (1996, p. 126), expressam muito bem esse argumento: “São inaceitáveis as leituras que não 

estiverem de acordo com os traços de significado reiterados, repetidos, recorrentes ao longo do texto. [...] Um 

texto pode ter várias leituras, bem como pode jogar com leituras distintas para criar efeitos humorísticos. 

Entretanto, o leitor não pode atribuir-lhe o sentido que bem entender [...]”. 
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futuro se estende perenemente. A literatura se distende como um ato típico de liberdade, uma 

vez que o espaço que se abre no plano da subjetividade tem um caráter de infinitude.  

 

O processo de recepção encontra seu limite apenas na capacidade do leitor de 

apreender o texto, clara e distintamente, como um conjunto infinito de relações 

constitutivas de sentido. As fronteiras que se colocam para a recepção são tanto as 

fronteiras subjetivas da percepção e da faculdade de julgar quanto as objetivas de um 

potencial de recepção disponível em uma situação histórica dada (STIERLE, 2002, p. 

145). 

 

 

Ao que parece, quando se percorre um pensamento através da fala de algum 

personagem de um romance, em todos os seus contornos e aspectos, sente-se a necessidade de 

imaginá-lo em uma situação do cotidiano. O romance parece ter esse poder de trazer o 

pensamento para o campo do possível, embora, às vezes, improvável. Sendo assim: se a obra 

filosófica, com todo o seu rigor característico, busca pontuar o sentido daquilo para o qual se 

volta, analisando para depois sintetizar, sempre orientando o pensamento para uma senda, já a 

obra ficcional, embora também possa fazer isso, tem, por vezes, essa característica de 

liberdade, de poder sempre transcender um dado estado de coisas; de deixar sempre em aberto 

o campo das possibilidades. Dessa forma:  

 
[...] a literatura concreta será síntese da Negatividade, enquanto poder de 

afastamento em relação ao dado, com o Projeto, enquanto esboço de uma ordem 

futura; será a Festa, espelho de chamas a queimar tudo que nele se reflete, e 

generosidade, isto é, a livre invenção, o dom (SARTRE, 2004, p. 119). 

 

 

 

Desse modo, a liberdade, característica intrínseca da realidade humana, está 

concatenada com a necessidade humana de dar sentido ao seu existir; além disso, soma-se 

com a característica essencial de projetar no futuro uma realidade sempre melhor do que a 

atual e lançar-se na busca desse livre projeto; desse modo, através de uma liberdade que pode 

“nadificar” o presente e projetar um futuro “melhor”, o homem se aventura em busca da 

descoberta das “essências”, da arte de viver, ou do sonho da razão. “De fato, a arte da vida 

consiste em: primeiro, estar vivo; segundo, estar vivo em condições satisfatórias; e terceiro, 

conquistar um aumento de satisfação” (WHITEHEAD, 1988, p. 5). Ou seja, existe um 

constante esforço no sentido ascendente para não só viver-se, mas para viver-se bem, ainda 

assim, almejando-se sempre uma vida melhor. Talvez todas as realizações culturais do 

homem sejam visando a um “viver melhor”.  
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Dentro dessas empresas culturais em prol de uma vida melhor, a literatura se encontra 

presente com as suas nuanças; promove através da prosa literária, uma experiência de 

ampliação do mundo existente, onde escritor e leitor podem marcar um encontro consigo 

mesmos para um acerto de contas com o mundo. É assim porque: “Se tudo na ficção fosse, em 

princípio, diverso de nossa experiência da realidade, ela não mais se relacionaria a um 

conceito de realidade e assim não seria nem verbalmente articulável, nem constituível na 

recepção” (Stierle, 2002, p. 155). Dentro dessa linha de pensamento, a literatura 

existencialista, enquanto gênero literário, da qual Sartre foi um elemento de destaque, teve 

especial importância por trazer à tona os problemas do cotidiano; as angústias dos homens, 

seus enfrentamentos com a realidade; enfim, propiciar ao leitor pensar sobre a vida através da 

vida dos personagens que estão constantemente colocados em xeque pelos acontecimentos de 

suas vidas; que estão impelidos a agir diante da torrente dos acontecimentos que, muitas 

vezes, nem suspeitaram que os levariam para tal desfecho. É nesse sentido que a literatura 

sartriana é riquíssima por permitir uma experiência ao leitor com várias facetas da existência 

humana.  

Paviani (2009, p. 63) traz uma citação que vem ao encontro desta argumentação: “Um 

filósofo pode empregar gêneros literários, como o romance, o conto, o teatro, para expressar 

ideias filosóficas. Nesse sentido, Jean-Paul Sartre é um exemplo de filósofo e de escritor 

contemporâneo por demais evidente”. E ele ainda vai mais longe ao concluir que: “Nele o 

predomínio do filosófico transforma contos, peças de teatro e romances em veículos, ao 

mesmo tempo literários e filosóficos, evitando o texto formal ou técnico e vazio de certas 

narrativas literárias” (PAVIANI, 2009, p. 63). 

A literatura promove isso; a reflexão está contida nesse tipo de narrativa ficcional, 

apresentando-se como uma genuína matriz filosófica. Nesse sentido, agora se busca o apoio 

em Russell para corroborar a tese da existência de uma literatura propiciadora à reflexão nos 

romances sartrianos, pois ele via que nos romances de Sartre o pensamento de que a liberdade 

é um chamado constante à ação é apresentado por seus personagens “que se defrontam com o 

tipo de apelo à ação que é uma faceta tão importante do existencialismo. O meio literário do 

romance proporciona o veículo perfeito para as reflexões sobre a condição humana” 

(RUSSELL, 2004, p. 488). Tal tese, de que a liberdade é um apelo constante à ação, carrega 

em sua esteira a própria tônica da filosofia da existência de Sartre, de que “a existência 

precede e comanda a essência”. Enquanto ato de liberdade, pura negatividade, sim, porque, 

para Sartre, a liberdade identifica-se fundamentalmente com o nada de ser da realidade 

humana. Sendo assim, “a liberdade não é um ser: é o ser do homem, ou seja, seu nada de ser” 
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(SARTRE, 2005, p. 545) – a liberdade tem a característica essencial de poder afastar-se do 

real (o Em-si em que fala Sartre) para projetar outra “realidade” na forma de um possível. Isso 

implica que a liberdade faz surgir o campo das possibilidades, que é um existir tipicamente 

humano, característica que permite a possibilidade da existência de um mundo subjetivo.  

Uma das características marcantes da própria filosofia existencial de Sartre é o 

primado da existência sobre a essência, como ele mesmo enfaticamente diz: “A existência 

precede e comanda a essência” (2005, p. 541.). Isso quer dizer que, primeiro o homem se 

descobre enquanto existente, para só depois fazer algo com essa mesma existência. O que 

importa demonstrar, neste momento, é que pela sua própria característica de buscar o 

fundamento na própria existência, a filosofia da existência de Sartre se coaduna perfeitamente 

com o discurso literário presente em seus romances, ou seja, de que uma vez “jogado” na 

existência, o homem (ou o Dasein para Heidegger ou o Para-si para Sartre) precisa dar sentido 

para ela; essa busca de sentido ou de um fundamento para o que não tem fundamento é o que 

Sartre chama de liberdade. Nesse sentido, tudo o que o homem produz na forma de Cultura 

pode ser visto como forma de fundamentar a sua existência, abrir a clareira do ser no meio 

indiferenciado dos entes que apenas são, e pronto.  

 

Cada uma de nossas percepções é acompanhada da consciência de que a realidade 

humana é „desvendante‟; isto quer dizer que através dela „há‟ o ser, ou ainda que o 

homem é o meio pelo qual as coisas se manifestam; é nossa presença no mundo que 

multiplica as relações, somos nós que colocamos essa árvore em relação com 

aquele pedaço de céu; graças a nós essa estrela, morta há milênios, essa lua nova e 

esse rio escuro se desvendam na unidade de uma paisagem; é a velocidade do nosso 

automóvel, do nosso avião que organiza as grandes massas terrestres; a cada um 

dos nossos atos, o mundo nos revela uma face nova (SARTRE, 2004, p. 33-34).  

 

 

E o que isso tem com o discurso literário? Que a literatura, enquanto expressão da 

liberdade essencial do homem, é abertura constante para superação desse mesmo homem, ou 

seja, a sua nadificação, para usar um termo tipicamente sartriano.  

Na literatura se veem constantemente personagens angustiados ante os momentos de 

deliberação. O que farão? O leitor é constantemente convidado a compartilhar essa atmosfera; 

vive, no campo da ficção, essa mesma angústia de que é preciso escolher; está sempre às 

voltas com a hora da decisão; adentrar um tipo de experiência em que é convidado a refletir 

sobre o fato de que se fazem escolhas a cada instante da vida; tem a consciência de que 

também é responsável pelas decisões em sua vida, e de que elas poderão contribuir na 

formação de um cidadão mais ou menos quietista, de um indivíduo mais ou menos 

conformado; principalmente em uma literatura que mergulhe o leitor na existência, com toda 
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a sua indeterminação e contradição inerentes à condição de desamparo do homem. Sendo 

assim, através da liberdade, que é uma atividade própria da consciência, o homem pode 

pensar sobre as coisas existentes e sobre a sua própria existência; pode, inclusive, querer 

mudar o estado de coisas que constitui a sua existência; mas só pode fazer isso partindo da 

realidade dos fatos, de uma dada situação concreta. “As ficções são „reais‟ à medida que são 

públicas; apenas enquanto públicas, a elas pertence uma horizontidade, não só subjetivamente 

provada, mas inter-subjetivamente presente” (STIERLE, 2002, p. 162).  É nesse sentido que se 

interpreta que “a existência precede e comanda a essência”.  

 No sentido que se quer dar ao presente estudo, realmente, o leitor de literatura está 

inserido em uma situação histórica determinada, vive em situação, porém sempre se lhe 

apresenta uma possibilidade de pensar outra realidade; de projetar um outro mundo; de 

nadificar o seu ser agora em prol de um outro que nem existe ainda; daí que a narrativa 

ficcional, como conseqüência, tem essa característica de suma importância para quem quer 

assegurar a reflexão como uma atividade positiva para o homem, uma vez que se, por acaso, o 

homem não for livre, de que lhe adianta refletir se ele não pode escolher o que fazer com essa 

mesma reflexão? Destarte, de agora em diante, através do estudo e da contribuição da 

literatura na formação de um leitor reflexivo, principalmente através do caso da literatura de 

Sartre, procurar-se-á estudar melhor o seu pensamento e o seu apelo à reflexão filosófica, 

coisa muito cara à filosofia e de relevância para a sua função no contexto escolar. Além do 

mais, é necessário que o professor, nos dizeres de Morin (2004), tenha em mente a 

importância da reflexão na condução do seu ensino, tendo a literatura como manancial em que 

ele e os seus alunos possam beber para ampliar o seu conhecimento de mundo. 

 

 

2 A ESTÉTICA DA REFLEXÃO E A ARTE DA EXPERIÊNCIA LÚDICA 

 

Trata-se agora de demonstrar que existe um elemento de arte quando se tenta dotar de 

significado algum evento ou ação na qual se está inserido e se caminha conscientemente para 

a sua conclusão. Dentro dessa perspectiva, a reflexão poderia ser vislumbrada como uma 

tentativa de dar uma forma ao todo das impressões contingentes, que permeia o caos das 

experiências sensíveis que o homem sofre a cada instante da sua existência.  

Um importante pensador contemporâneo que segue esses passos é Dewey (1974). Para 

o pensador norte-americano, o que caracteriza uma experiência estética é quando existe algum 

interesse em completar uma tarefa e ela é completada. Com efeito, quando alguém alimenta 
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intencionalmente alguma experiência, pega essa mesma experiência dotando-a de algum 

sentido próprio e busca a sua culminância, então pode-se dizer que tal atividade prática está 

constituída de qualidade estética.  

 

As coisas acontecem, mas nem são definitivamente incluídas, nem decisivamente 

excluídas; navegamos à deriva. Cedemos de acordo com a pressão externa, ou nos 

evadimos e nos comprometemos. Há começos e cessações, mas não há genuínos 

inícios e conclusões. Uma coisa substitui outra, mas não a absorve nem a traz 

consigo. Há experiência, mas tão lassa e digressiva que não é uma experiência. 

Nem é preciso dizer, tais experiências não são estéticas (DEWEY, 1974, p. 251). 

 

 

 

No parágrafo acima, Dewey desenvolve o argumento de que grande parte das 

experiências não é guiada pelo desejo; que simplesmente o homem não imprime uma 

deliberação forte em seguir adiante; ao contrário, simplesmente se deixa levar passivamente 

pela torrente da vida; viver assim é viver sem arte. A experiência estética, nesse caso, exige 

uma tomada de postura, ela prima por um sentimento de totalidade que é alimentado pela 

vontade de imprimir um sentido às coisas. Partindo-se desse princípio: “[...] nenhuma 

experiência, de que tipo seja, poderá constituir-se numa unidade, a menos que apresente 

qualidade estética” (DEWEY, 1974, p. 251).  

Para Dewey, a experiência estética está composta pelas duas formas básicas de 

experiência às quais estamos sujeitos a todo instante, a saber: o fazer e o sofrer; a primeira é 

algo que parte da nossa deliberação, e se constitui em um ato de natureza energética que visa 

atingir algum fim escolhido; a segunda é mais de natureza dos afetos; é o sentimento que 

alguma coisa externa desperta no homem
32

. “O fazer pode ser enérgico, e o sofrer pode ser 

agudo e intenso. Mas, a menos que eles sejam postos em relação um com o outro, 

constituindo um todo na percepção, a obra resultante não será completamente estética” 

(DEWEY, 1974, p. 259). Nesse sentido, o fazer e o sofrer (ou padecer) são as duas partes que 

compõem uma experiência estética completa. Mesmo que um artista tivesse um amplo 

conhecimento dos processos que o levaram a elaborar aquela obra, ela careceria de um ideal 

estético se ele não sentisse um gozo, um fruir, um prazer voltado para si mesmo, sentimento 

típico do sofrer que caracteriza a experiência estética “Para ser verdadeiramente artística, uma 

                                                 
32

 É digna de menção a semelhança entre as duas formas de experiência propostas por Dewey e a filosofia 

proposta por Espinosa no que tange a naturalidade dos afetos. A título de comparação, podemos perceber isso em 

Chauí (2004), quando ela diz que, de acordo com Espinosa, os nossos afetos podem ser paixões ou ações. São 

paixões quando causados por forças ou coisas externas; são ações quando causados por nossa força interna. 

Como podemos notar, os afetos de Espinosa se assemelham muito às experiências de Dewey, inclusive na 

divisão entre paixões, que correspondem ao sofrer; e as ações, que correspondem ao fazer. Realmente a 

semelhança é enorme.  
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obra tem também de ser estética – isto é, feita para ser gozada na percepção receptiva” 

(DEWEY, 1974, p. 257). Da mesma forma, quando se aprecia algo sem uma percepção 

espontânea ligada à atividade que proporcionou aquela experiência ela perde em qualidade 

estética. 

 Dewey (1974) dá um exemplo ao ilustrar um acontecimento hipotético, em que 

existisse um objeto finamente trabalhado com texturas e proporções extremamente agradáveis 

à percepção, supostamente produzido por um povo primitivo; o fato é que, posteriormente se 

descobriu que tal objeto não era uma produção consciente, mas tratava-se de uma produção 

acidental natural; a conclusão a que ele chega é que, como objeto de beleza, ele permanecerá 

incólume, mas, enquanto obra de arte, ele deixa de existir; o porquê disso reside na assertiva 

de que a experiência estética, no seu sentido limitado (artístico), está intimamente ligada com 

a experiência do fazer intencional. Pelo menos esta é a concepção pragmatista de que Dewey 

quer nos aproximar. “[...] o estético não é um intruso na experiência, seja por meio de um 

luxo vão ou de uma idealidade transcendente, mas que ele é o desenvolvimento clarificado e 

intensificado de traços que pertencem a toda experiência normalmente completa” (1974, p. 

255). Entenda-se por completar uma experiência quando existe algum interesse em completar 

uma tarefa e ela é completada. Isso sim é que dá a conotação estética a uma experiência.  

Pode-se entender com isso que a experiência pode produzir o estético sim, desde que 

esteja eivada de intencionalidade, desde que vislumbre um estado de coisas e caminhe para 

sua conclusão. Para tanto, para viver com arte, na concepção deweyana, o homem deveria 

buscar imprimir um sentido ao amontoado de experiências sensíveis a que está 

constantemente exposto. 

Com efeito, a atividade reflexiva possui qualidade estética na medida em que busca 

uma melhor maneira de agir no mundo; na medida em que procura situar o homem em meio à 

contingência dos fenômenos naturais, e quando se interpõe no limiar da ação sem análise 

alguma. Nos dias atuais, em que o homem é sufocado por tanta informação, sem tempo 

suficiente para decodificá-la; numa época em que se vive atravancado por tantos 

compromissos sociais, vê-se a liberdade ser engolida por tamanha e poderosa força de uma 

economia globalizada. Se o indivíduo não procurar viver com arte, no sentido deweyano, 

certamente será presa muito fácil do sistema sócio-econômico. 

 

A experiência é limitada por todas as causas que interferem com a percepção das 

relações entre o sofrer e o fazer. Pode haver interferência por causa de excesso do 

ponto de vista do fazer ou de excesso do lado da receptividade, do padecer. O 

desequilíbrio, de qualquer lado, obscurece a percepção das relações e torna a 

experiência parcial e distorcida, com escasso ou falso significado. O zelo pelo 
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fazer, o anelo pelo agir; deixam muitas pessoas, especialmente neste apressado e 

impaciente ambiente humano em que vivemos, com experiências de pequenez 

quase inacreditáveis, inteiramente superficiais. Nenhuma experiência tem 

oportunidade de completar-se a si própria porque alguma coisa mais entra em cena 

muito rapidamente. O que é chamado de experiência torna-se tão disperso e 

misturado, que dificilmente faz jus ao nome. A resistência é tratada como uma 

obstrução a ser evitada, não como um convite à reflexão. O indivíduo vem a 

procurar, inconscientemente, mais do que por escolha deliberada, situações nas 

quais possa fazer o maior número de coisas no menor tempo” (DEWEY, 1974, p. 

254). 

 

 

 

Assim, vê-se com muito entusiasmo uma pedagogia que busque suscitar nos alunos o 

gosto pelo trato das questões que fazem parte da sua existência. A partir do momento em que 

se pega o cotidiano, manancial das experiências – passando a prestar um pouco mais de 

atenção nas coisas que acontecem –, e se busca imprimir certo sentido a ele, consegue-se 

projetar durante o processo de análise dessa realidade um caminho que possa levar a algum 

lugar; pensa-se estar imprimindo uma qualidade estética à existência. 

Por isso, vê-se com muita simpatia aqueles que defendem um ensino reflexivo, pois a 

tentativa de compreender o caos em que se situa a existência, o esforço para se constituir uma 

unidade de sentido sempre foi uma das mais nobres tentativas da humanidade, uma das razões 

mesmas da Filosofia.  

Dentro dessa linha de pensamento, temos Husserl (2002) que, ao analisar a 

mentalidade européia como herdeira do pensamento grego, mostra como, no caso ocidental, a 

busca por uma atitude em constituir o mundo enquanto totalidade ordenada e com um sentido 

marca o início da civilização ocidental.  

 

A Europa tem um lugar de nascimento. Com isso não penso num território 

geográfico, embora também tenha tal, mas no lugar espiritual de nascimento, em 

uma nação, ou em indivíduos ou grupos humanos desta nação. Tal nação é a Grécia 

antiga do século VII e VI a.C. Nela surge uma nova atitude de indivíduos para com 

o mundo circundante. E, como consequência, irrompe um tipo totalmente novo de 

criações espirituais, que rapidamente assumiu as proporções de uma forma cultural 

bem delimitada. Os gregos chamaram-na filosofia. Corretamente traduzido, 

conforme o sentido original, este termo é um outro nome para ciência universal, a 

ciência da totalidade do mundo, da unidade total de todo o existente (HUSSERL, 

2002, p. 73). 

 

 

Não se deixar abalar pelo poder esmagador da contingência no mundo certamente é o 

que nos faz humanos. Buscar viver sem desanimar com o cansaço que frequentemente assola 

diante das incertezas da vida e, ainda assim, construir uma clareira para postar-se diante do 
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ser: isso é viver com arte. Nesse sentido, a filosofia se realiza enquanto puro ideal estético; o 

pensamento quer  ser belo pela busca constante do sentido. 

Trata-se agora de analisar o fenômeno lúdico levado às suas últimas conseqüências 

quando se vislumbra a possibilidade de, através do jogo lúdico do pensamento o homem, 

poder aproximar-se dos mais elevados ideais estéticos. 

Se Schiller (1995) pretendia demonstrar que o belo não seria um conceito da 

experiência, mas antes um ideal a ser construído, mesmo assim não poderia prescindir do 

impulso sensível, da fruição empírica. Tal construção se passaria, necessariamente, na forma 

de jogo entre o sensível e o inteligível, entre a matéria e a forma. Para ele, então, a abstração 

do belo não seria algo encontrado na existência empírica, porém a beleza jamais poderia estar 

dissociada da sensibilidade empírica. Assim, propondo como metodologia para a construção 

do que ele chamou de educação estética do homem, o jogo lúdico na forma de contemplação 

desinteressada de um objeto que lhe inspira beleza, o homem busca fruição ao mesmo tempo 

em que já projeta simbolicamente a sua própria liberdade nesse mesmo objeto na forma do 

Ideal. Tal liberdade se exerce na capacidade de ampliação dessa mesma realidade vivida. Ao 

fazer isso, o homem que contempla um objeto belo está dando asas a sua liberdade, que está 

na capacidade de tornar infinito até o mais banal dos acontecimentos cotidianos. 

Examina-se a partir de agora como a apreensão estética pode ser fruto de um exercício 

de liberdade, ou ainda como a beleza pode conduzir à liberdade, que surgiria de maneira 

lúdica. Para se desenvolver melhor essa questão, é preciso entender que, para Schiller, apesar 

de o homem ser fruto da natureza, e como tal estar sujeito as suas leis necessárias, o que faz 

do homem um homem “é justamente não se bastar com o que dele a natureza fez, mas ser 

capaz de refazer regressivamente com a razão os passos que ela antecipou nele, de 

transformar a obra da privação em obra de sua livre escolha [...]” (SCHILLER, 1995, p. 27).  

Ao se elevar de uma necessidade física para uma necessidade moral, o homem estaria abrindo 

campo para a existência do possível como uma construção da sua própria liberdade. 

Com efeito, mesmo sujeito às vicissitudes da natureza, mesmo prezo a uma existência 

empírica inserida em um contexto temporal que não para de mudar, de se transformar, esse 

mesmo sujeito natural, ou físico, como Schiller chama, é também um sujeito moral que toma 

como imperativo categórico (kantiano, diga-se de passagem) a máxima de que o homem deve 

ser tratado como fim e nunca como meio, ou seja, por mais que o homem possa ser alvo das 

intempéries da natureza, a sua condição de dignidade não pode sucumbir.  

Tem-se assim uma dupla realidade. De um lado, uma natureza que clama por 

transformação, por multiplicidade; de outro, uma razão que exige uma permanência, uma 
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ordem e unicidade. Nesse sentido, o homem possui uma realidade dual: é parte da natureza, 

possui uma realidade fenomênica, é um ser sensível como os demais animais; é transcendente 

pela liberdade que o caracteriza, quer imprimir a sua marca nas coisas, quer compreender a 

totalidade da qual faz parte. Partindo dessa realidade, Schiller aponta dois caminhos que se 

deslindam diante do homem e, sem serem excludentes, são intercambiáveis: o impulso 

sensível e o impulso formal. 

Schiller entendia que ambos os impulsos deveriam ser desenvolvidos em simetria, 

razão e sensibilidade; deveriam caminhar juntos com o intuito de possibilitar o desabrochar de 

um homem integral. Se em dados momentos da história privilegiou-se um em detrimento de 

outro, mesmo que isso tenha sido útil naquele momento, dever-se-ia ter sempre o cuidado de 

cultivar os dois lados do que de humano existe no homem: razão e sensibilidade. Vejamos o 

que o próprio Schiller pensava a respeito: 

 
Ainda que o mundo como um todo ganhe, portanto com a formação separada das 

forças humanas, é inegável que os indivíduos atingidos por essa formação unilateral 

sofrem sob a maldição desse fim universal. Ainda que o exercício ginástico forme 

corpos atléticos, somente o jogo livre e regular dos membros desenvolve a beleza. 

Assim também a tensão de forças espirituais isoladas gera homens extraordinários, 

mas apenas a temperatura uniforme das mesmas os faz felizes e perfeitos (1995, p. 

45).  

 

 

Com efeito, somente se poderia continuar a marcha do espírito humano de forma a 

realizar o imperativo categórico de que o homem merece toda a perfeição a que tem direito, se 

se conseguisse uma simetria entre o impulso sensível e o formal. 

Mas o que isso importaria no desenvolvimento do argumento? Que o ser humano é 

basicamente movido por esses dois impulsos que, embora sejam opostos, possuem uma 

existência imbricada. O homem, além de ser sentimento e mudança, também é liberdade e 

unidade. Cabe à cultura, na forma da educação estética, promover um movimento sincrônico 

entre ambos os impulsos. Neste sentido, a tarefa da cultura consistiria em primar pelo 

desenvolvimento de um homem integral, capaz dentre outras coisas de resguardar a sua 

sensibilidade sem deixar de lado o que de humano a sua liberdade lhe impingiu. Sendo assim, 

a cultura que favorecesse o mais prontamente possível uma faculdade receptiva e 

multifacetada do sujeito, levando em consideração a sua liberdade e autonomia, certamente 

ativaria de forma excelente o exercício da razão.  

É bom que se diga que é pela contínua circulação entre o impulso sensível e o formal 

que o homem vai do real ao ideal e retorna do ideal ao real. Graças a essa aparente dicotomia 
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pode-se projetar um mundo melhor a partir do qual se vive, e ainda colocar-se em um estado 

de arte. 

Nesse sentido, a literatura propicia consideravelmente esse fluxo contínuo entre o 

ideal e o real. Explorando o destino das personagens dos romances, pode-se perceber que ele 

fala de uma maneira universal do destino da humanidade. Quando se lê um romance, muitas 

vezes, a pessoa se identifica com a história da personagem; pode até mesmo sofrer com ela; 

encoleriza-se pelo que fazem a ela; gostaria que ela tivesse um final feliz; enfim, tem uma 

experiência genuína a partir de uma ficção, porque aquela dor vivida pela personagem diz 

respeito ao gênero humano, e também àquele leitor enquanto membro dessa mesma 

comunidade. Aquilo que lhe acontece poderia muito bem está acontecendo, ter acontecido, ou 

poder ainda acontecer com qualquer um.  

Ao se ler literatura, faz-se o percurso do universal para o particular e vice-versa. Sabe-

se perfeitamente que é uma leitura de ficção, mas se joga com aquela realidade na forma de se 

estabelecer uma identificação momentânea com aquela leitura. O fato é que a pessoa sofre 

(padece) com o que lê, pois, caso contrário, não sentiria nenhuma emoção ao ler uma obra 

literária. Porém, ao vivenciar aquela emoção, depois de aprender com ela, pode devolvê-la ao 

plano do abstrato através de uma reinterpretação do mundo. A vivência que se teve aconteceu 

porque se é humano e aquela personagem também carrega em si a mesma humanidade. É 

como se as personagens dos romances fossem modelos ideais de conduta, seja positiva, seja 

negativa. Ninguém consegue ser tão introspectivo no sentido de observar as próprias emoções 

e pensamentos, como Roquentin em A Náusea. Porém todas as pessoas que são introspectivas 

podem se enxergar nele sem que sejam ele. É como se, ao pensar na introspecção de 

Roquentin, fosse captada a consciência (de) introspecção em um sentido universal, porém no 

plano da experiência. 

É através da introspecção que se desenvolve a vida interior, alimentando a 

subjetividade e diferenciando-se dos demais. A vida interior é quem garante poder dizer que 

se tem uma subjetividade, e que não se é apenas um numerário na população. Contudo, Boff 

(2006) nos alerta de que estamos perdendo a capacidade de interiorização, atributo essencial 

da subjetividade. Para ele, essa dimensão profundamente aguçada no ser humano está 

ameaçada de desaparecer na cultura materialista de consumo e de massas. Por que será assim? 

Porque na cultura de consumo e de massa as pessoas são impelidas a fazer o que as outras 

fazem, a seguir um padrão sem o mínimo de reflexão acerca do por que estão fazendo aquilo. 

Enfim, nesse tipo de cultura, a velocidade que a acompanha não deixa tempo ao indivíduo 
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para interiorizar nada. Nesse caso, a contemplação quase não ocorre, ocasionando uma vida 

diluída na massa das pessoas.  

A literatura possibilita um reencontro com essa vida interior, pois, sempre que se lê 

algum romance, passa-se a interiorizar tudo aquilo que se lê. Assim, muitas vezes, o leitor 

chega mesmo a parar para refletir sobre o que está lendo; sobre se a ação de determinada 

personagem foi correta ou errada; talvez até mesmo se colocando em seu lugar para analisar 

melhor a sua conduta. Isso faz com que ele (o leitor) interiorize o mundo exterior nele mesmo 

para depois exteriorizá-lo através da compreensão deste mesmo mundo. Esse processo é 

extremamente importante no desenvolvimento da consciência reflexiva. 

Assim, se o ficcional carrega em si esse aspecto de ser uma estrutura formal – uma vez 

que funciona como modelo para o pensar e o agir – ele pode ser circunscrito no plano do 

impulso formal. O leitor, enquanto um ente empírico, constituído por toda a sua facticidade, 

ao receber toda aquela gama de emoções que a leitura suscita move o circuito formal-sensível.  

É importante perceber que os impulsos sensível e formal possuiriam uma ação 

recíproca, ou seja, cada um é atuante sobre o outro. Da ação recíproca e eficaz entre ambos 

surge o impulso lúdico, com o qual a própria humanidade do homem se identifica. Torna-se 

imprescindível compreender que somente através do impulso lúdico o homem poderia 

transcender plenamente o seu estado sensível ou natural, transitando entre o real e o ideal. 

Com efeito, se o perfeito jogo entre o impulso sensível e o formal se dá na forma de 

um impulso lúdico, tal caso só poderia ser vislumbrado enquanto ideal – como uma tarefa de 

todo ser racional que desejasse atingir toda a perfeição a que tivesse direito. Logo a toda a sua 

plena humanidade –, talvez fosse por isso que Schiller pensava o conceito de impulso lúdico 

como algo inalcançável na prática, existiria somente no sentido de que o homem só poderia 

efetivamente realizá-lo na perfeição da sua existência.  

Com efeito, o termo impulso lúdico ganha uma maior precisão se aduzirmos que: 

“Este nome é plenamente justificado pela linguagem corrente, que costuma chamar jogo tudo 

aquilo que, não sendo subjetiva nem objetivamente contingente, ainda assim não constrange 

nem interior nem exteriormente” (SCHILLER, 1995, p. 83). No impulso lúdico, leveza e 

seriedade se encontram em confluência, tornando a realidade pequena em si mesma, assim 

como a seriedade da lei torna-se, ela mesma, mais leve. Por isso pode-se dizer que, jogando 

ludicamente, o homem pode ampliar a esfera do vivido sem, no entanto, tornar-se uma mera 

forma sem vida. Destarte, seria no jogo que residiria a verdadeira beleza. 

Assim sendo, chega-se a um ponto crucial no pensamento de Schiller, de que somente 

através do fluxo contínuo entre o real e o ideal, entre a matéria e a forma, o homem poderia 
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ser genuinamente humano. Para realizar esse ideal estético, ele precisaria jogar com os dois 

planos: precisaria se apreender enquanto elemento lúdico, ou, como diria o próprio Schiller: 

“Pois para dizer tudo de vez, o homem joga somente quando é homem no pleno sentido da 

palavra, e somente é homem pleno quando joga” (1995, p. 84). Para tanto, só enquanto agente 

livre é que o homem pode jogar. Somente um indivíduo livre dos apelos estritamente 

materiais pode pensar em um mundo melhor; somente um homem livre pode querer toda a 

perfeição a que ele tem direito; somente um sujeito livre pode partir de uma determinada 

realidade historicamente situada para outra que por enquanto não passa de uma ideia, mas que 

já norteia o seu estado atual a partir do momento em que ele se percebe enquanto essa mesma 

transcendência; tudo isso não seria um puro desejo do belo? Não seria através do lúdico que o 

homem buscaria ser uma forma viva? (SCHILLER, 1995). 

Com efeito, o impulso lúdico se confundiria com o verdadeiro estado estético por 

excelência, pois seria através do jogo lúdico que se iria da sensibilidade à razão e da razão à 

sensibilidade. Agindo assim, o homem poderia se considerar plenamente livre, no sentido de 

não ser constrangido, nem pelos apelos sensíveis, nem muito menos pela determinação moral.  

 

Esta disposição intermediária, em que a mente não é constrangida nem física nem 

moralmente, embora seja ativa dos dois modos, merece o privilégio de ser chamada 

uma disposição livre, e se chamamos físico o estado de determinação sensível, e 

lógico e moral o de determinação racional, devemos chamar estético o estado de 

determinabilidade real e ativa (SCHILLER, 1995, p. 106-107).  

 

 

Sendo assim, transitando livremente pelo formal e pelo material, o impulso lúdico 

levaria a um genuíno exercício de busca do ilimitado. Isso porque, através da ação lúdica, 

pode-se passar facilmente do sensível para o inteligível, retornando a ele sempre que se 

precise de novos elementos para compor o quadro da totalidade. “[...] somente o estético é um 

todo em si mesmo, já que reúne em si todas as condições de sua origem e persistência” 

(SCHILLER, 1995, p. 114). Isso significa que somente no estado estético é que o homem 

jogaria com todas as suas faculdades juntas; nele a sensibilidade, a imaginação, a ética e a 

razão manifestar-se-iam com toda a sua integridade.  
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Quadro 1 – o impulso lúdico enquanto elo entre o sensível e o formal. 

 

Somente no estado estético, em pleno exercício do impulso lúdico, é que o homem 

poderia, através da contemplação estética do mundo, produzir suas representações adequadas, 

pois a “verdade” costuma ser produzida a partir das sensações e percepções do exterior, mas é 

fundada pelo exercício do pensamento na sua mais perfeita liberdade. “[...] são justamente 

liberdade e espontaneidade que faltam ao homem sensível. [...] Pela disposição estética do 

espírito, portanto, a espontaneidade da razão é iniciada já no campo da sensibilidade [...]” 

(SCHILLER, 1995, p. 118). Assim, tem-se aberto um campo ilimitado para o pensamento 

através da liberdade de pensamento que se dá, primeiramente, como uma busca por beleza nas 

coisas do mundo, para depois projetar um mundo melhor a partir do vivido.  

Chega-se assim, após todas as considerações anteriores, ao ponto a que se queria 

chegar: o lúdico enquanto atividade espontânea só se dá na forma de uma liberdade que se 

confunde com o livre jogo entre o sensível e o formal. Na sua primeira maneira de ser, no 

estado físico, o homem apenas se vê como parte do mundo. Neste caso, não existe ainda o 

mundo como a sua representação. Somente no estado estético é que lhe é aberta a 

possibilidade de contemplar o mundo como algo transcendente a ele.  

 

Em seu primeiro estado físico, o homem capta o mundo sensível de maneira 

puramente passiva, apenas sente, sendo plenamente uno com ele, e justamente por 

Fazer/ações 

Impulso formal 

(forma) 

Experiência      

Estética/ impulso 

lúdico (forma viva) 

Sofrer /paixões 

Impulso sensível 

(vida) 
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ser o próprio homem apenas mundo, não há ainda mundo para ele. Somente 

quando, em estado estético, ele o coloca fora de si ou o contempla, sua 

personalidade se desloca dele, e um mundo lhe aparece porque deixou de ser uno 

como ele (SCHILLER, 11995, p. 129). 

 

 

É importante se assinalar que, por contemplação, pode-se entender já o exercício da 

reflexão, processo que já coloca o homem num degrau acima da sua condição natural. Até 

mesmo para obter alguma representação sobre o mais trivial dos fenômenos físicos, eis que já 

se está em um processo de reflexão. Nesse sentido, a reflexão é o próprio mecanismo com que 

a liberdade pode operar no seio da realidade humana. Até mesmo para se representar o belo é 

preciso reflexão, pois que: 

 

 A beleza, portanto, é objeto para nós, porque a reflexão é condição sob a qual 

temos uma representação dela. Ela é, portanto, forma, pois que a contemplamos, 

mas é, ao mesmo tempo, vida, pois que a sentimos. Numa palavra: é, 

simultaneamente, nosso estado e nossa ação (SCHILLER, 1995, p. 131). 

 

 

Sem a reflexão até mesmo a beleza não pode existir, uma vez que ela sempre estará 

fundada sobre algum conceito subjetivo. Nesse sentido, a aparência estética das coisas já 

ficaria ao encargo do próprio homem, pois quando Schiller (1995, p. 134) diz que: “A 

realidade das coisas é obra das coisas; a aparência das coisas é obra do homem, e uma mente 

que aprecia a aparência já não se compraz com o que recebe, mas com o que faz”; na verdade 

ele está dizendo que o homem tende, através da aparência estética que empresta ao mundo, à 

predisposição em vê-lo mais bonito do que realmente ele é. Isso já seria uma característica do 

homem que faz dele um ser transcendente, logo livre. 

Na literatura, tem-se um desses momentos em que o homem busca transcender o 

estado natural do mundo. A literatura está repleta de convites à contemplação e à reflexão. A 

liberdade de mexer na aparência do real emprestando-lhe uma nova aparência, muitas vezes 

até melhor, faz da literatura um exercício constante de liberdade. Talvez se esteja até sendo 

muito ambicioso quanto ao alcance da literatura, mas quando se leem autores como, por 

exemplo, Calvino (1990, p. 126), vê-se que, talvez até se fique mesmo devendo algo. 

 

A excessiva ambição de propósitos pode ser reprovada em muitos campos da 

atividade humana, mas não na literatura. A literatura só pode viver se se propõe a 

objetivos desmensurados, até mesmo para além de suas possibilidades de 

realização. Só se poetas e escritores se lançarem a empresas que ninguém mais 

ousaria imaginar é que a literatura continuará a ter uma função. No momento em 

que a ciência desconfia das explicações gerais e das soluções que não sejam 

setoriais e especialísticas, o grande desafio para a literatura é o de tecer em 
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conjunto os diversos saberes e os diversos códigos numa visão pluralística e 

multifacetada do mundo. 

 

 

Nesse ponto, Calvino poderia concordar com Schiller no que diz respeito à busca de 

ideais e objetivos inalcançáveis. Mesmo que o ideal seja uma tarefa que não possa nunca se 

concretizar, deve permanecer enquanto ideal sob pena de o homem se estagnar no seu 

processo de humanização, na busca por toda a perfeição a que almeja na sua existência. Além 

do mais, é justamente por essa “mania” de querer sempre “viver melhor”, compreender 

melhor o mundo, que o homem não desistiu ainda da visão de totalidade que ele quer 

emprestar à realidade. Pelo menos a filosofia e a literatura ainda não desistiram, por sorte...  

 

3 POR UMA COMPREENSÃO DO FENÔMENO LÚDICO NA ATUALIDADE 

 

 

A palavra lúdico adquiriu hoje em dia uma aceitação bastante exacerbada. Todos, 

praticamente sem exceção, veem com bons olhos a presença do lúdico em qualquer atividade 

humana. Muitas pessoas incorporaram essa palavra ao seu vocabulário, gostando, inclusive, 

de se colocar como uma pessoa lúdica. Mas o que pode significar o vocábulo lúdico? O que 

poderá ser uma atividade lúdica? Um jogo lúdico? Ou, mais especificamente, o que significa 

dizer que a literatura pode vicejar o lúdico? 

Comece-se, então, por essa parte. Na tentativa de se aproximar um pouco do 

significado do lúdico, que se busquem algumas considerações sobre a sua natureza. 

Primeiramente, a origem da palavra lúdico provém do latim ludus que, etimologicamente, 

significa jogo. Porém dizer que o lúdico significa jogo não esclarece muita coisa; aliás, 

simplifica sobremaneira uma compreensão mais aguçada da problemática. Portanto é 

preferível ir um pouco adiante, atentando para a evolução semântica dessa palavra que não 

ficou estacionada na sua origem etimológica. Segundo Feijó (1992, p. 60), “O lúdico passou a 

ser reconhecido como um traço essencial da psicofisiologia do comportamento humano. De 

modo que a definição de lúdico deixou de ser o simples sinônimo de jogo”. Não é 

desnecessário se acrescentar que tal evolução semântica ampliou as delimitações do 

entendimento do lúdico, fazendo dele um fenômeno que extrapola o âmbito do jogo enquanto 

brincadeira. Não se pode deixar de assinalar, entretanto, que a expressão “simples sinônimo 

de jogo” não dá conta da dimensão do próprio jogo que, longe de ser simples, expressa uma 

gama de elementos tão complexos e cruciais para o próprio entendimento do jogo. Huizinga 

(1999, p. 3-4) demonstra isso. 



 98 

[...] o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. 

Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função 

significante, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa 

“em jogo” que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à 

ação. [...] Seja qual for a maneira como o considerem, o simples fato de o jogo 

encerrar um sentido implica a presença de um elemento não material em sua 

própria essência. 

 

 

Destarte, atribuindo ao jogo um caráter de simplicidade estar-se-á sendo coerente com 

a dimensão de transcendência que o jogo carrega em seu âmago? O autor é um tanto 

reducionista na sua definição de lúdico, porém não é esse o ponto que se quer enfocar no 

desenvolvimento do argumento. 

O autor prossegue a sua explanação sobre a sua compreensão da problemática, 

enfatizando que, “O lúdico faz parte das atividades essenciais da dinâmica humana. A 

atividade lúdica caracteriza-se por ser espontânea, funcional e satisfatória” (FEIJÓ, 1992, p. 

60). Mas, admitindo-se que o fenômeno lúdico possa ser estudado dentro dessas três 

dimensões, o que poderia isso dizer? Parafraseando o autor, primeiramente se pode evidenciar 

a característica espontânea do lúdico, ao aproximá-lo de um caráter essencial da natureza 

humana. Tal caráter está longe de ser uma resposta puramente reflexa, expressão da 

irritabilidade biológica presente em todo o reino animal, mas relaciona-se com outros níveis 

mais sofisticados de interação com o ambiente.  

Sendo assim, na sua característica de manifestação espontânea, o lúdico se reveste de 

uma nuança de autoexpressão construtiva, passando pelo âmbito da espontaneidade e do bem-

estar. Nesse sentido, a expressão lúdica se baliza na transcendência da pessoa que realiza a 

ação. “Neste contexto, transcendência é usada com o sentido natural de „ir para além de‟, 

significando o ir para além das demarcações do território orgânico, com a intenção de 

autorrealizar-se coerentemente no meio ambiente físico e social” (FEIJÓ, 1992, p. 62). 

Observa-se aí uma preocupação com a transcendência enquanto movimento de ir além do 

plano meramente biológico, atestando, assim, uma característica tipicamente humana que 

pode ser assimilada enquanto característica da liberdade no homem. 

Deter-se-á, no caso do presente estudo, no caráter mais eminentemente humano, pois, 

como atesta Huizinga (1999, p.3), o lúdico é mais antigo do que a própria cultura, uma vez 

que os animais não esperaram pela humanidade para viverem o lúdico. “O jogo é fato mais 

antigo do que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe 

sempre a sociedade humana; mas, os animais não esperaram que os homens os iniciassem na 

atividade lúdica”. Sendo assim, em um primeiro momento, será privilegiada a expressão do 
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lúdico através da sua espontaneidade, pois é essa faceta que permite uma melhor 

diferenciação das expressões dos outros animais, principalmente se se observar a sua presença 

nas construções eminentemente humanas: 

 

As grandes atividades arquetípicas da sociedade humana são desde início, 

inteiramente marcadas pelo jogo. Como por exemplo, no caso da linguagem, esse 

primeiro e supremo instrumento que o homem forjou a fim de poder comunicar, 

ensinar e comandar. É a linguagem que lhe permite distinguir as coisas, defini-las e 

constatá-las, em resumo, designá-las e com essa designação elevá-las ao domínio 

do espírito. Na criação da fala e da linguagem, brincando com essa maravilhosa 

faculdade de designar, é como se o espírito estivesse constantemente saltando entre 

a matéria e as coisas pensadas. Por detrás de toda expressão abstrata se oculta uma 

metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o 

homem cria um outro mundo, um mundo poético, ao lado do da natureza 

(HUIZINGA, 1999, p. 7). 

 

 

Ora, ao dizer que, no processo de criação dos seus modelos ideais, o homem como que 

salta da matéria ao pensamento; isso autoriza a se pensar que o lúdico no homem possui uma 

característica de transcendência no sentido de que suscita um movimento para além do 

material, talvez sendo por isso que se possa perfeitamente tentar captá-lo como esse 

movimento de interação entre o real e o ideal.  

Por buscar um ponto que se encontra sempre distante do estado atual das coisas, o 

homem é um ser transcendente que joga com a sua condição, mesmo quando sabe que não 

existe garantia nenhuma de que os ideais que formula possam ou não ser exeqüíveis; mesmo 

assim, lança-se na tarefa de pensá-los enquanto uma possibilidade de melhoria da vida. Nesse 

ponto é que se consideram os ideais como construção essencial da cultura humana, pois eles 

não precisam da realidade para existir, mas, certamente, a realidade sem eles se mostra bem 

menos atraente e até mesmo bem menos digna de ser vivida.  

Mesmo se for analisada a questão do lúdico pelo prisma da satisfação na atividade em 

si mesma (o prazer), pode-se observar que, diferentemente do restante dos animais, o homem 

além de procurar os prazeres mais imediatos também se preocupa com os prazeres que estão 

mais adiante, ou seja, com os prazeres da alma. 

Que o homem busque o prazer como fim supremo parece ser um apelo bastante 

sedutor. Com efeito, seria prudente que o homem buscasse fazer do prazer um aliado seu na 

busca pela felicidade, não se tornando um escravo seu. Destarte, o homem para Epicuro 

(1988) deveria utilizar a sua capacidade racional para saber escolher os prazeres que 

conviriam ou não na construção de uma vida bela e boa. Assim, a liberdade sempre deve 

permear a vida do homem que, diante do fato de estar sempre diante do prazer ou da dor, deve 
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buscar sempre o cálculo correto que o conduza à verdadeira felicidade, que consiste na 

ausência de dor e na paz de espírito. Fazendo isso, conseguindo o domínio do seu espírito, o 

homem estaria sendo real e genuinamente livre. “O essencial para a nossa felicidade é a nossa 

condição íntima: e desta somos nós os amos” (EPICURO, 1980, p. 14).  

E o que tudo isso pode ter a ver com a literatura e com a educação? Primeiramente, 

pode-se observar que, em se tratando de “um prazer da alma”, a leitura de um texto pode 

assegurar um prazer de grande significância. O prazer da contemplação coloca o homem 

diante de um estado estético. Da mesma forma que uma dor pode ser projetada e sentida no 

futuro, ocasionando uma dor ainda maior pela expectativa, bem como a dor vivida no passado 

pode continuar a nos incomodar através da rememoração, com o prazer acontece o mesmo. O 

homem tem a capacidade de, a partir de uma fruição estética presente, projetá-la em um 

futuro, até mesmo potencializada; da mesma forma, pode-se deleitar indefinidamente com 

uma rememoração de uma cena que lhe causou contentamento. No caso do prazer da alma, ele 

pode ser mantido e até mesmo ampliado através do tempo; a fruição do prazer no homem 

chega a um gradiente bem elevado, pois ele aprendeu a levar esse mesmo prazer junto da sua 

alma, resguardado do ciclo de geração e corrupção existente na natureza.  

No caso da literatura, pode-se tentar aproximar esse prazer estético ou da alma com o 

que os teóricos chamam de “efeito estético”. Jauss (2002, p. 69), discorrendo sobre esse 

fenômeno, diz que: “A experiência primária de uma obra de arte realiza-se na sintonia com 

seu efeito estético, isto é, na compreensão fruidora e na fruição compreensiva”. Essa fruição 

compreensiva e compreensão fruidora colocam em cena a importância da subjetividade de 

quem está contemplando aquele dado objeto estético. Se alguém lê um livro, por mais belo e 

significativo que ele seja, a fruição compreensiva e a compreensão fruidora só poderá se dá no 

interior do sujeito que o contempla. Se o leitor não interagir com a obra, não se identificar 

com ela, não sentir prazer em lê-la, não buscar transcendê-la no campo do seu imaginário, 

certamente não vai haver nenhuma intenção de perpetuar qualquer desconforto sentido, o elo 

entre a obra e o leitor estará quebrado. Daí que a teoria estética ou estética da recepção 

defendida por Jauss e por outros vem restituir o lugar da subjetividade na composição da 

própria realidade.  

Para fundamentar o prazer estético, que é um “prazer da alma”, Jauss (2002) o 

relaciona com três categorias básicas ou funções da experiência estética. São elas a saber: 

Poiesis – o prazer ante a obra que nós mesmos realizamos; Aisthesis – é o conhecimento 

sensível legitimado enquanto  conhecimento conceitual; Katharsis – é aquele prazer dos 
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afetos legitimados pelo discurso ou pela poesia, capaz de conduzir o ouvinte ou espectador 

tanto à transformação de sua convicções quanto à liberação de sua psiquê.  

Com efeito, o referido autor entendia que: “Em todas as relações entre as funções, a 

comunicação literária só conserva o caráter de uma experiência estética enquanto a atividade 

da Poiesis, da Aisthesis ou da Katharsis mantiver o caráter do prazer” (JAUSS, 2002, p. 103).  

Como se pode observar, a questão do prazer encontra na estética da recepção uma importância 

crucial, uma vez que a experiência estética é impossível de se dar na ausência do prazer.  

Nesse sentido, um romance ficcional que consiga “mexer” com o aluno, pode, talvez, 

suscitar nele o prazer estético da leitura, pois, como o próprio Jauss poderia ter afirmado, o 

prazer estético é a base para toda a recepção. Um livro que convidasse o leitor a pensar com 

ele, provocando-o, ou surpreendendo-o, certamente lhe daria prazer pelo desafio proposto. 

Além do mais, dentro da teoria do efeito estético, ao tentar constituir um sentido para 

o texto lido, o leitor passa a ver a ficção como uma estrutura de comunicação. Ele passa a 

construir um diálogo com o autor, algo que pode se constituir de enorme prazer, uma vez que 

possibilita através da experiência estética, dentro das possibilidades de interpretação que um 

texto sempre abre, escolher aquela interpretação que melhor representa a sua consciência 

naquele momento da recepção do texto. 

Com efeito, a recepção da obra se daria dentro de um processo de recepção que 

começaria como uma expectativa de diálogo aberto entre o autor e o leitor.  

 

O significado da obra literária é apreensível não pela análise isolada da obra, nem 

pela relação da obra com a realidade, mas tão-só pela análise do processo de 

recepção, em que a obra se expõe, por assim dizer, na multiplicidade de seus 

aspectos (STIERLE, 2002, p. 120). 

 

 

Sendo assim, na recepção de uma obra literária, o leitor tem diante de si uma 

possibilidade de interagir de forma decisiva na sua leitura, num processo de relacionamento 

que pode suscitar uma reflexão muito cara à filosofia. No momento em que procura apreender 

de forma clara e distinta um texto, o leitor está construindo um espaço de diálogo com o autor, 

o que permite o surgimento de um conjunto praticamente infinito de relações constitutivas de 

sentido. Sendo assim, é o leitor que pode realmente ampliar as fronteiras do texto; só ele pode 

transcender aquilo que está escrito, desde que tenha um olhar de abertura para a obra. 

  

O texto como espaço textual, em que se multiplicam infinitamente as possibilidades 

de relacionamento, e, daí, as possibilidades de constituição da significação, torna-
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se, na perspectiva do leitor, espaço ou meio de reflexão, em que o leitor pode 

penetrar cada vez mais, sem nunca esgotar. A apreensão do texto ficcional 

converte-se assim em uma tarefa infinita. Na perspectiva ficcional, o texto é 

captado de maneira cabal (STIERLE, 2002, p. 145).  

 

 

 

Tendo o texto aberto esse espaço para reflexão no leitor, pode-se ver nisso um 

momento genuíno de um prazer estético ou, dentro da perspectiva que está sendo analisada, 

um prazer da alma. Abrindo possibilidades de constituição de significado, penetrando cada 

vez mais nos interstícios das possibilidades de leitura de uma obra, o leitor vai desenvolvendo 

cada vez mais a sua capacidade de reflexão e ficando um indivíduo cada vez mais 

contemplativo. 

Talvez seja esse prazer da contemplação que Epicuro tanto prezava e incentivava que 

os seus discípulos desenvolvessem. O homem contemplativo não deve ser visto aqui como um 

homem distraído, anacrônico e passivo, pois a contemplação é o processo da própria reflexão 

em si mesma. Quando alguém contempla algo, está interiorizando aquilo que observou 

detidamente; está criando uma imagem do objeto contemplado, a qual representa a 

consciência da própria coisa. Sendo assim, o homem contemplativo é um homem que quer ser 

mais consciente do próprio mundo.  

Sobre essa criação de uma imagem do objeto contemplado, Calvino (1990) fala de 

“memória visiva”, que constituiria justamente nesse olhar mais contemplativo, que propiciaria 

ao seu observador uma visão mais detalhada das coisas, uma vez que as imagens 

simplesmente não passariam a toda velocidade a sua frente, mas “dançariam” de forma a 

adquirirem um relevo mais significativo dentro do sujeito.  

Essa maior visibilidade proporcionada pelo olhar contemplativo seria uma poderosa 

arma contra o excesso de velocidade com que as imagens são apresentadas na era atual.  

 

Se incluí a visibilidade em minha lista de valores a preservar foi para advertir que 

estamos correndo o perigo de perder uma faculdade humana fundamental: a 

capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e formas 

de um alinhamento de caracteres alfabéticos negros sobre uma página branca, de 

pensar por imagens (CALVINO, 1990, p. 110). 

 

 

 

Pode-se ver que Calvino também defende a literatura como formadora de um homem 

mais contemplativo. Ao falar da visibilidade como valor a ser preservado, ele defende na sua 

“memória visiva” um leitor que busque interiorizar aquilo que lê, que busque construir 
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cenários em cima dos caracteres alfabéticos que vai lendo; enfim, que intente contemplar 

melhor aquilo a que direciona a sua própria consciência.  

 

3.1 O prazer enquanto escolha de um livre pensar 

 

Sem embargo, é justo dizer que a humanidade assiste a um ressurgimento do 

hedonismo na época atual. A busca pelo prazer passou a ser a pedra de toque da grande 

maioria das ideologias da economia de mercado, outrora chamada de capitalismo. 

O que se vê hoje em dia é um apelo quase irresistível à participação num mercado do 

prazer e do bem-estar ao alcance de “todos”. Não mais uma busca subjetiva pelo prazer 

enquanto apreensão do indivíduo, como um caminho para realização pessoal e busca da 

verdadeira prudência que conduziria à felicidade. Ao contrário, assiste-se ao surgimento de 

um prazer coletivizado, alienado, produzido em série para o maior número possível de 

pessoas (no estilo fast-food). Não será feita uma aproximação com esse tipo de prazer 

universalizado, nem tampouco serão tecidas maiores considerações críticas ao seu respeito
33

. 

A ideia é continuar abordando a questão do prazer do ponto de vista da subjetividade, 

enquanto apreensão da consciência, como resultado de uma reflexão que visa à felicidade 

através de uma paz de espírito e ausência de dor, bem como de um prazer que a própria 

consciência se faz sentir.  

Com efeito, pode-se perfeitamente aspirar, sem peso na consciência, a um prazer que 

seja fruto da própria escolha consciente, que se coadune com uma vontade própria e ainda 

permita pensar sobre a realidade na qual se está inserido. 

O ato de pensar pode estar bem próximo disso. Ter pensamentos próprios, analisar a 

vida, colocar-se no lugar dos outros, pensar com os outros sobre as mais diversas situações; 

pensar sobre a vida pode ser extremamente prazeroso. Não se está falando aqui de um 

pensamento focado exclusivamente nos problemas do cotidiano, o que seria desastroso, mas 

de um pensamento que se lance na busca por outros horizontes, que caminhe na senda da 

transcendência. 

Gostar-se-ia agora de inferir o seguinte: é possível fazer toda essa viagem tendo como 

mediadora a narrativa ficcional. Ou seja, pode-se encontrar o mundo de diferentes maneiras 

na ficção, pois cada autor o apresenta sobre diferentes perspectivas e, melhor ainda, sendo 

possível, transformá-lo ainda mais através da própria imaginação, pois, “... A leitura é um ato 

                                                 
33

 Silva, et. al. (2003), traz uma excelente análise crítica sobre o consumismo moderno, tomando o mesmo como 

uma verdadeira falácia da busca da felicidade humana. Sugere-se a sua leitura. 
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de criação permanente” (PENNAC, 1993, p. 26). Criação que se poderia também chamar de 

re-criação, de duplicação da realidade, bem no estilo platônico. Tal duplicação seria no 

sentido de que, tendo um vínculo com a realidade, sendo engendrada a partir dela, na ficção 

poder-se-ia transcendê-la e ampliá-la indefinidamente. Para tanto, dependendo da qualidade 

da narrativa, poder-se-ia ter um amplo material para divagação, podendo-se inclusive, sentir 

mais atração pelo ficcional que pelo real em si mesmo. Isso acontece com maior freqüência 

do que alguém possa imaginar. É nesse sentido que se fala em duplicação da realidade: 

engendrada a partir dela, porém com a capacidade de transcendê-la, de ir além dos horizontes 

pré-estabelecidos, bastando imaginação suficiente para alçar voo para regiões mais 

longínquas.  

Nesse sentido, de maneira distinta de Platão, para quem o mundo sensível seria uma 

cópia imperfeita do mundo inteligível, apenas uma sombra projetada do mundo ideal; o 

mundo ficcional poderia vir a ser uma cópia perfeita de um mundo imperfeito, porém, 

tomando esse mesmo mundo imperfeito como base, como referência para projetar o mundo 

ideal. Seria um movimento inverso. Platão acreditava que o ideal engendrava o real; nesse 

caso, o que se está a imaginar é o real, que engendra o ideal; porém, com a possibilidade de 

ser ultrapassado pelo último, indefinidademente. Seria, então, o homem o responsável pela 

duplicação da realidade. A literatura, assim como outras formas de manifestação da cultura 

humana, seria uma das maneiras que o homem encontrou para embelezar a sua existência.  

Dessa maneira, o homem, além de poder renunciar aos males da realidade, ainda poderia 

pensá-la com mais beleza, como se fosse um esteta. 

Nesse sentido, a literatura, mesmo fazendo referência a um mundo real, nunca esgota 

as possibilidades de dizer o que diz sobre esse mesmo mundo real. “A marca básica do texto 

ficcional é, não obstante as referências à realidade, o seu caráter de colocação” (STIERLE, 

2002, p. 131). Isso quer dizer que a ficção não precisa necessariamente ater-se somente ao 

real, pois não depende de uma relação de igualdade com a materialidade dos fatos. Essa, 

certamente, deve ser a preocupação de um texto pragmático, não de um texto ficcional. Textos 

assertivos ou pragmáticos é que dependem exclusivamente da realidade para existirem e se 

alimentam dela para serem corrigidos e reorientados. No caso dos textos ficcionais, eles já 

pressupõem na sua essência uma possibilidade imanente de desvio dessa mesma realidade que 

o permeia, sendo que tal desvio pode apenas ser criticável e interpretável, porém não 

corrigível, ou seja, pode-se criticar um texto ficcional, questionar a sua leitura da realidade, 

porém não se deve dizer que o autor deveria ter escrito isso ou aquilo ao invés do que 

realmente escreveu; não se deve julgá-lo; se se fizer isso, “ao corrigi-lo”, estaria querendo 



 105 

negar a própria liberdade de quem escreveu o livro em detrimento da liberdade do leitor. 

Nesse caso, ambas as liberdades devem ser respeitadas; tanto a leitura como a re-leitura do 

mundo devem ser contempladas através da obra de ficção.   

Sendo assim, dada a sua ampla possibilidade de re-criação do mundo, tendo em vista a 

sua capacidade de multiplicar as alternativas de interpretação da realidade, o texto ficcional, 

enquanto repertório humano para lidar com a realidade, acaba por favorecer enormemente a 

capacidade de reflexão sobre essa mesma realidade, constituindo-se em excelente matéria- 

prima para o pensamento. 

 

O texto como espaço textual, em que se multiplicam infinitamente as possibilidades 

de relacionamento e, daí, as possibilidades de constituição da significação, torna-se 

na perspectiva do leitor, espaço ou meio de reflexão, em que o leitor pode penetrar 

cada vez mais, sem nunca esgotar. A apreensão do texto ficcional converte-se assim 

em uma tarefa infinita. Na perspectiva ficcional, o texto nunca é captado de 

maneira cabal (STIERLE, 2002, p. 145). 

 

 

 

Levando-se essa possibilidade de multiplicação de significados para a abertura de um 

melhor espaço à reflexão, para o ambiente da sala de aula, poder-se-ia estar contribuindo em 

muito na educação dos jovens de maneira crítica, criativa e prazerosa. Diz-se isso porque, 

além de a leitura propiciar todos esses elementos positivos no sentido da reflexão, ainda é 

possível valer-se da experiência estética que a leitura de um texto literário é capaz de suscitar.  

É importante perceber que o professor, muitas vezes, deixa de aproveitar o espaço da 

sala de aula para suscitar no aluno o gosto pela leitura, o prazer de fruir um bom livro, e, se 

possível, a leitura em voz alta, pois: “O homem que lê em voz alta nos eleva à altura do livro. 

Ele dá, verdadeiramente, a ler” (PENNAC, 1993, p. 91). Parece que a palavra pronunciada 

em voz alta medeia o texto e a sensação que o texto causa. Ouvindo o som das palavras, 

juntamente com a visualização das imagens das letras, a apreensão estética se dá de forma 

mais forte, uma vez que ela sempre brota do domínio sensorial, estando este mais evidenciado 

pela ampliação dos sentidos envolvidos na leitura. Nesse caso, a leitura em voz alta parece ter 

a capacidade de potencializar a realização do ideal de beleza no homem. 

Somado a isso, tem-se que a leitura em voz alta ou leitura oral estabelece certo senso 

de comunidade, pois agrega as pessoas em torno de uma atividade comum, que é ler no 

mesmo ritmo, fazendo com que os leitores compartilhem a experiência em grupo de lerem 

juntos. Nesse caso, Amarilha (1997, p. 21) enfatiza que “[...] a oralidade se constitui também 

em um dos atrativos da literatura na escola, pois cria um clima de comunidade em que todos 

estão envolvidos na mesma experiência imaginária”. Esse clima de comunidade deve ser 
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amplamente fomentado como forma de estimular uma reflexão que busque a construção de 

um pensamento intersubjetivo, já que os alunos estão vivenciando uma mesma experiência 

imaginária.  

Outro ponto de destaque é que a leitura oral pode ser utilizada de forma bastante 

satisfatória no processo de formação do leitor, uma vez que, como mostra Amarilha (2007, p. 

22): “[...] a oralização tem a finalidade de enriquecer a bagagem antecipatória do leitor, 

buscando familiarizá-lo com as estratégias da narrativa, por conseguinte, com as convenções 

da escrita”. Esse ponto tem um papel de destaque porque esse processo não se limita aos 

primeiros anos escolares (educação infantil e fundamental), mas a formação do leitor deve ser 

aprimorada no ensino médio, até mesmo porque, nessa fase, os alunos já estão com um maior 

repertório cognitivo, podendo ser aperfeiçoada neles a capacidade de lidar com a narrativa. 

Além do mais, na leitura oral, é possível ser verificada uma relação entre o fônico e o 

gráfico, ou seja, passa a existir um trânsito entre a audição e a visão. Isso significa que o aluno 

pode dispor de um movimento sincrônico entre dois órgãos sensoriais para captar informações 

ao mesmo tempo. Parece bastante razoável supor que, vendo e ouvindo juntamente, é mais 

efetivo do que separadamente, ou apenas um ou outro. Além de que, os alunos que não estão 

no ato da leitura em voz alta podem acompanhar a leitura silenciosamente e até mesmo 

efetuarem pequenas correções no leitor oral, algo que faz com que fiquem mais atentos ao 

processo de leitura. 

Lendo juntamente com os alunos, observando os seus semblantes, gestos e reações; 

rindo com eles quando o texto convida, calando-se quando ele impele a isso, enfim, 

vivenciando a leitura como uma oportunidade de se sentir a existência mais de perto. 

É importante, ainda perceber que, além dessa aproximação com a turma, o ato da 

leitura em sala de aula pode propiciar uma experiência de mediação entre o aluno e o autor do 

livro. No momento da leitura em classe, os professores têm uma grande oportunidade de 

servirem como interlocutores entre a obra e o discente, podendo, inclusive, fazer com que eles 

percebam que a leitura é um momento de renascimento da escrita do autor. “O verdadeiro 

prazer do romance está ligado à descoberta dessa intimidade paradoxal: o autor e eu... A 

solidão dessa escrita reclama a ressurreição do texto por minha própria voz, muda e solitária”. 

E o autor acrescenta ainda o seguinte: “O professor não é aqui, mais do que uma 

casamenteira. Quando é chegada a hora, é bom que ele saia de cena na ponta dos pés” 

(PENNAC, 1993, p. 115). 

Com efeito, sair de cena na ponta dos pés pode ser vislumbrado na perspectiva de que 

o professor procura deixar um espaço para os alunos pensarem sobre o texto, sobre o que lhes 
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falou aquela leitura, o que verdadeiramente eles sentiram ao ler aquelas linhas. O professor 

também precisa deixar espaço para que os alunos “ruminem” um pouco sobre as suas 

apreensões imediatas do texto. Fazendo perguntas que levem o aluno a pensar sobre o que 

acabou de ler, o professor estará propiciando o clima ideal para o “casamento” entre leitor e 

autor, pois estará iniciando esse diálogo reflexivo, fazendo o aluno pensar sobre os primeiros 

pensamentos que lhe chegaram quando da leitura do texto.  

Pensa-se que, sem ser de forma impositiva, o professor deve buscar provocar nos 

alunos uma vontade de dialogar com o autor. Esse diálogo pode se dar na forma de um novo 

pensar em cima daquilo que se havia apreendido numa primeira leitura, ou seja, levá-los a 

novas re-leituras com o intuito de cultivar a reflexão. Não precisa que todos falem após a 

leitura do livro, mas que aqueles que se prontificarem em falar sejam ouvidos e valorizados 

nas suas falas, para que assim se sintam respeitados e brote neles o prazer em fazer isso. 

Apesar de essa inferência ser razoável, propiciar a expressão do aluno logo após a 

leitura do texto, não se pode deixar ainda de ressaltar, como enfatiza tão veementemente 

Pennac (1993), na última página de seu livro, o último dos dez direitos que ele atribui a todo 

leitor: o direito de calar. Por isso, talvez, essa segunda maneira de sair de cena na ponta dos 

pés possa ser tão importante como a primeira. Diz-se isso porque é fundamental perceber 

quando o aluno não quer falar, quando ele quer simplesmente calar sobre o que leu; muitas 

vezes, o aluno não quer prestar contas da intimidade que estabeleceu com o texto, porque se 

viu muito conivente com o que leu e não se sente à vontade para falar dessa conivência; ou, ao 

contrário, sentiu-se tão incomodado com o que leu, tão indignado, que talvez prefira não 

exteriorizar o juízo que fez secretamente sobre a leitura; enfim, deve-se também respeitar a 

sua vontade de se calar. 

O respeito pelo silêncio
34

 do aluno pode ficar ainda mais razoável se for pensado o 

desprazer que uma imposição a uma manifestação verbal por parte do aluno pode ocasionar. 

Tal atitude de forçar que todos os alunos se manifestem após a leitura do texto poderá gerar 

uma consequência contrária da que se quer alcançar. É importante que o próprio aluno sinta 

                                                 
34

 Cruz (2003) aborda a questão do silêncio, inferindo que o mesmo, necessariamente, não precisa estar 

vinculado a uma deficiência, muitas vezes tida como cognitiva. Ao contrário, ela mostra toda uma gama de 

qualidades – algumas de natureza mesmo estética – que podem habitar no silêncio. A autora ainda coloca que 

nem todo silêncio precisa ser visto como disciplinador, mas que existe a perspectiva de vislumbrá-lo enquanto 

um silêncio engajador, “que culmina com a orientação pedagógica, inequívoca, do percurso metodológico do 

silêncio, recomendado seu culto ao professor, especialmente em situações de leitura narrativa [...]” (p. 89). 

Assim, o silêncio pode carregar uma dimensão positiva além da negativa, que algumas pessoas veem como a 

única existente. Nesse sentido, o silêncio seria positivo por representar um momento da espera, “o silêncio que 

escande a linguagem e sem o qual nem a comunicação nem o sentido seriam possíveis” (p. 90). Destarte, nesse 

sentido, o silêncio pode ser visto como um momento de suma importância, propício para o pensamento, à 

contemplação e à reflexão, coisas tão caras ao processo de fundação do humano no homem.  
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vontade de falar acerca da leitura que acabou de realizar, uma vez que, como se aprendeu com 

o grande mestre Epicuro, sente-se a necessidade do prazer somente quando se sofre pela sua 

falta. Se o aluno não quer falar é porque ele não está sentindo falta desse falar; logo a sua 

privação em falar não lhe acarreta dor; ao contrário, se ele sente necessidade em se calar e não 

o deixamos calado, ele sentirá a falta do prazer que ele estava sentindo ao ficar calado. “Os 

raros adultos que me deram a ler se retraíram diante da grandeza dos livros e me pouparam de 

perguntas sobre o que é que eu tinha entendido deles. A esses, claro, eu costumava falar de 

minhas leituras” (PENNAC, 1993, p. 167). Não se quer dizer com isso que o professor deve 

simplesmente deixar calado quem está calado e pronto. O ponto não é esse, mas que o 

professor precisa ter bom-senso para não querer impor uma participação que poderá trazer 

muito mais dano do que ganho, muito mais desprazer do que prazer.  

 Assim, deixe-se que os alunos sigam um pouco as suas inclinações naturais; os mais 

falantes falem mais e os mais calados não precisem falar tanto. O mais importante é que a 

discussão flua e seja interiorizada a importância em se dialogar com o autor. O importante é 

que o professor procure estratégias para que o aluno sinta prazer com a atividade de ensino-

aprendizagem.  

A persistência nesse argumento se baseia na crença de que o lúdico carrega uma 

relação de contiguidade muito próxima do prazer. Por isso, caso a literatura tenha a pretensão 

de ser lúdica, ela jamais poderá se desvencilhar do prazer que ela pode proporcionar. O 

prazer, nesse caso, pode se dar de diferentes maneiras. O aspecto lúdico da literatura pode 

estar, de certa maneira, relacionado com o fato de o leitor jogar com uma proposta de 

reconstrução dos fatos apresentados na narrativa, antecipando, dessa forma, o desfecho final 

da obra.  

 

Como em um caso policial, o receptor da narrativa se vê envolvido na proposta de 

reconstruir os antecedentes dos fatos e de prever o seu desfecho e sentido. Esse 

aspecto lúdico da narrativa assegura, não só a gratificação do receptor, mas também 

lhe faz um elogio intelectual, na medida me que suas previsões se aproximam das 

soluções do conto. Dessa forma, a narrativa atesta ao receptor que sua destreza em 

seguir as pistas do texto correspondeu ao proposto (AMARILHA, 1997, p. 20).  

 

 

 

Por isso é tão importante um texto literário que desafie o leitor a disputar esse jogo 

lúdico, pois, assim sendo, o aluno estaria tremendamente estimulando a sua habilidade de 

pensar, coisa tão cara, não só à filosofia, como também à educação, de uma maneira bem 

ampla. Sendo assim, a literatura seria um verdadeiro convite à reflexão, sobretudo quando 

provocasse o leitor a jogar com o texto em busca de soluções, proporcionando-lhe um grande 
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prazer ao ver que essas soluções são contempladas na forma de guardar uma relação de 

sentido com a obra. Pensar e utilizar esse pensamento para compreender melhor o mundo é 

uma busca constante de todo homem (ou pelo menos deveria ser). Aristóteles, na Metafísica, 

já evidencia isso: “Todos os homens, por natureza, desejam conhecer” (1969, p.36). O 

professor precisa estar atento a essa disposição natural do ser humano, uma vez que tudo 

aquilo que é por natureza deve ser vicejado. Mas, se o desejo de conhecer é inerente ao ser 

humano, por que os jovens, muitas vezes, sentem uma verdadeira ojeriza pelo aprendizado 

escolar? Talvez porque, muitas vezes, não sintam identidade com aquilo que “devem” 

aprender; talvez porque não vejam aquele conteúdo como significativo em suas vidas, ou 

ainda, talvez, porque não sintam prazer em aprender o que está lhes sendo proposto.  

Para alguns educadores, ainda é estranho o discurso pedagógico que fale em prazer 

nas aulas; que o professor deva buscar proporcionar aos alunos e a ele mesmo aulas 

prazerosas, pois, tal assertiva, para eles, acaba se chocando com a ideia do dever do ensino, do 

dever de estudar. No máximo, para esses, o professor deveria ser um semeador de sonhos, de 

desejos nobilitantes no aluno. A esses, finalmente, gostar-se-ia de remeter uma citação de 

Barthes (1996, p. 74), que exalta a importância do prazer no texto:  

 

[...] o prazer é incessantemente enganado, reduzido, desinflado, em proveito de 

valores fortes, nobres: a verdade, a morte, o progresso, a luta, a alegria, etc. seu 

rival vitorioso é o desejo: falam-nos sem cessar do desejo, nunca do prazer; o 

desejo teria uma dignidade epistêmica, o prazer não.  

 

 

 

Assim, poder-se-ia terminar essa parte fazendo uma alegação que se considera muito 

pertinente: não é fácil propiciar prazer a si mesmo e aos alunos no cotidiano dos deveres da 

sala de aula. Mas, certamente, seria muito gratificante para ambos que o professor tivesse 

sempre em mente a vontade de se dar e de dar uma aula que suscitasse prazer nos alunos. 

 

3.2 O lúdico enquanto exercício da liberdade: Sartre e o jogo em A Náusea 

 

Procura-se agora, abordar a capacidade de lidar com a aparência, que se constitui 

como fundamental no processo de humanização do homem. Na aparência, já não é o homem 

apenas um receptor passivo dos influxos sensíveis, mas aquele que já está sendo levado pelos 

caminhos do conhecimento e toda a sua implicação de ato livre. “Assim que desperta, o 

impulso lúdico, que se apraz na aparência, será seguido pelo impulso mimético de criação, 

que trata da aparência como algo autônomo” (SCHILLER, 1995, p. 135). Através do impulso 
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lúdico, o homem joga com a realidade, sendo o impulso mimético já um reflexo do impulso 

formal que quer imitar a realidade, só que tornando-a mais complexa ainda.  Nesse sentido, a 

predisposição para o impulso mimético já se dá com a capacidade para a forma, pois pode-se 

claramente perceber que o homem não se contenta com a crua realidade do mundo sensível. A 

capacidade do homem de se determinar a partir da aparência já se constitui um excelente 

parâmetro da sua capacidade estética. Partindo desse mesmo princípio, Santin (1994, p. 18) 

enfatiza que:  

 

O impulso lúdico humano distancia-se das brincadeiras dos animais porque é capaz 

de atuar com a aparência. A aparência consiste em agir na ausência do objeto real. 

O animal somente consegue agir com o objeto presente. O poder criativo da 

imaginação passa a construir suas fantasias no solo movediço da aparência. A 

aparência assume forma consistente e surge uma paisagem povoada de figuras 

modeladas pelo impulso lúdico. 

 

 

Atuando intrinsecamente sobre a aparência do real, Sartre promove um dos elementos 

considerado decisivo na apropriação do lúdico no homem, que é a capacidade de lidar com a 

aparência, pois, se a aparência consiste em agir na ausência do objeto real, tentar-se-á 

mostrar que é por essa trilha que Sartre desenvolve o seu pensamento através dos seus 

romances, no caso aqui, especificado em A Náusea. 

Ainda que a natureza e a sociedade se constituam como consideráveis desafios à 

liberdade, não se pode negar que ela encontra no campo do pensamento um solo fértil para ser 

cultivada. Se o homem pode realmente se considerar livre, essa liberdade efetivamente se dá 

no interior da sua subjetividade, sobretudo na forma de que ele pode pensar o que bem 

entender, pois, caso não comunique aos outros os seus pensamentos, nem ao menos poderão 

saber uma pequena parte do que povoa a sua mente, uma vez que não conseguirão ler o seu 

pensamento. “Não há leis ou cálculos que prevejam o que fará um ser humano, ainda que seja 

um escravo. Lá no núcleo central de nossa liberdade – a consciência – ninguém pode 

penetrar” (BETTO, 2006, p. 47).   Sendo assim, no campo da imaginação, tem-se um espaço 

praticamente infinito para se pensar em qualquer coisa: utopias, reflexões morais, 

sentimentos, emoções, veleidades, etc. Nesse caso, a realidade pode facilmente ser 

multifacetada, modificada, duplicada quando alçada ao plano da imaginação.  

Agindo na ausência do objeto real, ao pensar, modifica-se a esfera do concreto, joga-

se com a realidade, uma vez que o homem sempre caminhou no sentido de transcendê-la 

rumo ao que projetou como estado ideal das coisas. O sensível sempre inspira a ser desvelado. 

Só que, ao buscar esse descortinamento, já se está no campo das formas, no mundo da 
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linguagem humana, dando-lhe um olhar antropomórfico. O interessante nisso é que o olhar do 

homem é mutável como a própria realidade; ou talvez mais ainda, pois, além da natureza, que 

está em um processo de fluxo contínuo, o homem tem a possibilidade de ampliá-la 

indefinidamente. 

 O lúdico poderá estar nesse interesse de jogar com a realidade, na capacidade de 

transcendência, na criação de novas formas de ver o mundo. Como, então, poder-se-ia 

desenvolver melhor esse argumento? Talvez, se fosse possível, num lugar onde se pudesse 

jogar com os nossos pensamentos! Por que não o contexto literário? Algumas obras literárias 

estimulam o pensamento, trazem elementos profícuos à reflexão e conseguem chamar a 

atenção, muitas vezes, sobre coisas que nunca se tinha parado para pensar. Isso leva a 

levantar-se uma questão: até que ponto a literatura sartriana, no caso específico do romance A 

Náusea, poderia vicejar o espírito lúdico? 

 

3.3. Sartre em A Náusea: um jogo lúdico de reflexão 

 

Sartre parte do contexto literário para começar a agir na ausência do objeto real que, 

no caso, seria a própria realidade concreta. Ele quer estabelecer com o leitor um diálogo 

acerca das questões existenciais que permeiam o homem e situá-lo como alguém que é 

responsável pelo que faz com essas mesmas questões analisadas. Por isso, joga com o 

símbolo, uma vez que todo aquele contexto vivido pelos seus personagens, todas as situações 

existenciais conflitantes que eles experimentam, simbolizam as questões reais do homem de 

seu tempo, e ele quer justamente que o seu leitor reflita sobre elas. 

Poder-se-ia inicialmente analisar a própria situação do protagonista do romance, 

Antoine Roquentin: Ele, um historiador de trinta e cinco anos, vivia sem amor, sem amigos, 

sem parentes, sozinho; homem pautado no método de investigação científica, acostumado 

com os protocolos da ciência, objetivo, factual, sistemático, realista, rigoroso, etc.; trabalhava 

Roquentin na biografia do Marquês de Rollebon, uma figura histórica de segunda ordem, que 

viveu entre os séculos XVIII e XIX, cuja vida, apesar do tédio constante e da falta de 

aventura, transcorria “bem” até antes de sentir a náusea, como posteriormente o próprio 

Roquentin relata no seu diário. 

E Sartre é bastante engenhoso ao tirar de uma situação extremamente comum, a de 

alguém caminhando na praia e observando as crianças atirando pedras no mar, uma ocasião 

para introduzir uma questão existencial da magnitude da náusea. Ele apresenta todo o 

desconforto que Roquentin sentiu e a sensação com relação à pedra que tinha a metade seca e 
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a outra metade lamacenta e úmida, levando o leitor a experienciar no plano da ficção o 

contato íntimo com o viscoso
35

. E ainda situa Roquentin, algumas semanas depois, após se 

certificar de que não estava ficando louco, para que ele pensasse novamente sobre a sensação 

que tivera no início de janeiro de 1932, pois, passado algum tempo, talvez, agora ele já 

pudesse descrever com maior rigor a sensação que o atormentou: 

 

Agora vejo; lembro-me melhor o que senti outro dia, junto ao mar, quando 

segurava aquela pedra. Era uma espécie de enjôo adocicado. Como era 

desagradável! E isso vinha da pedra, tenho certeza, passava da pedra para minhas 

mãos. Sim, é isso, é exatamente isso: uma espécie de náusea nas mãos (SARTRE, 

2006, p. 23)
36

. 

 

 

A partir daí, a Náusea não o abandonou mais. Por isso o porquê da ideia de manter um 

diário para tentar compreender melhor a natureza daqueles fenômenos que estavam mudando 

a sua forma de ver a realidade. O primeiro convite à reflexão que Sartre faz através da 

sensação vivenciada por Roquentin é: o que é a realidade? Será que ela é percebida da mesma 

forma por todos? Ou ainda, será que se tem sempre a mesma percepção do que vem a ser a 

realidade? 

Talvez seja possível que alguém venha a ter uma sensação semelhante à de Roquentin. 

O próprio Sartre, ao que parece, na sua mocidade, andou se deparando com a náusea, ou com 

algo semelhante. Strathern (1999, p. 31) corrobora isso ao comentar o romance: “Trata de 

uma personagem quase autobiográfica chamada Roquentin e de sua vida sem sentido na 

provinciana Bouville”. Mais adiante, ele reitera a influência das próprias percepções de Sartre 

na composição do seu romance: 

 

Sartre começou a experimentar mescalina, anos antes que pioneiros como Aldoux 

Huxley. Foi sob os efeitos alucinógenos dessa droga que ele teve a visão da raiz de 

castanheiro que descreve em A Náusea. Mas é difícil dizer – e, de certo modo, 

irrelevante – se era a mescalina ou a sua própria constituição psicológica que o 

fazia ver a realidade última como „viscosa‟ e „obscena‟ (STRATHERN, 1999, P. 

31). 

 

 

 

                                                 
35

  Sobre o viscoso encontra-se uma citação das mais interessantes. Nela, Mounier (1963, p. 73) escreve: “O 

viscoso é o horrível ontológico realizado no contato. No viscoso, o outro parece primeiro ceder ao meu contato, à 

minha soberania, mas „é para melhor me comer‟ e finalmente me despossuir de mim próprio. Ora, toda a minha 

vida está sob a ameaça do viscoso, enquanto o em-si estiver sempre pronto a arpoar e devorar o para-si. O 

viscoso pode chamar-se passado, ou outro, ou o mundo”. 

 
36

 A partir de agora, dado o número de vezes que se fará menção a essa obra de Sartre, A Náusea, tomou-se a 

liberdade de apenas indicar a página. 
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Outros autores ventilaram a possibilidade de Sartre haver sido autobiográfico ao se 

referir à Náusea sentida por Roquentin. Porém, nesse momento, isso é o que menos nos 

interessa. O importante é perceber que Sartre está convidando para um jogo, quer que o leitor 

se coloque no lugar de Roquentin, ou ao menos que procure olhar com um pouco mais de 

desconfiança para a realidade.  

Ante o fato de a náusea ser uma sensação vivida por um personagem ficcional, apesar 

disso é perfeitamente possível (como parece ter sido o caso do próprio Sartre), que alguém 

possa inquietar-se de forma insuportável com a realidade ao seu redor. Mesmo que isso jamais 

tivesse acontecido, uma atitude assim é perfeitamente possível. Mesmo que todos estivessem 

diante do mesmo fenômeno, ainda assim cada um poderia representá-lo de uma maneira 

distinta; ou até uma mesma pessoa poderia representar o mesmo evento de maneira diferente 

em momentos diferentes (o aspecto do infinito no finito). A Náusea é apenas uma dessas 

apreensões possíveis da realidade. Dessa forma, lidando com o campo do possível, da 

liberdade, a apreensão da náusea carrega uma inteligibilidade suficiente para suscitar no leitor 

um vasto cabedal de reflexões, material muito caro à Filosofia.  

A literatura opera através de um processo dialético, o jogo entre o autor e o leitor. 

Quem escreve compromete-se a escrever algo inteligível, e quem lê compromete-se (ou pelo 

menos deveria comprometer-se) em “levar a sério” o desafio proposto pelo autor; deve aceitar 

jogar com ele; seguir os seus passos na forma de entrar no enredo, como se estivesse ali; no 

caso em questão, simular ser alguém que padece do mesmo “mal” de Roquentin; caso 

contrário, não haverá o elemento lúdico na literatura, não haverá jogo; nesse caso, pensa-se 

ser melhor fechar o livro e partir para um outro mais instigante. Tal movimento lúdico 

ocasiona um verdadeiro exercício dialético no sentido de promover um diálogo entre autor e 

leitor. 

 

Em nenhuma outra atividade essa dialética é tão manifesta como na arte de 

escrever. Pois o objeto literário é um estranho pião, que só existe em movimento. 

Para fazê-lo surgir é necessário um ato concreto que se chama leitura, e ele só dura 

enquanto essa leitura durar. Fora daí, há apenas traços negros sobre o papel 

(SARTRE, 2004, p. 35). 

 

 

 

Se o leitor não estiver disposto a dialogar com o autor, tanto maior será o fracasso do 

objeto literário. Estando disposto a jogar com o autor, o leitor, além de poder testar os seus 

próprios conhecimentos, a sua própria capacidade de compreensão do que lê, estará ainda, se 
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quiser, testando o autor, questionando a sua própria capacidade de impressionar, de desafiar, 

ou de surpreender.  

Veja-se novamente Sartre no seu romance A Náusea, através de Roquentin, 

convidando o leitor para mais outra reflexão, ou melhor, para uma nova partida. Agora é o 

protagonista que não consegue mais relaxar direito, a essa altura do romance, e passa a 

assustar-se com a sua própria aparência. 

 

[...] Vou adormecendo de olhos abertos; já o rosto cresce, cresce no espelho, é um 

imenso halo pálido que desliza na luz... O que me acorda bruscamente é o fato de 

perder o equilíbrio. Estou escarranchado numa cadeira, ainda estonteado. Será que 

os outros homens têm tanta dificuldade em avaliar seus rostos? [...] As pessoas que 

vivem em sociedade aprenderam a se ver nos espelhos tal como aparecem a seus 

amigos. Não tenho amigos: será por isso que minha carne é tão nua? [...] (p. 31). 

 

 

Sartre, ao que parece, está convidando o leitor a dialogar sobre um tema bastante 

recorrente na Filosofia: a aparência e a essência. Será que as pessoas se enxergam da mesma 

forma como as outras as veem? Até que ponto age como realmente gostaria de agir? Ou 

simplesmente, será que a maioria das pessoas não agem da maneira como pensam que os 

outros gostariam que elas agissem? Se a visão dos outros sobre cada indivíduo ajuda-o a se 

conhecer melhor, por que, quando alguém possui uma visão não tão satisfatória sobre ele, isso 

o incomoda tanto, ao invés de alegrar-se pela possibilidade de, talvez estar mais bem 

conhecido pelo outro? Pode-se concordar ou discordar de Sartre, pois qualquer das duas 

atitudes é perfeitamente possível, mas para isso é preciso estar disposto a dialogar com ele; 

logo é preciso querer entrar no seu jogo. 

Outro ponto de interesse para o argumento reside numa característica encontrada na 

narrativa romanesca. É que ela suscita o exercício da liberdade. Retomando o ponto ventilado 

na introdução desta seção, de que, atuando intrinsecamente sobre a aparência do real, uma 

obra literária pode promover um dos elementos considerados como decisivo na apropriação 

do lúdico no homem, que é a capacidade de lidar com a aparência; de que, no ato de ler um 

romance que o instigue, mesmo sem se dar conta disso, o leitor já está a transcendê-lo no 

momento em que está interpretando o seu conteúdo (o aspecto do infinito no finito). 

Roquentin como que convida a fazer isso o tempo todo. Por exemplo: alguém nunca antes 

poderia ter pensado que, ao narrar um fato, ele ganha um tom de aventura; e de repente, 

através da leitura do romance, assente à assertiva de que até o mais banal dos fatos se reveste 

de nuanças de aventura, se narrado. Sartre põe na boca de Roquentin essas reflexões: “As 

aventuras estão nos livros. E, naturalmente, tudo o que se conta nos livros pode realmente 
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acontecer, mas não da mesma maneira” (p. 54). É justamente isso o que acontece, pois o 

possível se realiza com ares de necessidade, e toma uma roupagem de aventura mesmo numa 

situação banal; assim, a ficção apresenta o possível como praticamente necessário. “Eis o que 

pensei: para que o mais banal dos acontecimentos se torne uma aventura, é preciso e basta que 

nos ponhamos a narrá-lo” (p. 56).  

 Ao ler uma narrativa ficcional, pode-se jogar o jogo de que aquele possível poderia 

muito bem ser o possível do próprio leitor, ou de alguém que ele conheça. Isso até facilita a 

identificação com a obra; é como se a própria vida também passasse a transcorrer no clima de 

um romance, basta que o leitor se identifique com ele. Pode imaginar-se como o próprio 

Roquentin; ou que Roquentin está vivendo uma história real; também que Roquentin se 

parece com alguém conhecido; ou ainda, por aquilo se passar no campo do possível, poderia 

acontecer com qualquer pessoa que realmente seguisse os passos do protagonista. Será por 

isso que se gosta tanto assim de narrar fatos que aconteceram? Talvez seja por isso que muitas 

pessoas não se cansam de contar histórias que viveram, ou que souberam que alguém as 

viveu. Quando se narram histórias, a pessoa tem a possibilidade de agir na ausência do objeto 

real – no caso o próprio fato já ocorrido – atuando na sua aparência, melhorando o fato 

ocorrido, subtraindo os aspectos negativos; pode, enfim, imprimir uma necessidade maior à 

contingência dos fatos ocorridos.  

E por falar em contingência, essa é a própria tônica do romance. Para Sartre, a 

empresa do conhecimento humano é justamente a tentativa de o homem imprimir uma 

necessidade ao mundo. Para ele, a contingência seria o próprio modo de manifestação da 

realidade. “[...] a contingência não é uma ilusão, uma aparência que se pode dissipar; é o 

absoluto, por conseguinte a gratuidade perfeita. Tudo é gratuito: esse jardim, essa cidade e eu 

próprio” (p. 165). A Náusea trata da contingência e da sua apreensão por Roquentin na forma 

de um estado de melancolia crônica. A própria liberdade só seria garantida através da 

contingência. Se não existe uma razão governando as coisas do mundo; se não há um plano 

objetivamente traçado para a humanidade, só restaria um sentimento de desamparo, de falta 

de sentido, de responsabilidade diante de uma vida que não se pediu para viver. Eis a 

imprevisibilidade e a incerteza rondando o homem, novamente a náusea.  

Chega-se a esse ponto das reflexões com uma crença de que, através do pensamento, é 

possível o exercício da liberdade. O lúdico, para que se efetive em qualquer atividade 

humana, precisa de um ambiente que favoreça a liberdade. Jogando com os conceitos, 

“ruminando” sobre eles, pode-se estar desenvolvendo o que de mais significativo existe em 

termos de exercício de aprendizagem: estimular a habilidade de pensar. Se se puder fazer isso 
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através de uma ação, que ainda por cima, possa suscitar prazer, desenvolvimento pessoal e 

autonomia, (uma típica ação lúdica), melhor ainda. Assim, qualquer possibilidade de se 

pensar profundamente sobre a existência deve ser vista como nobre; ao que parece, Sartre, 

através de seu romance, propicia isso. Até porque como diz Schopenhauer (2007, p.39), que 

exerceu influência no pensamento de Sartre, “Só é possível pensar com profundidade sobre o 

que se sabe, por isso se deve aprender algo; mas também só se sabe aquilo sobre o que se 

pensou com profundidade”.  

Talvez esse seja um dos problemas da educação até os dias de hoje: passam-se anos e 

anos a fio aprendendo e esquecendo conteúdos escolares, mas pouco se estimula a pensar por 

conta própria. Porém talvez fosse muito mais interessante que se preocupassem um pouco 

mais como o desenvolvimento da habilidade de pensar do aluno. Cientes de que: [...] é 

possível a qualquer momento sentar e ler, mas não sentar e pensar [...] (SCHOPENHAUER, 

2007, p.47); deve-se cuidar para que as leituras não sejam apenas movidas por um desejo 

vazio de ler só para dizer que já se leu tal e qual obra; mas deve-se jogar com o que se lê, no 

sentido de impulsionar a dialética autor-leitor para chegar-se numa síntese que, na pior das 

hipóteses, propicie um novo olhar sobre a realidade. Com isso se estaria mais versado à 

reflexão, logo mais predisposto a ter opiniões próprias; por conseguinte, mais livre das 

estruturas vigentes.  

A dialética entre autor-leitor pode perfeitamente ser pensada na perspectiva do lúdico, 

pelo menos foi o que se intentou com essas poucas linhas. Como não poderia deixar de ser, 

gostar-se-ia de dar a última palavra ao próprio Sartre, que pode sintetizar como poucos o 

desejo por clareza. 

 

[...] para o leitor tudo está por fazer e tudo já está feito; a obra só existe na exata 

medida das suas capacidades; enquanto lê e cria, sabe que poderia ir sempre mais 

adiante em sua leitura, criar profundamente; com isso a obra lhe parece inesgotável 

e opaca, como as coisas. [...] Assim, o escritor apela à liberdade do leitor para que 

esta colabore na produção da sua obra. [...] O livro não serve à minha liberdade: ele 

a requisita. Com efeito, não seria possível dirigir-se a uma liberdade enquanto tal 

pela coerção, pela fascinação ou pelas súplicas. Para atingi-la, há apenas um 

método: primeiro reconhecê-la, depois confiar nela; por fim, exigir dela um ato, em 

nome dela própria, isto é, em nome dessa confiança que depositamos nela. Assim, o 

livro não é, como a ferramenta, um meio que vise a algum fim: ele se propõe como 

fim para a liberdade do leitor (SARTRE, 2004, p. 39-40). 
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III UMA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO DE FILOSOFIA ATRAVÉS DA 

LITERATURA NO ENSINO MÉDIO 

 

Descreverei agora uma intervenção feita com alunos do IFRN, do segundo ano do 

ensino médio, na faixa etária dos dezesseis anos, durante o último bimestre do ano letivo de 

2008. Primeiramente, importante se faz reiterar que me vali da literatura como um dos 

elementos de mediação para o ensino de Filosofia, mais precisamente de um romance literário 

de Sartre (A Náusea), para estabelecer um diálogo que levasse a mim e aos alunos a um 

pensamento elaborado em bases filosóficas.  

Posso dividir a minha intervenção pedagógica em dois momentos distintos, porém não 

dissociados, que ocorriam ao longo de um encontro semanal de noventa minutos. No primeiro 

momento, lia em voz alta para os alunos, por uma hora, para que os mesmos tivessem a 

“mesma” experiência em termos de ritmo de leitura, entonação, pausas, tudo com o intuito de 

causar o mesmo efeito estético (quanto à recepção) em todos da mesma forma.  

 No segundo momento, era a oportunidade de os alunos manifestarem as suas 

apreensões da leitura, através de um diálogo com duração de trinta minutos. Para facilitar essa 

parte da aula, utilizei-me da Investigação Dialógica como forma de captar o pensamento dos 

alunos a respeito da obra, bem como levá-los a refletir acerca do que pensaram sobre o 

romance em um primeiro momento. Sendo assim, busquei estimular os alunos a falarem 

através de perguntas que frequentemente os fazia, bem como, em outros momentos, discorria 

acerca de algum conceito filosófico à luz da minha interpretação daquela filosofia. Contudo, a 

minha maior preocupação foi a de melhor conduzir a Investigação Dialógica e suscitar nos 

alunos o interesse pela análise de problemas existenciais à luz de um diálogo que ensejasse à 

filosofia, ou seja, que fizesse os alunos refletirem a partir de uma experiência genuína do 

pensar, no caso, a partir da leitura de literatura. 

Ficou previamente acordado que os alunos poderiam iniciar o diálogo caso tivessem 

de pronto alguma impressão, sem precisar do assentimento do professor. Quando isso não 

ocorria, para efeito de estímulo, eu colocava alguma indagação com o objetivo de 

problematizar para que a Investigação Dialógica fosse posta em marcha.  

Passarei a analisar agora, na forma de análise discursiva, os diálogos que mantive à luz 

do diálogo socrático com os alunos naqueles dias. Foram cinco encontros transcorridos entre 

12/11/2008 a 14/01/2009, sendo que o último foi totalmente dedicado à Investigação 

Dialógica. 
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1.1 Primeiro encontro: 12/11/2008 

 

No primeiro dia da intervenção (12/11/2008), após a leitura de um trecho do livro, abri  

espaço para a discussão com os alunos. Apesar de haver formulado algumas perguntas acerca 

do romance, quis, num primeiro momento, ouvir os alunos sobre a primeira impressão que a 

leitura lhes causara. Dessa maneira, simplesmente perguntei-lhes o que os havia marcado 

mais nesse primeiro contanto com a obra; como eles viram o comportamento de Roquentin; o 

que dizer da nova forma como o protagonista passara a enxergar a realidade a partir de uma 

certa experiência excepcional que lhe acontecera. Assim, iniciei o diálogo com os alunos.  

Primeiramente tivemos a intervenção da aluna Alice
37

: 

 

ALICE: É o seguinte: nas primeiras páginas de leitura, ele ((Roquentin)) me pareceu meio 

tendencioso a loucura, mas, assim, o que me chamou a atenção nele foi a forma de observar as 

coisas, como, sei lá, ele observava cada detalhe. Eu vi uma parte aqui que existe coisas que 

acontecem com a gente que a gente não dá tanta atenção, como na hora que ele foi apertar a 

mão do cara. Às vezes isso acontece com a gente e a gente não percebe isso, ele passou a 

perceber isso, entendeu! Aí eu me pergunto: será que ele realmente está ficando louco? 

 

... 

 

 Pude observar aqui o impacto que a leitura proporcionou em Alice, pois as pessoas 

tendem naturalmente a considerar tudo o que lhes acontece como o mais natural possível. Não 

costumam prestar tanta atenção assim nos eventos do cotidiano, pois já carregam consigo uma 

teoria do mundo em suas cabeças
38

, e simplesmente deixam-se guiar pela vida por uma 

espécie de piloto automático. O fato é que Roquentin quebra isso e a aluna percebe, a ponto 

de questionar se realmente Roquentin está ficando louco ou se está mudando a sua forma de 

perceber o mundo.  

Com isso, posso pensar em dizer que a ficção pode ser uma excelente mediadora entre 

a realidade e a imaginação, um elo ou uma “vizinhança comunicante” a estabelecer essa 

mediação. Quando alguém lê um texto ficcional, existe um claro movimento que consiste no 

preenchimento das orientações de sentido que o texto apresenta e o preenchimento dos vazios 

que a linguagem sempre deixa através da imaginação (lacunas da expressão). 

                                                 
37

  Todos os nomes citados foram trocados com o intuito de resguardar o anonimato dos alunos que contribuíram 

com esta pesquisa.  

 
38

  A ideia bastante intuitiva de que todos nós possuímos uma “teoria do mundo em nossas cabeças”, pela qual 

orientamos as nossas percepções, podemos encontrá-la de maneira bastante clara em Smith (1991). 
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A ficção é um ato guiado, preciso, enquanto que o imaginário é difuso, instável. O 

ato de ficcionalizar não é o simples transporte de aspectos referentes da realidade 

para o texto, mas uma seleção intencional que os transformam em símbolos. Como 

se sabe, o símbolo é a representação de alguma coisa na sua ausência. O símbolo é, 

portanto, uma substituição. Ao mesmo tempo o ato de ficcionalizar empresta forma 

ao imaginário, uma vez que este tende a ser prolixo e fugidio. Nesse sentido, a 

ficção dota o imaginário de certa concretude, determinância, garantindo-lhe uma 

definição mínima na dinâmica do texto. Sintetizando pode-se dizer que a ficção é a 

sistematização do material da realidade e da imaginação. Pela ficcionalização 

desencadeia-se um duplo processo: o real perde seus contornos exatos ao mesmo 

tempo que o imaginário é controlado pela forma estabelecida na ficção. A ficção 

daria, então, tangibilidade ao produto do imaginário. É a expressão ficcional, 

verbal, que nos permite conhecer o imaginário (AMARILHA, 1996, p. 14). 

 

 

 

No presente caso, analisando o comportamento de Roquentin, Alice consegue 

estabelecer uma relação entre o que se considera como a realidade e as apreensões do real por 

parte do protagonista. A aluna pode confrontar o modelo de realidade do senso comum com 

um ato intencional do escritor (Sartre) de emprestar uma substância, no caso criando um 

personagem que pudesse incorporar uma ideia que fizesse frente ao modelo padrão de 

realidade que a imensa maioria das pessoas adota. No caso, alguém poderia imaginar a 

complexa e intrigante forma de Roquentin ver a realidade dentro de uma seleção intencional e 

dotada de forma que o permitiria sistematizar melhor o caminho prolixo da imaginação. O 

interessante é observar que agora se pode vislumbrar uma nova possibilidade de interpretação 

do que vem a ser a realidade, baseados em uma experiência, que mesmo sendo ficcional, 

simboliza a atitude de qualquer um que realmente quisesse mergulhar na existência. A própria 

aluna faz essa indagação ao dizer que: “será que ele realmente está ficando louco?”   

Prosseguindo, dentro dessa mesma linha de raciocínio, tem-se que o diálogo seguiu 

com outros alunos esboçando as suas primeiras aproximações com o texto, sempre no sentido 

de alertarem para o fato de que observaram no protagonista certo incômodo diante da 

realidade como agora ela se lhe apresentava; e mais, ao que lhes parecia, Roquentin preferia a 

velha forma de perceber o mundo, a tranqüilidade das velhas opiniões, à revolução pela qual 

estava passando a sua cabeça. Dá para ver melhor isso nas próprias incursões feitas pelos 

alunos e por mim: 

 

ALICE: Professor, assim, talvez ele tinha medo porque, a forma como ele via anteriormente 

as coisas dava um certo prazer a ele, entendeu? Quando o prazer em viver bem, talvez, foi 

destruído, aí passou a causar medo nele. 
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PROFESSOR: Quem, quem também viu algo parecido com isso, que ele realmente sentia 

prazer no mundo dele arrumado, tudo funcionando direitinho, vendo as coisas como as 

pessoas normais vêem, e de repente quando ele começa a ver diferente... Vocês tão 

percebendo isso? 

 

GABRIELA: É como se ele estivesse vendo tudo bem novo, de certo modo ele não tinha 

coragem de enfrentar. Pelo menos foi assim que eu vi. 

 

... 

 

O trecho em questão, inevitavelmente, levou-me a fazer uma aproximação com a 

alegoria da caverna de Platão, na parte em que o prisioneiro, ao libertar-se dos grilhões que o 

mantinham preso no interior da caverna, tem uma dificuldade enorme em se adaptar à 

realidade que se descortina diante dele 
39

. No caso de Roquentin, a dificuldade consiste em 

sair de um mundo confortável (ao contrário do mundo do prisioneiro da caverna), o que torna 

a empresa pior ainda a meu ver, para um mundo novo, bem diferente do que ele e a imensa 

maioria estão acostumados a perceber. Não quero dizer que a nova realidade vislumbrada por 

Roquentin seja realmente a verdadeira, como não sei se de fato existem realmente essências 

eternas e imutáveis como as pressupostas por Platão, mas quero atentar para o fato de que 

sempre que alguém se sente incomodado com algo, se este algo destoar dos modelos 

convencionais, certamente isso lhe causará um maior incômodo, maior ainda se ele resolver 

participar aos outros o seu incômodo. 

Analisando a força da linguagem escrita, arrisco-me a dizer que, através da leitura de 

literatura, pode ocorre uma “duplicação” da realidade. Explico-me melhor. É que, na narrativa 

                                                 
39

  Transcreverei um breve trecho da República de Platão onde fica evidente essa dificuldade em se adaptar a 

uma nova realidade, principalmente quando se está acostumado com uma dada situação: 

 

Sócrates – Considera agora o que lhe acontecerá, naturalmente, se forem libertados das suas cadeias e 

curados da sua ignorância. Que se liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se 

imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz: ao fazer todos estes movimentos 

sofrerá, e o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de que antes via as sombras. Que achas que 

responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até  então senão fantasmas, mas que agora, mais perto da 

realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas 

que passam, o obrigar, à força de perguntas, a dizer que é? Não achas que ficará embaraçado e que as sombras 

que via outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? 

Glauco – Muito mais verdadeiras. 

Sócrates – E se o forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficarão magoados? Não desviará ele a vista 

para voltar às coisas que pode fitar e não acreditará que estas são realmente mais distintas do que as que se lhe 

mostram? 

Glauco – Com toda certeza. 

Sócrates – E se o arrancarem à força da sua caverna, o obrigarem a subir a encosta rude e escarpada e 

não o largarem antes de o terem  arrastado até a luz do sol, não sofrerá vivamente e não se queixará de tais 

violências? E, quando tiver chegado à luz, poderá, com os olhos ofuscados pelo seu brilho, distinguir uma só das 

coisas que ora denominamos verdadeiras? 

Glauco – Não o conseguirá, pelo menos de início. 
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ficcional, é possível projetar-se outra “realidade” no que diz respeito ao universo lógico do 

possível. Quando alguém lê ficção, normalmente fica imaginando como seria se o que 

estivesse lendo tivesse acontecido realmente. Isso remete ao campo das possibilidades, um 

universo lógico paralelo. Se o protagonista está duvidando do que vem a ser a própria 

realidade, o leitor, por sua vez, fica pensando como seria a sua própria vida se passasse a 

desconfiar das percepções acerca do cotidiano. Com isso, se quiser entrar no jogo, passa a 

duplicar a realidade: que passa a ser a comum, com que todos acreditam não haver nada de 

errado, e a criada ficticiamente por ele, para efeito de imaginação, na qual passa a 

experimentar coisas diferentes, percepções diferentes.  

É que a narrativa parece ter a característica de impingir no que é lido e pensado algo 

existente, pelo menos no campo do pensamento, do possível, da imaginação. Nesse sentido, o 

que é dito é um existente, ao menos no plano do discurso. Dessa forma, tem-se a linguagem 

literária como criadora de “realidades”, propiciadora de vivências que fazem as pessoas 

pensarem sobre elas. Assim sendo, tem-se a duplicação da realidade pela via da imaginação 

que não cansa em querer alçar voos cada vez mais longínquos. 

Além do mais, a literatura possui uma característica muito peculiar de formar imagens 

no leitor; a literatura consegue penetrar no imaginário das pessoas, propiciando uma perene 

circulação de ideias, fecundando a imaginação do leitor, podendo, inclusive, fazer com que 

surjam várias concepções sobre os modos da realidade.  

A prática da leitura ficcional vai levando o leitor a desenvolver um maior senso 

crítico
40

, pois permite-lhe superar com maturidade o estágio de identificação com o texto 

quando retorna à realidade. É importante que o leitor de ficção não se deixe levar pelo 

momento de identificação com o texto, mas que esse momento se constitua em uma 

experiência complexa que propicie uma vivência multifacetada através do exercício do 

simbólico. Ele (o leitor) interage com o texto, joga o jogo da ficção, mas tem o discernimento 

suficiente de que a ficção não é igual à realidade.  Pode parecer simples, mas é preciso 

vivência para não se confundir com esse jogo de espelhos. Isso é de suma importância para 

uma leitura enquanto exercício lúdico de criatividade. O leitor se identifica com o texto para 

efeito de jogo lúdico, mas, passado aquele momento, ele retorna sem maiores complicações 

para o mundo cotidiano, pois consegue manter-se lúcido o bastante para parar com o jogo no 

                                                 
40

  Ver a segunda seção do primeiro capítulo intitulada de O imperativo de uma conduta reflexiva nos dias 

atuais: em busca de uma metodologia que estimule à reflexão, pois a mesma aborda de maneira mais sucinta a 

importância da prática, ou mais precisamente, da prática enquanto hábito formador de boas condutas, dentre elas 

a reflexiva. 
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momento em que ele quiser. Essa característica de saber relacionar-se bem com o simbólico é 

vista por Amarilha (1996) como a marca registrada de um leitor experiente. Ela acredita que o 

leitor deve, ao longo da sua vivência de leitura, superar o credo de que o ficcional é idêntico 

ao factual e entender que essa identidade se processa somente enquanto jogo lúdico 

intencional. Porém essa atitude mais crítica seria acrescida ao leitor paulatinamente conforme 

sua vivência do ficcional. Ou seja, ele precisaria estar mais afeito ao exercício do simbólico 

para não cair na tentação da identificação permanente. Daí a importância da prática da leitura 

para se aprender a lidar melhor com o símbolo. 

Sendo uma forma de dizer algo acerca da própria realidade, sem ser necessariamente a 

realidade do ponto de vista factual, o trânsito entre o real e o ficcional propiciado pela leitura 

de narrativas ficcionais torna-se um elemento educacional muito profícuo que deveria ser 

amplamente utilizado pelos professores que intentassem uma educação mais reflexiva, pois:  

 

Ao circular nesses dois mundos, o leitor transfere de um mundo para o outro 

percepções, informações, emoções. Assim, o que está escrito ultrapassa em 

significado as margens das páginas – estabelece relações com outros textos, 

episódios, fenômenos do mundo empírico (AMARILHA, 1996, p. 16). 

 

 

Essa qualidade comunicativa do texto literário, esse trânsito contínuo da ficção à 

realidade tem uma caráter de extrema importância na consolidação de uma postura reflexiva 

diante do mundo. Além de que, o texto literário, dado o seu caráter mimético, convida o leitor, 

através da identificação com o texto, a contribuir com a sua própria história de vida na 

construção de um sentido. Nesse sentido, o professor pode utilizar-se desse caráter mimético 

do texto – valorizando as experiências trazidas pelos alunos – como um elemento 

metodológico viável para motivá-los a se expressarem e a procurar o diálogo. “Com certeza, 

esse é um fio metodológico seguro de sustentar a atenção, interesse e motivação de qualquer 

leitor, pois cada leitura é também um ato autobiográfico” (AMARILHA, 1996, p.16). Talvez, 

seja nesse sentido que se possa dizer que toda leitura é autobiográfica. Quem lê está trazendo 

o seu repertório de experiências para dentro do texto, identifica os distintos elementos do 

texto a partir dos esquemas que traz consigo. “A compreensão é a possibilidade de se 

relacionar o que quer que estejamos observando no mundo a nossa volta, ao conhecimento, 

intenção e expectativas que já possuímos em nossas cabeças” (SMITH, 1991, p. 72). O bem, o 

mal, o certo, o errado, o belo, o feio, o justo, o injusto, vários conceitos que se podem ler no 

texto, fatalmente entrarão em confronto com o vivido do aluno no que tange ao enfrentamento 
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com esses mesmos conceitos. A leitura é autobiográfica porque, quem lê, de certa maneira, se 

lê naquilo que lê. Com efeito, é importante que o professor de Filosofia saiba reconhecer o 

impacto que uma leitura experiencial pode exercer sobre a formação de um jovem, 

principalmente se a narrativa estiver eivada de elementos que suscitem a reflexão. 

Por isso não me admira que Roquentin possa ser encaixado pelas pessoas, num 

primeiro momento, como um louco, um excêntrico, pois, no momento em que alguém se 

identifica com as situações vividas pelo protagonista de A Náusea, também poderá sentir um 

desconforto com o fato de que a realidade possa ser algo bem distante das suas percepções 

corriqueiras. Pineda R. (2004) vê o texto literário como profícuo à reflexão por – além de 

colocar os elementos usuais do tratamento filosófico convencional, como a análise, a 

interpretação, a exploração e a criação de conceitos – colocar ainda um “caráter dramático de 

personagens, lugares e situações onde se geram perguntas, se contrastam argumentos e se 

enfrentam modos de vida” (PINEDA R. 2004, p. 73). Considero bem filosófica o tratamento 

dessa questão acerca do que realmente vem a ser a realidade. Colocar os alunos em contato 

com essa problemática através da narrativa ficcional é um excelente exercício para o filosofar. 

Sartre tem consciência disso, escreve de uma maneira a causar incômodo nos seus 

leitores, quer que eles se sintam provocados a repensar suas crenças, sintam-se intimados a se 

comprometerem em analisar o que leem. “Mas desde já podemos concluir que o escritor 

decidiu desvendar o mundo e especialmente o homem para os outros homens, a fim de que 

estes assumam em face do objeto, assim posto nu, a sua inteira responsabilidade” (SARTRE, 

2004, p. 21). É preciso que as pessoas sejam responsáveis pelos seus pensamentos e ideais e 

pelas ações que estes desencadeiem; a filosofia que ensina alguém a indagar também lhe 

mostra que ela o faz por estar carente de certezas. O homem cheio de certezas não sente a 

necessidade de interrogar o mundo; a sua vida transcorre “sem problemas”, pois já pensou, ou 

já pensaram o mundo para ele. Imaginem um homem desses tendo que colocar algumas das 

suas crenças básicas em revista? Nem pensar! Nem a título de exercício filosófico. 

Todavia, o ambiente escolar, quando o professor permite que isso aconteça, está 

prenhe de situações geradoras em que o educador pode estabelecer um diálogo que estimule o 

pensamento reflexivo e responsável.  

 

Quando as pessoas se envolvem num diálogo, são levadas a refletir, a se concentrar, 

a levar em conta as alternativas, a ouvir cuidadosamente, a prestar muita atenção às 

definições e aos significados, a reconhecer alternativas nas quais não havia pensado 

anteriormente e, em geral, realizar um grande número de atividades mentais nas 

quais não teria se envolvido se a conversação não tivesse ocorrido (LIPMAN; 

SHARP; OSCANYAN, 2001, p. 44). 
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Para tanto, basta um pouco de coragem para que o professor não se sinta incomodado 

com as implicações que o diálogo possa trazer, como por exemplo, a complexidade da 

experiência do vivido e a dificuldade em se compreenderem as ações mais corriqueiras 

quando confrontadas com as crenças básicas de alguém.  

Vejam um bom exemplo em que uma aluna, ao referir-se a essa dificuldade, coloca a 

sua própria experiência e os desdobramentos que se seguiram a partir dessa mesma 

experiência. Ela estava tentando lembrar-se da primeira vez em que Roquentin experimentou 

a náusea, relatando que tentou seguir os mesmos passos do protagonista para ver se 

experimentaria algo semelhante. Vejam o episódio: 

 

POLIANA: Assim que ele falou da, da perna, da perna não, de algo que ele sentiu náusea, 

quando o senhor disse que foi a primeira vez, eu não li só aqui não, eu li antes, sabe... 

 

PROFESSOR: Não, tudo bem! 

 

POLIANA: Eu tava lendo no carro, eu tava com meu pai e tudo, aí eu parei pra ver, pra sentir 

o que eu tava segurando, tentar sentir o que ele tava sentindo, e se você tentar pegar uma coisa 

mole, você tá sentindo mole, mas pra você é normal porque desde pequeno você é 

acostumado. Mas, depois de um tempo, quando você pega, pára pra observar isso, aí você 

sente esse nojo, esse enjôo. Aí eu disse: “Painho, realmente dá pra sentir”. Aí ele fez: “Pelo 

amor de Deus!” ((todos os presentes na sala riram neste momento)) 
41

 

 

POLIANA: Mas, eu não sei se foi uma coisa da minha cabeça, mas você fica assim 

pensando... 

 

PROFESSOR: Seria um bom exercício, não é, Poliana? A gente começar a... Porque 

realmente o mundo tá muito arrumadinho, a gente já encontra o mundo bem arrumadinho, 

quando a gente, não é? Os pais vão mostrando a gente o que é o mundo, a realidade, a escola, 

a comunidade. Então, nós temos valores, nós temos é, ideais, o mundo já foi pensado, o 

mundo já foi pensado pra nós, mas quando a gente começa a repensá-lo, muitas vezes a gente 

tem momentos de incômodo, de incerteza. Então, Roquentin tá fazendo isso, é como se ele 

tivesse convidando a gente pra reaprender o mundo. 

 

POLIANA: Se a gente não enxergar como ele a gente vai continuar observando o que a 

sociedade determinou a seguir. 

 

PROFESSOR: Então você já tá me dizendo isso, que, você pegou, foi o quê mesmo o 

objeto? 

 

POLIANA: Eu tava com um, eu tava pegando a folha, e depois eu fui pegar um número de 

celular pra dar pra painho. [...] aí depois eu fiquei amassando, deu um negócio na mão, não sei 

                                                 
41

  Marcuschi (1986) recomenda o uso de parênteses duplos para que seja introduzido algum tipo de comentário 

acerca da fala que se acabou de transcrever. 
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se foi da cabeça, porque você pára pra observar, passa a sentir como se, se, como ele tava 

sentindo. A diferença é que ele começou a sentir por ele estar sozinho e foi sem querer, a 

gente não, eu comecei a tentar pelo que eu já tinha... Induzida pelo que ele tentou. 

 

... 

 

É interessante notar que em um primeiro momento a aluna se desculpa por haver lido 

o romance em casa. Nós (eu e os alunos) combinamos que todos só leriam o romance em sala 

de aula; onde parássemos seria a página a que retornaríamos na sessão de leitura seguinte. O 

fato é que ela não resistiu, sentiu-se curiosa em saber um pouco mais da história. A atitude de 

curiosidade da aluna não deve ser julgada de maneira negativa, pelo contrário, foi até mesmo 

um sinal de que ela achou a leitura agradável e se sentiu estimulada a prosseguir. Demonstra 

assim que estava havendo uma sintonia entre ela e a leitura em um primeiro momento. Dentro 

de uma abordagem lúdica, a leitura estava se desenvolvendo dentro de uma perspectiva de 

atividade satisfatória
42

.  

Entendo que ela não só se dispôs a dialogar com o texto naquele momento, mas 

resolveu também experienciar empiricamente o que Roquentin vivenciara na ficção 
43

. E 

realmente, para sua surpresa, sentiu uma espécie de enjoo, de nojo ao pegar no objeto (no 

papel). Não se trata aqui de analisarmos se Poliana sentiu ou não a náusea. O fato é que, ao 

relatar a sua experiência para o pai, ele logo a censurou: “Pelo amor de Deus!”. É como se ele 

quisesse dizer: você realmente vai levar isso a sério?  

Por um lado, alguém poderia analisar que não era necessária tamanha identificação 

com o texto por parte da aluna, que a coisa deveria ter permanecido no nível da identificação 

momentânea. Porém existe outro ângulo para que a questão possa ser vista. É que o leitor 

deve oferecer à obra, para que a sua recepção seja mais intensa, uma certa identificação. É 

sabido, por intermédio de Jauss (2002), que a recepção começa enquanto uma expectativa 

diante da obra que acaba por abrir o diálogo entre o autor e o leitor. Ou seja, se o leitor não 

criar nenhuma expectativa em relação à obra, a recepção será fraca ou até mesmo inexistente. 

Por isso, eu até gostei de ela querer prosseguir um pouco mais com a experiência; serviu, 

inclusive, para que o seu relato tivesse uma maior vivacidade. 

De acordo com a aluna, baseado no seu próprio relato, a experiência de ler aquele 

romance contribuiu para que ela pensasse sobre o sentido que se atribui ao que é e o que não é 
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  Cf. com o capítulo II: O lúdico e a literatura. 

 
43

 Alguns autores, entre eles Strathern (1999), mencionam que Roquentin pode ser considerado uma personagem 

quase autobiográfica de Sartre na sua mocidade. 
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real. É interessante observar que alguém possa valer-se de uma experiência como essa para 

mencionar que a própria concepção de realidade está fortemente apoiada nos valores que a 

sociedade permeia. “O mundo já foi pensado pra nós”. Quando eu disse isso, naquela ocasião, 

isso foi só para reiterar a influência que a sociedade exerce na existência de cada homem 

enquanto ser historicamente situado. Todavia não posso deixar de lembrar a responsabilidade 

de cada indivíduo diante de toda a complexidade que é a sociedade com todas as suas facetas. 

Muitos preferem deixar-se levar pelo torvelinho da história, alegando que nada podem fazer 

contra o sistema, ou pior, nem sequer se veem pertencendo a uma sociedade de classes com 

interesses muitas vezes antagônicos. Por mais que existam os condicionamentos históricos, a 

maneira de alguém se agenciar com eles sempre vai depender da sua escolha. Essa, sem 

dúvida nenhuma, é uma influência bem sartriana que incluí na teoria de mundo que possuo em 

minha cabeça. 

Confesso que fiquei feliz, nem tanto pelo fato de a aluna haver concordado comigo, 

mais pelo fato de ela haver-me compreendido: “Se a gente não enxergar como ele a gente vai 

continuar observando o que a sociedade determinou a seguir”. A aluna demonstrou estar 

consciente da importância que há em se analisar as impressões de maneira mais minuciosa, 

principalmente quando menciona que, se a gente não buscar uma forma original de ver as 

coisas, como Roquentin fez, ficaremos determinados a ver o que a massa dos indivíduos 

vislumbra cotidianamente. Não que alguém queira se tornar um indivíduo excêntrico e avesso 

às construções e convenções sociais, mas que pelo menos procurará analisá-las antes de dar o 

seu assentimento. Isso é mesmo bem socrático: analisar a vida para melhor merecê-la.  

Vejam agora o que disseram outros alunos dentro de uma mesma linha de raciocínio: 

 

IGOR: Professor! Teve aquele momento, na página vinte e três, os objetos tocavam nele, é 

diferente, antigamente ele passava, ele tocava os objetos, agora ele sentia os sentimentos do 

objeto para com ele, aí ele disse assim, ele disse até naquela ação que ele teve na p. 21 de 

pegar o objeto no chão, assim, o papel no chão que tava melado de lama, tal, ele até se 

revoltou assim, porque ele não conseguia fazer mais o que queria. 

 

PROFESSOR: Ele tava com medo, não é? De tocar nas coisas e novamente sentir isso, 

porque vocês lembram qual foi a primeira impressão dele quando ele pegou uma... ((os alunos 

respondem, pedra)), ele tava brincando não é? Lembram? A primeira vez que ele sentiu a 

náusea, só que ele não tinha consciência que aquilo era a náusea, ele pegou, não foi? Quando 

ele foi atirar a pedra, ele pegou na parte lamacenta lá, ele sentiu a náusea. E mais pra frente 

vocês vão entender o que é a náusea. 

 

CARINA: É porque a gente nasce acreditando nesse mundo arrumadinho e acaba vivendo, 

digamos assim, no automático. A gente vai vivendo, mas não sente mais as coisas. Ele passou 

a perceber todas as coisas que a gente deixava passar em branco. A partir do momento que ele 
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percebeu isso, que você tava tocando em alguma coisa que você já nem sentia mais, ele se 

tornou muito confuso. Aí, interessante que ele, de repente, ele, ele não entende o que tá 

acontecendo com ele e se pergunta o que se pode ver num mundo tão regular?  

 

... 

 

Talvez não seja por demais ousado dizer que, através do vicejar de ideias propiciado 

pela leitura de um romance filosófico como no caso de A Náusea, possa constituir-se uma 

nova abertura para se ver e se interpretar o mundo.  Uma experiência assim deve ser pensada 

como essencial na formação do jovem do ensino médio, pois penso que, sob muitos aspectos, 

ele já possui a maturidade necessária para duvidar das coisas sem que isso o desestruture 

emocionalmente. O ceticismo como atitude filosófica deve ser mesmo incentivado no jovem 

dessa idade para que, no futuro, haja cidadãos mais críticos e menos conformados com 

“verdades fáceis” (se é que é possível uma verdade fácil, pois, toda verdade pressupõe um 

longo e penoso caminho, cuja chegada nem sempre está assegurada).  

De todo modo, o discurso literário tem a possibilidade – pôde-se constatar na 

observação da fala dos alunos – de confrontar valores, rever crenças, propiciando ao jovem 

que ele mesmo possa ser o mediador entre o mundo e a sua representação, agenciando-se com 

ele. “A singularidade do humano reside na autoconsciência, na liberdade, na 

autodeterminação, na capacidade de responsabilizar-se e de assim se mostrar um ser ético 

[...]” (BOFF, 2006, p. 59). Dessa forma, ele pode perseguir os seus valores referenciais, (que 

todos têm), só que de maneira autônoma e responsável. Alguém só pode ser responsável por 

aquilo que escolheu e para fazer uma escolha responsável é preciso melhor pensar nas suas 

consequências. Acredito que o cultivo da nossa habilidade de pensar favorece essas questões. 

Vejam, então, outro momento em que os alunos dão vazão ao seu pensamento a partir de um 

trecho do romance
44

: 

 

                                                 
44

  Trata-se de um trecho lido na “folha sem data”, página onze da edição trabalhada em sala de aula. O trecho 

diz assim:  

“Por exemplo, eis aqui um estojo de papelão que contém meu frasco de tinta. Seria preciso tentar dizer como o 

via antes e como atualmente eu o _____ (uma palavra deixada em branco). Pois bem, é um paralelepípedo 

retangular, destaca-se sobre – é tolo, não há o que dizer a respeito. É isso que tem que ser evitado; é preciso não 

colocar estranheza onde não existe nada. Creio que é esse o perigo, quando se faz um diário: exagera-se tudo, 

vive-se à espreita, força-se constantemente a verdade. Por outro lado, é certo que posso, de um momento para o 

outro – e precisamente em relação a este estojo ou a qualquer outro objeto – reencontrar a impressão de 

anteontem. Tenho que estar sempre pronto; do contrário, ela mais uma vez me escorregaria por entre os dedos. É 

preciso nada _____ (uma palavra está rasurada, talvez, “forçar” ou “forjar”; uma outra, escrita por cima, está 

ilegível), mas anotar cuidadosamente, e com a maior minúcia, tudo o que ocorre.”   
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IGOR: No começo do livro ele fala que não quer colocar estranheza onde não tem estranheza, 

por exemplo, a caixa lá de papelão lá, ele disse que não quer colocar, se sente mal de colocar, 

de colocar, de observar lá o que parece ser, assim, supérfluo, pra ele assim, passageiro. 

((Menciona tudo isso com um ar de espanto)) 

 

POLIANA: No final ele coloca que não devemos colocar estranheza nas coisas. Mas, eu acho 

pra gente, pelo menos, é estranho começar a ler um texto com nada formando a palavra, como 

aqui no começo da folha sem data. Isso é estranho. Ou então, apareceu essa outra: para forçar 

ou forjar, uma por cima da outra, e outro nome escrito por cima que a gente não sabe qual é o 

nome. Quer dizer, ele não quer colocar estranheza, mas, acaba colocando, porque, assim, pelo 

menos aparentemente, eu acho isso estranho.  

 

CARINA: Eu acho que... ((olhando e esperando o assentimento do professor)) 

 

PROFESSOR: Pode falar! 

 

CARINA: Eu acho que essa estranheza é exatamente o que ele tenta despertar. Que tá tudo 

arrumadinho no mundo, e a gente queria que a palavra tivesse ali, porque ficava bem mais 

fácil saber o que era, ((nesse momento ela é interrompida por Poliana, mas prossegue)) é pelo 

nosso comodismo, então eu acho que isso desperta exatamente o que ele sente, quando as 

coisas da vida dele passaram a ser não tão arrumadinhas como antes. 

 

ROSANA: Esse seria o único jeito dele. Desarrumando a nossa leitura, ele, daria mais ou 

menos, mostraria um pedaço de como seria a vida dele desarrumada. Porque aqui já faltou um 

pedaço. 

 

PROFESSOR: É... Roquentin ele está, no caso Sartre, porque quem bota essas palavras, 

esses pensamentos na cabeça de Roquentin, essas palavras na boca de Roquentin, é Sartre não 

é? Então, Sartre, se vocês observarem tá como que convidando a gente como que pra um jogo, 

ele quer, de uma certa forma, que a gente aceite participar, nem que seja na ficção, que a 

gente aceite participar do universo de Roquentin. Ele tá convidando a gente. Gente! É como 

se ele tivesse dizendo assim: vamos pensar um pouquinho como Roquentin? Tá bom, o 

mundo da gente tá bonitinho, tá organizadozinho, mas, vamos jogar um jogo diferente, vamos 

jogar o jogo da náusea, vamos começar a observar melhor as ações da gente! 

 

FABIANA: Mexer com o que tá quieto? 

 

PROFESSOR: É, vamos mexer com o que tá quieto! 

 

ALICE: E se fosse ao contrário? E se fosse que ele estivesse querendo mostrar que não é 

legal você querer fazer isso, tipo... ((o restante da fala não foi possível de ser compreendida)) 

 

POLIANA: Mas é isso mesmo, acho que dá vontade da gente entrar no jogo. Não é não? 

 

PROFESSOR: De uma certa forma o jogo, todo jogo tem tensão.  

 

ALICE: Porque ele pode ter outra possibilidade, não? 

 

FABIANA: Mas ele também vai mostrar que a partir do momento que ele consegue jogar, é 

difícil ele enxergar, não enxergar nada, como ele enxergava antes. Tipo, se ele consegue 
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enxergar diferente ele vai continuar enxergando diferente, vai ser difícil ele voltar a enxergar 

normal, igual a todo mundo. É disso que ele tenta fugir, mas não consegue, queira ele ou não, 

ele conseguiu enxergar uma coisa nova, e fugiu dos padrões das pessoas, mas a partir do 

momento que ele conseguiu ver aquilo, ele pode tentar fugir, pode ter uma hora que passe, 

mas vai voltar a qualquer momento, que ele descobriu diferente, por mais que seja agradável 

pra ele ou não. 

 

PROFESSOR: Certo. Ele está com medo, exatamente, de não voltar àquele estado normal 

criado por ele. 

 

FABIANA: E queira ou não queira, é difícil você voltar a ser o estranho da sociedade, o 

estranho do mundo todo, você vê diferente, parece que eu estou ficando louco, como se 

houvesse um normal e eu tivesse dificuldade, só visse coisas ruins, queira ou não queira é 

estranho e é difícil, eu acho que esse é o medo dele.  

 

ROSANA: É como se ele tivesse criado uma possibilidade a mais.  

 

... 

 

Fiz essa longa transcrição para mostrar o jogo de pensamento que uma simples 

passagem pode suscitar nos alunos. Vejam que as possibilidades de abertura para o 

pensamento foram várias. Alguns alunos se espantaram com o fato de ele dizer que é preciso 

não colocar estranheza nas coisas, mas afirma isso de uma maneira que causou uma 

estranheza ainda maior; outras alunas disseram que era justamente o contrário, o autor queria 

realmente nos causar uma estranheza, ele quis mexer com as convicções das pessoas acerca da 

realidade, sua intenção era justamente desconstruir a leitura da realidade delas, como bem 

percebeu uma aluna: “[...] Desarrumando a nossa leitura, ele, daria mais ou menos, mostraria 

um pedaço de como seria a vida dele desarrumada [...]”; outra aluna levantou a possibilidade 

de que não se deve mexer com essas coisas, que o texto pode estar a advertir do perigo de se 

questionar certo estado de coisas; outra aluna diz que dá vontade de entrar no jogo para ver no 

que vai dar; a mesma aluna que estava com receio de entrar no jogo de Sartre depois 

menciona que, aceitando participar da trama que envolvia Roquentin assim podem se abrir 

outras possibilidades; outra aluna nos alertou sobre a problemática em alguém passar a ver as 

coisas de forma diferente do restante da sociedade e do problema que isso gera no convívio 

com os demais, uma vez que ele vai ser um indivíduo singular numa sociedade que prima pela 

“igualdade”, sem falar no fato de que uma vez vendo as coisas sob um novo prisma, ficará 

difícil de retornar aos velhos paradigmas sem que isso lhe venha a ocasionar algum conflito. É 

interessante como o mesmo texto pode causar reações diferentes em diferentes leitores. O 

livro em si mesmo é um só, mas enquanto fenômeno subjetivo é capaz de desdobrar-se ad 
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infinitum. A mesma pessoa pode ter apreensões diferentes da mesma obra em momentos 

diferentes; é o aspecto do infinito no finito conceito tão caro à filosofia sartriana.  

Sartre inicia a sua monumental obra O Ser e o Nada (2005, p. 15) com a seguinte 

citação: “O pensamento moderno realizou progresso considerável ao reduzir o existente à 

série total de aparições que o manifestam. Visava-se com isso suprimir certo número de 

dualismos que embaraçavam a filosofia e substituí-los pelo monismo do fenômeno. Isso foi 

alcançado?”. Para Sartre foi alcançado apenas em parte. Mesmo a filosofia contemporânea da 

sua época, segundo ele, haver-se desvencilhado do dualismo do ato e da potência; e o da 

aparência versus essência; ainda assim, ao final, dos escombros desses dois dualismos surgiu 

um novo, a saber: “o do finito e infinito”.  Tentarei, recorrendo a Sartre, explicar em que 

consistiria esse dualismo. “O existente, com efeito, não pode se reduzir a uma série finita de 

manifestações, porque cada uma delas é uma relação com um sujeito em perpétua mudança” 

(2005, p. 16). Isso implicaria que a nova teoria do fenômeno teria constituído a realidade do 

existente como se dando a partir de uma objetividade fenomênica que se multiplicaria 

infinitamente. Dito de outro modo, o fenômeno mesmo estando relacionado com um sujeito 

transcendente não estaria definido pelo seu bel-prazer, mas estaria sujeito a uma 

transcendência que almejaria “[...] a série total da qual ela faz parte” (SN, p. 17). Isso leva a 

considerar-se que, mesmo uma série finita de aparições que se indica pela sua própria finitude 

tem a “necessidade” de ser ultrapassada até o infinito. No caso, tome-se o exemplo do valor 

da obra de um determinado escritor: mesmo que só se possa analisar o conjunto da obra que 

foi produzida, ou seja, um número finito de livros que o autor escreveu, mesmo assim tais 

livros acabam por remeter a uma infinidade de possíveis análises sobre aquelas obras. Ou 

seja, uma quantidade praticamente infinita de interpretações, inclusive por parte do mesmo 

analista (que poderá muito bem mudar a sua própria visão da obra com o tempo) é possível 

em um único livro, demonstrando assim o aspecto do infinito no finito. 

Gostaria de retomar a transcrição das aulas para mostrar como essa característica da 

subjetividade pode permear um diálogo como esses em torno da discussão de um romance. 

Novamente tenho que dizer que, apesar da grande extensão, não posso furtar-me de citar essa 

longa passagem que exemplifica de maneira bastante pontual as inferências que farei a seguir. 

 

PROFESSOR: ((Depois de um breve silêncio na turma)) Há alguma parte aí que vocês 

queiram... Porque às vezes, há um trecho assim, você relê para fixar esse trecho, há alguma 

sensação que vocês sentiram, alguma percepção que traduz o que vocês estão pensando sobre 

essa ideia, das primeiras percepções de Roquentin. Eu queria dizer a vocês uma coisa: eu já li 

e reli, esse primeiro capítulo é a parte mais que eu acho, é a parte mais assim... , é menos 
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envolvente, porque ele tá começando a descrever lugares, nomes de ruas, é, nomes de pessoas, 

assim, é muito descritivo. A parte mesmo filosófica, vocês vão ver, tá pra vir. Mas, ainda 

assim, no momento ele joga, ele joga, algumas questões, como... Agora eu vou deixar vocês 

falarem, eu deixei vocês falarem, por exemplo, quando ele fala: o que se pode temer em um 

mundo tão regular? E eu me pergunto, se vocês concordam que, de uma certa forma, a gente, 

intencionalmente a gente espera encontrar regularidade do mundo, não é? É, é como se 

encontrando regularidade no mundo o mundo pra gente fosse um mundo inteligível, que 

pudesse ser entendido, compreendido. Se o mundo não tiver regularidade a gente não vai 

poder compreendê-lo. Porque a gente só consegue compreender o mundo, justamente, porque 

tem coisas regulares, que acontecem e se repetem, você pode prever. Lembram que ele falou: 

o dono lá, do café Mablly, Sr. Fasquelle, ele todo dia tira a sesta dele, ou seja, toda vida que 

ele vai tirar a sesta dele, ele tem um alívio (Roquentin no caso): que bom! Porque se ele faz 

isso, e tá fazendo de novo, é porque o mundo tem um sentido. E qual é o sentido? Que as 

coisas guardam uma regularidade. Mas, o que vocês estão percebendo desse sentido? Ele 

começa a ver que esse sentido é muito mais a gente que dá ou o sentido existe nas coisas 

mesmas? Quê que vocês entenderam, nesse primeiro momento? ((pausa)) O sentido está nas 

coisas ou somos nós que damos, imprimimos sentido às coisas? 

 

ALICE: Nós que imprimimos. 

 

PROFESSOR: Nós que imprimimos. Vocês perceberam isso na leitura? 

 

ALICE: Já!  

 

IGOR: Eu discordo do senhor quando o senhor diz que essa primeira parte do livro é menos 

envolvente. Eu acho bastante envolvente. 

 

PROFESSOR: Você já achou envolvente? 

 

IGOR: Já! Eu achei envolvente porque desperta curiosidade. Será que ele vai ficar 

inconstante assim até o fim do livro? Será que ele vai continuar com medo até o fim do livro? 

Acho que essa parte é envolvente porque desperta curiosidade. 

 

POLIANA: Eu também achei! 

 

PROFESSOR: Você achou também, então, pronto! Pra você vê a questão das percepções. É 

isso que o romance também quer mostrar. A questão das percepções, da subjetividade, como a 

subjetividade afeta a nossa percepção das coisas. E que muitas vezes a gente... Lembra que ele 

disse, num certo momento, que as pessoas adoram ficar em grupo para que a existência tenha 

sentido, não é? Tem que tá no café, tem que tá conversando as mesmas coisas, dizer que tem o 

mesmo gosto, dizer que pensa as mesmas coisas, ou seja, é... Talvez, assim, um outro 

professor até ficasse incomodado em você dizer que discorda, mas, como eu quero mostrar, 

justamente, a importância de que uma mesma coisa pode dar impressões diferentes nas 

pessoas, eu até me alegro em você dizer isso, que teve uma impressão contrária a minha. Ou 

seja, o livro é um só, mas, a percepção dele, a forma de ler, é que muda. E eu mesmo, cada 

vez que eu leio esse livro, já li quatro, estou lendo a quinta, cada vez que eu releio esse livro 

eu tenho uma sensação diferente, uma percepção diferente dele. Então, que bom que você 

pensa isso, ((se referindo a Igor)) que bom que você também pensa isso ((Se referindo à 

Poliana)). Mais alguém quer, mais alguém teve também essa percepção ou alguém sentiu uma 
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percepção semelhante a minha do livro; isso de um pouco de enfado, por ele tá descrevendo 

muito rua, muito... ((nesse momento ele é interrompido por Poliana)) 

 

POLIANA: Eu concordo com Igor de que ele é bastante envolvente. Mas, daí eu não li o 

resto do livro pra saber se é mais ou menos envolvente. O senhor disse que é menos 

envolvente, é diferente.  

 

PROFESSOR: É porque quando ele começa a, é... Assim, a entrar mesmo na... Porque gente! 

Eu vou falar uma coisa aqui: esse primeiro encontro da gente, como tá sendo o primeiro, 

certamente a gente vai se ajustar a muita coisa. E a coisa tá sendo espontânea que é o mais 

importante é isso, essa espontaneidade. Eu não tô dizendo a vocês o que vocês têm que dizer, 

a gente tá sendo, enfim, eu não tô seguindo um roteiro tão prévio assim. É, mas, Sartre, ele 

queria que as pessoas pensassem sobre a existência, sobre a vida. Pra Sartre a coisa mais 

importante que cada um de nós temos é a nossa vida, a nossa existência. Por isso que Sartre 

falou que a existência precede e comanda a essência. Primeiro você tem que existir, depois é 

que você vai procurar essência, vai procurar dar sentido à vida. Mas a vida, pra Sartre, precisa 

ser buscada esse sentido, pra Sartre não existe esse sentido objetivo, igual pra todo mundo, 

então, todo mundo tem que buscar esse sentido. E a fenomenologia, a corrente filosófica a 

qual Sartre se filiou, era justamente uma filosofia da dúvida, de colocar as coisas... Não de 

duvidar que as coisas existam, viu gente! Não se trata de duvidar que as coisas existam, mas 

de colocar as coisas entre parênteses. É isso que Sartre tá querendo mostrar através de 

Roquentin. Colocar as coisas entre parênteses. Será que essa garrafa, como eu tô pegando ela 

agora, ela é tal como eu sempre tive a ideia dela, agora eu pegando nela, será que eu posso 

repensá-la? Isso é colocar o mundo entre parênteses, e Sartre ele se apega a isso, vamos 

repensar as nossas crenças, vamos repensar as nossas percepções. Quando eu falo em crenças 

são crenças no sentido do conhecimento em geral mesmo. Então ele pega o romance, ele 

achou que o universo literário era uma excelente forma dele dar vazão ao universo dele, ele 

achou que a literatura seria um excelente veículo de difusão da filosofia dele, então, por isso 

que em Sartre, você tem a ocorrência de uma literatura filosófica, porque ele 

premeditadamente, ele achava que a literatura... Os personagens o tempo todo na literatura 

estão diante de situações, e essas situações estão exigindo deles que eles tomem decisões, não 

é? Que eles pensem alguma coisa, que eles emitam um juízo, então, ele fez de propósito isso, 

parte da filosofia dele ele direcionou pra literatura como forma de, até mesmo, divulgar o 

pensamento dele, certo? E é isso que eu vou propor a vocês nas próximas aulas. É, alguém 

mais queria colocar alguma coisa? (longa pausa). Estão satisfeitos por hoje? Eu estou! Se 

quiserem colocar mais alguma coisa, não é? Fiquem à vontade! Se não, eu dou esse encontro 

de hoje por encerrado, e na próxima aula a gente continua de onde paramos, eu já anotei aqui, 

certo? E é sempre assim: a gente lê, num primeiro momento a gente lê; e num segundo 

momento a gente discute. Tá certo? Então, obrigado! 

 

... 

 

Analisando a minha fala agora, já com o devido distanciamento temporal, percebo, por 

vezes, um uso prolongado da argumentação. Mas, sem querer ser muito indulgente comigo 

mesmo – a auto-piedade é menos aceitável do que a piedade - parto da premissa de que uma 

pergunta formulada pelo aluno precisa ser respondida à medida que a unidade de raciocínio 

precisa ser fechada, para uma melhor compreensão da temática proposta durante a aula. Nesse 
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sentido, faz bem que o professor se empenhe em responder às perguntas e indagações dos 

alunos, pois é uma questão que se faz necessária: o fechamento de um tópico para abertura de 

outro para que haja uma verdadeira progressão lógica do conhecimento. Por isso eu quis 

demonstrar para os alunos que o fato de eles discordarem de mim não apresentava nenhum 

problema; pelo contrário, é bom mesmo que se possa discordar e que se crie o hábito de 

argumentar a respeito dos pontos de vista, favorecendo-se assim o surgimento de bons juízos. 

 

[...] um dos objetivos de um programa de habilidades de pensamento deveria ser o 

desenvolvimento do juízo, pois ele é o vínculo entre o pensamento e a ação. As 

crianças que refletem estão preparadas para emitir bons juízos e crianças capazes de 

realizar bons julgamentos dificilmente agirão de maneira inadequada ou sem 

consideração (LIPMAN; SHARP; OSCANYAN, 2001, p. 35). 

 

 

Penso que foi esse o caso: os alunos obtiveram um bom juízo acerca da questão. O 

fato é que nesse ponto os adolescentes se assemelham às crianças. Se forem estimuladas na 

sua habilidade para pensarem, poderão, sem dúvidas, habilitar-se a emitir bons juízos, como 

parece que foi o caso.  

O fato de eu ter feito um comentário um tanto infeliz sobre a obra, de que a sua 

primeira parte é menos envolvente do que a restante, evidenciou que os alunos estavam 

colocando em curso, de maneira bem adequada, a própria habilidade de pensar. Fizeram um 

juízo da obra que considero mais apropriado do que o meu: “[...] Eu achei envolvente porque 

desperta curiosidade. Será que ele vai ficar inconstante assim até o fim do livro? Será que ele 

vai continuar com medo até o fim do livro? Acho que essa parte é envolvente porque desperta 

curiosidade” (Igor).  Toda vez que releio este trecho percebo o quanto é complexo ensinar e 

que o professor nem sempre faz as melhores escolhas, nem sempre faz as melhores 

considerações. 

Por isso tenho que admitir que recriar as condições ideais para um bom trabalho 

pedagógico nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente em função da contingência que 

paira no momento da condução de uma aula. Nesse caso, a prudência nas deliberações acaba 

por ser uma virtude das mais apreciadas no momento de conduzir uma aula. “O homem 

prudente é, assim, aquele que se mostra capaz de deliberar” (GAUTHIER, 1998, p. 355). E eu 

acrescentaria: o homem prudente é aquele que é capaz de deliberar de maneira o mais racional 

possível. Porém nem sempre isso se apresenta como uma tarefa fácil. Os sentimentos estão 

sempre influenciando as nossas decisões, sem contar que, em virtude da contingência do 

mundo, nem sempre uma escolha prudente traz um resultado agradável.  
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Com tudo isso, é importante dizer que a deliberação só é possível justamente porque 

existe a contingência, pois somente se decide em função de um leque de escolhas, todas elas 

alicerçadas em certo grau de incerteza quanto ao desfecho. Caso a pessoa já tivesse certeza do 

resultado da sua escolha, que seria realmente a melhor entre todas as outras, não haveria mais 

razão em decidir por mais nada, uma vez que sempre iria diretamente praticar a ação que 

previamente já conheceria como a certa.  As coisas não funcionam assim, pois toda escolha 

existe em função de um cálculo que visa colocar o homem diante da melhor alternativa 

possível dentre outras. Sabe-se que, muitas vezes, as escolhas feitas infelizmente não trazem 

consigo o resultado que pretendiam. Mas, por outro lado, é justamente a escolha que abre 

espaço para a liberdade; sem escolha não pode existir liberdade, muito menos a melhor 

escolha ou a mais prudente; logo a prudência só existe enquanto um cálculo que se faz sobre 

quais são as melhores escolhas; um homem prudente seria, então, um homem que faz bons 

cálculos, bons prognósticos; porém nada garante, por exemplo, que um pedestre 

extremamente prudente não seja atropelado por um motorista imprudente; isso é a 

contingência.  

Digo tudo isso porque, embora tenha considerado pouco prudente a minha afirmação: 

“[...] esse primeiro capítulo é a parte mais que eu acho, é a parte mais assim..., é menos 

envolvente, porque ele tá começando a descrever lugares, nomes de ruas, é, nomes de pessoas, 

assim, é muito descritivo”.  Penso que me precipitei em enunciar esse juízo de valor de que a 

primeira parte do livro, por ser muito descritiva, seria a parte menos filosófica e envolvente do 

romance. Isso poderia ter influenciado a percepção subjetiva dos alunos – se é que não 

influenciou – sem, contudo, agregar nenhum valor ao nível das análises pretendidas. Porém o 

que eu disse de forma inadequada acabou sendo adequado às análises que se seguiram, pois, 

como se pôde observar, alguns alunos discordaram do meu juízo, o que acabou por gerar uma 

discussão bastante proveitosa que serviu, inclusive, para que eu pudesse discorrer acerca da 

fenomenologia sartriana. A contingência acabou criando uma boa oportunidade de eu pontuar 

sobre um tema relevante da filosofia que é a fenomenologia, sobretudo pelo prisma de Sartre. 

Sendo assim, através de um autor, faço a seguinte reflexão: 

 

A aprendizagem é um processo sobre o qual não se pode exercer absoluto controle. 

Podemos planejar, podemos executar tudo de acordo com o planejado, tomando 

todos os cuidados imagináveis; mas sempre algo poderá fugir do controle, escapar 

por entre as bordas, trazendo à luz um resultado insuspeitado, inimaginável. Aí se 

encontra, em minha maneira de ver, a beleza do processo educativo: agimos, sem 

nunca saber qual será o resultado de nossas ações. (GALLO, 2005, p. 103). 
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 Contudo não estou a dizer que o professor não deve ter cuidado com as suas 

afirmações, pelo contrário, a contingência no universo já é muito grande para que alguém não 

prime pela prudência, sem falar que ninguém deve contar com a boa sorte. O fato é que a 

consequência de uma ação não tão acertada terminou por se mostrar útil. 

A breve exposição do pensamento sartriano advindo do diálogo que se travou entre 

mim e meus alunos está prenhe de muitos pressupostos filosóficos que poderiam ser mais bem 

desenvolvidos posteriormente.   

É nesse prisma que contemplo o lúdico enquanto exercício do pensamento; como 

um esforço da razão para abrir caminho rumo a um mundo de novas possibilidades, onde o 

novo sempre quer aparecer pela vontade de se ampliarem os horizontes de interpretação da 

realidade; enfim, um lugar para se jogar com aquilo que se considera como conhecimento. 

Assim, sem nenhum perigo de contradição, posso, baseado na fundamentação que 

esbocei anteriormente, vislumbrar o lúdico como um jogo de busca pelo conhecimento, ou 

ainda, sem nenhum mal nisso, como uma atitude cética filosófica de questionar os nossos 

próprios conhecimentos e os dos outros, pois nunca estamos bem convencidos do que temos 

diante mãos. Nesse caso, a atitude dos alunos foi louvável, iniciando o jogo lúdico do 

pensamento que eu aceitei jogar sem nenhum constrangimento naquele momento. Nesse caso, 

a polêmica gerada poderia ser vista como um genuíno exercício de um jogo lúdico; jogou-se 

com distintas recepções de uma obra literária, com a própria possibilidade do conhecimento.   

 A discussão poderia ter-se aprofundado muito mais, não falarei mais nisso. Porém, 

mesmo sendo interrompida nesse estágio, a discussão serviu para se confrontarem modelos do 

que poderia vir a se constituir na realidade; para ver se o sentido se encontra nas próprias 

coisas ou se está na interpretação que se dá às coisas; poder-se criticar o juízo proferido por 

mim, buscando uma fundamentação para a asserção dita; finalmente eu tive a oportunidade de 

poder introduzir um pouco da filosofia sartriana a respeito da subjetividade e da sua 

importância na composição da realidade. 

Finalmente reitero as minhas palavras daquele momento quando aponto para o fato 

de Sartre, através de Roquentin, como que nos instiga para um jogo; um jogo de reaprender o 

mundo, de redescobri-lo: “[...] Sartre, se vocês observarem tá como que convidando a gente 

como que pra um jogo, ele quer, de uma certa forma, que a gente aceite participar, nem que 

seja na ficção, que a gente aceite participar do universo de Roquentin[...]”. Por mais que 

digam que Roquentin não passa de um neurótico, Sartre faz o leitor de A Náusea penetrar no 

universo do personagem, desvelando a sua psicologia; ao se fazer isso, já se começa a pensar 

junto com ele e fazer apreciações que visem entender o porquê daquele comportamento; 
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enfrentar a realidade juntamente com ele; o leitor é como que convidado por Sartre a jogar o 

jogo da reinvenção do real. Isso se aceitarmos todo esse convite dentro de uma perspectiva 

lúdica que a literatura pode oferecer ao leitor. 

 

3.2 Segundo encontro: 19/11/2008 

 

No segundo encontro, segui com a metodologia adotada de ler mais um trecho do livro 

e, em seguida, restabelecer a Investigação Dialógica com o intuito de provocar as devidas 

reflexões. 

Primeiramente, logo após a leitura do romance, dei um pequeno intervalo para que os 

alunos pudessem organizar mentalmente as suas impressões acerca do que acabaram de ler. 

Passado esse pequeno átimo de tempo, perguntei-lhes quem desejaria fazer alguma 

consideração acerca do que fora lido. A aluna Rosana retoma a parte já comentada na aula 

anterior, em que alguns alunos acharam que Roquentin pudesse estar depressivo. Eu perguntei 

o porquê de Rosana pensar assim, ao que ela respondeu:  

 

ROSANA: Porque ele não sente mais vontade de fazer nada, não sente mais sentimento por 

nada. Tudo pra ele é normal, ele já não sente prazer em fazer nada. 

 

/.../
45

 

 

Imediatamente, eis que a aluna Alice toma a palavra para mostrar a Rosana que esse já 

seria um ponto pacífico sobre o qual, de certa forma, já se teria chegado a um consenso.  

 

ALICE: Sim, mas ele ficou assim, porque ele mudou a vida dele, a forma de ver o mundo. 

 

... 

 

Justamente na aula anterior fora bastante enfatizada a repercussão que teve a mudança 

de atitude de Roquentin diante dos últimos acontecimentos nos quais ele esteve envolvido. 

Nesse caso, precisou-se avançar nas considerações para fazer a discussão aprofundar um 

pouco mais. Nesse sentido, a aluna Maria Clara deu o pontapé inicial: 

                                                 
45

  A utilização das reticências entre duas barras é para indicar que houve uma interrupção na fala de alguém. 

(Marcuschi, 1986, p. 13). No caso, a interrupção se deveu a Alice, que interrompe a fala de Rosana, após 

perceber que ela fez uma pausa.  
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MARIA CLARA: A forma de ver a própria vida. Pelo menos nesse texto que a gente leu, ele 

fala um bocado de vezes sobre a passagem do tempo, como o tempo passa, porque passa, 

como a gente não pode passar o tempo. ((falava essas palavras e fazia uma expressão de quem 

estava um pouco confusa)) 

 

ALICE: Ele começou a sentir o tempo. É como se antes ele não visse o tempo passar. E era 

feliz com isso.  

 

... 

 

Nesse trecho do diálogo, os alunos estão tendo a possibilidade de refletir acerca do 

tempo, tema tão caro para toda uma tradição filosófica, cujas elaborações são ao mesmo 

tempo tão essenciais ao pensamento metafísico, e que causa um enorme estranhamento para o 

senso comum a ponto de, no caso dessa turma, os alunos logo quererem substituir o tema do 

tempo pela discussão das diferentes possibilidades de vivenciarmos a realidade. O fato é que, 

mesmo sendo o tempo um aspecto inegável da realidade, causa certo embaraço discutir o que 

ele vem a ser, o tempo de cuja existência ninguém duvida. Ou seja, mesmo que todos 

carreguem uma teoria sobre o mundo em suas cabeças, a crença de que o tempo existe – por 

exemplo, quando alguém pergunta que horas são já está admitindo que o tempo exista e que 

pode ser medido – carrega em si uma dificuldade a ponto de deixar desconcertadas muitas 

pessoas quando precisam definir o que vem a ser o tempo. O próprio Santo Agostinho, nas 

suas confissões, já apresentara a problemática em questão: 

 

Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá 

apreender, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o 

seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do 

que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. 

Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por 

conseguinte o tempo? Se ninguém mo perguntar, eu sei; se o quiser explicar a quem 

me pergunta, já não sei (1996, p. 322). 

 

 

Ao que parece, a questão continua válida. Todos sabem o que é o tempo, porém, 

quando são perguntados sobre o que ele é, já não o sabem direito. A expressão confusa de 

Maria Clara atesta isso. Quando ela começa a travar contato com a conceituação filosófica 

sobre o tempo que Sartre introduz através de Roquentin, ela fica visivelmente confusa, pois 

começa a pensar acerca do que realmente poderia vir a ser esse tempo em que todo mundo 

acredita, mas que tem dificuldade em dizer o que é. Nesse caso, a dúvida agostiniana parece 
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não ter pesado apenas sobre Maria Clara, mas permeou toda a classe, a ponto de eu precisar 

retomar a questão novamente: 

 

 

PROFESSOR: E o tempo? O tempo? Sobre isso? Não é? Não dá pra gente fazer uma 

reflexão sobre o tempo junto com ele? ((Silêncio na turma. Depois o professor continua a 

falar)) Vocês viram naquela, naquela descrição que ele faz da velha andando, onde é que tá o 

tempo? Onde é que tá o tempo? Tá fora ou tá dentro dele mesmo?  

 

... 

 

 

O próprio silêncio que pairou na turma em um primeiro momento pode atestar a 

dificuldade que existe no tratamento da questão da temporalidade e na sua análise de uma 

maneira mais conceitual. “[...] o silêncio é esta impossibilidade de esgotar o acontecimento 

com o dizer e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de calar ante a sua densidade” (SARDI, 

2004, p. 111). O fato foi que, após o silêncio da turma, depois da pergunta
46

 por mim 

formulada, com o intuito de reabrir o diálogo, ela motivou os alunos a falarem novamente. 

Nesse sentido, o filosofar pode ser visto como uma atividade reflexiva que se volta 

para problemas mal resolvidos, mal colocados, ou mesmo para os que são tidos como 

resolvidos (pontos pacíficos) – problemas que, por acomodação, por preguiça de pensá-los
47

, 

ou por medo das consequências de pensá-los – podem ser redimensionados.  Mesmo que os 

alunos já tivessem uma conceituação do tempo bastante refinada em termos filosóficos, o 

esforço em repensá-lo já valeria a título de exercício do pensamento (na forma de um jogo 

lúdico); na forma de uma tentativa para conceituá-lo ou revê-lo, pois, como já se viu, o 

pensamento pode ter uma visada no estético, podendo tornar-se uma atividade de criação. 

Destarte, o diálogo foi retomado: 

 

ROSANA: É como se estivesse dentro. ((o tempo))   

 

MARIA CLARA: Não, eu acho que é fora, porque é como se ele não estivesse no tempo, 

mas visse acontecendo. Na descrição dela, na descrição das ações dela, não que ele estivesse 

                                                 
46

   Para Deleuze e Guattari (1992), a própria filosofia só é possível a partir de problemas que consideramos mal 

solucionados ou mal colocados. Nesse sentido, a problematização é o próprio motor da filosofia. 

 
47

  Perrenoud (2002, p. 52) nos alerta a respeito dessa preguiça em pensarmos: “A preguiça intelectual inibe a 

prática reflexiva. Esta última representa um trabalho do espírito, tanto na essência da ação como no momento 

posterior a ela. Ainda que esse trabalho seja livremente escolhido e vivenciado de modo construtivo, ele exige 

energia e obstinação”.  
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no tempo, ou se o tempo estivesse dentro dele, mas como ele estivesse fora e vendo o tempo 

acontecer.  

 

ROSANA: Pois eu já acho o contrário! Eu acho que ele tem o tempo dele mesmo. Para 

muitas pessoas aquilo poderia passar muito mais rápido, mas para ele foi uma eternidade. 

 

... 

 

A posição de Rosana foi muito especial para mim, uma vez que ela consegue captar o 

pensamento de Sartre acerca do fenômeno da temporalidade. O tempo na obra de Sartre 

aparece em função da existência do Para-si ou da consciência, haja vista que o Em-si
48

, dada a 

sua plenitude, não está sujeito à ação da temporalidade. Nesse caso, Sartre analisa a 

temporalidade enquanto estrutura da própria consciência que, projetando-se nas três 

dimensões temporais, busca transcender o seu estado de falta original, ou seja, de buscar ser o 

que não é e de não ser o que é.  

Tentarei analisar a problemática com um pouco mais de calma. A questão do tempo – 

ou da temporalidade, quando da análise sartriana – remete a uma existência enquanto 

incessantemente inconcluida; isso dado o aparecimento de sempre novas possibilidades, que 

conduzem o Para-si a um processo contínuo de nadificação, ou seja, de negação de 

determinadas possibilidades em prol de outras. Assim, pela temporalidade, a consciência pode 

mesmo se constituir enquanto possibilidade constante. “O tempo não é um meio no qual nos 

movimentamos, como uma garrafa poderia se movimentar em um rio; é a estrutura mesma da 

própria vida humana, algo de que sou feito, antes de ser alguma coisa que posso medir” 

(EAGLETON, 2003, p. 86). Assim, a consciência é radicalmente temporal e relaciona-se com 

a situação vivida, que se desenrola, também, no plano da subjetividade temporal. Destarte, a 

realidade humana é essencialmente condicionada e constituída pela temporalidade.  

A origem da temporalidade pode ser vista como uma interposição do nada entre a 

realidade humana, no que ela é com o que ela pode vir a ser. “A realidade humana é seu 

próprio transcender rumo àquilo que lhe falta, transcende-se rumo ao ser particular que ela 

seria caso fosse o que é” (SARTRE, 2005, p. 139-140). A realidade humana, que existe 

primeiramente como falta ao invés de plenitude de ser como no caso do ser-Em-si, está 

constantemente querendo unir-se ao que lhe falta; por isso, projeta-se temporalmente para 

tentar suprir essa falha de ser que lhe é inerente. 

                                                 
48

  Utilizei-me de um termo técnico da Filosofia de Sartre que é o “Em-si”, nome que não aparece no romance, 

mas sim representado pela palavra “existente” em A Náusea.  O existente, a coisa que existe em seu estado bruto, 

seria o próprio Em-si que Sartre trata em O Ser e o Nada.  
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O que importa constatar nesse momento, é que a consciência está distanciada do que 

lhe falta enquanto possibilidade por um nada do que ela ainda não é; isto é, o Para-si ou a 

consciência está afastado do seu próprio possível por um nada.   Esse nada recusa o conceito 

de tempo enquanto eterno (estático) – que vê o tempo como uma sucessão de instantes, de 

agoras – em prol de um que vê a temporalidade enquanto sendo a consciência projetando-se 

rumo aos seus possíveis, criando assim a temporalidade. 

O que se pode colocar como elemento de destaque é a forma como Sartre atacou o 

problema do tempo, não o vendo como um dado em si mesmo, independente da percepção da 

consciência, mas como oriundo da própria atividade nadificadora do Para-si ou da 

consciência. O ponto fundamental dessa nova concepção reside na “superação da concepção 

do tempo como sense data” (SILVA, 2004, p. 119). Isso significaria uma nova maneira de 

enxergar o fenômeno do tempo, não agora como um ser em si mesmo, mas como fazendo 

parte da intra-estrutura de outro ser, ou seja, como parte integrante e amalgamada a outro ser, 

caracterizando o modo de ser desse mesmo ser. Analogamente Silva (2004, p. 119) diz que: 

“a relação temporal é intra-estrutura, isto é, ela modaliza um ser. Qual ser? Aquele que tem na 

temporalização o seu modo de ser”. Obviamente o ser a que ele estava se referindo seria o 

próprio Para-si, pois a temporalidade em si mesma não existiria, mas seria a própria 

consciência que se temporalizaria no modo da sua própria forma de existir. Assim, o Para-si 

tem o seu modo de ser enquanto temporal.  A esse respeito, busco corroboração em Silva 

(2004, p. 119-120): 

 

O que ganhamos então, ao considerar, em vez do tempo, a temporalidade, é a 

possibilidade de considerar o tempo não como ser, mas como modo de ser: a 

relação temporal é intra-estrutura, isto é, ela modaliza um ser. Qual ser? Aquele que 

tem na temporalização o seu modo de ser [...]. Esse ser deve ser tal que possa 

testemunhar o nada do instante desaparecido; na verdade é ele que o nadifica. O 

para-si é o ser que, sendo, faz existirem todas as dimensões possíveis de sua 

nadificação. O para-si, ao contrário do em-si, é o ser que está sempre a distância de 

si, como já tendo sido ou não sendo ainda. Essa é a razão pela qual a temporalidade 

é inseparável de uma espécie de testemunho do para-si de sua presença a si e ao 

em-si. 

 

 

O interessante nisso tudo é que, independente da possibilidade de aprofundamento que 

possa ser dada a esta temática, (o que não será o caso aqui), a declaração de Rosana captou a 

questão da temporalidade como uma relação que se dá na própria consciência de quem está 

consciente de alguma coisa ou algum evento. “Para muitas pessoas aquilo poderia passar 

muito mais rápido, mas para ele foi uma eternidade”. A sua fala demonstra isso.  
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Foi muito gratificante para mim constatar o progresso do conhecimento ocorrendo no 

âmbito de uma sala de aula. O importante é que fique claro que os jovens, mesmo sem terem 

travado conhecimento prévio com a filosofia mais “dura”, podem perfeitamente pensar em 

bases filosóficas a partir de elementos mediadores que lhe forem oferecidos.  

 

PROFESSOR: Olha o que Rosana tá falando, é isso! No caso... ((Rosana volta a falar e o 

professor permite, interrompendo voluntariamente a sua fala para que a aluna voltasse a dizer 

algo)) 

 

/.../ 

 

A minha reação diante da resposta de Rosana acabou por motivar ainda mais os alunos 

a falarem.  

 

ROSANA: Antes dele ter a náusea ele poderia perceber aquilo como passando rápido. Mas 

como ele tava vendo, olhando cada detalhe, se preocupando mais em olhar, em perceber, em 

pensar sobre o que ela tava fazendo, passou muito lentamente.  

 

LÚCIA: Eu me lembro que ele disse que a vagareza da velhinha lhe incomoda.  É como se o 

tempo dele passasse mais rápido, e a vagareza da mulher incomoda a ele.  

 

PROFESSOR: Legal! 

 

ROSANA: Quando a gente fica observando a hora, fica pensando justamente sobre o tempo, 

aí ele acaba passando mais devagar. Você fica observando toda hora.  

 

PROFESSOR: Ou seja, tem a ver com a apreensão subjetiva da gente. O próprio tempo tem a 

ver com a nossa subjetividade. Como você falou: quando se espera uma coisa ela demora; 

quando você nem liga pra ela, passa mais rápido. E no caso do tempo, quem é que tá o tempo 

todo observando o passar dos acontecimentos? É como se ele é que fosse a testemunha do 

transcorrer do tempo. Por isso que é como realmente você falou, uma coisa interna dele. Ele é 

quem está presente a cada acontecimento, a cada coisa que ele toma consciência: ela fez isso, 

ela cruzou a rua, ela... Não é? E ele vai dizendo o que ela vai fazendo, ou seja, quem tá 

presente é ele a cada coisa daquela. Ou seja, o tempo como uma apreensão subjetiva.  

 

... 

 

A partir desse trecho da minha fala, muitas aproximações seriam possíveis. É 

interessante mesmo que o professor tenha a oportunidade e o comprometimento em mediar o 

processo de ensino-aprendizagem, buscando contribuir para que o diálogo se dê da melhor 

maneira possível, dentro de uma perspectiva participativa. Nesse sentido, o professor deve ser 
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uma referência para o aluno no processo de argumentação em sala de aula, em função da sua 

maior experiência na interlocução com os argumentos colocados em foco, relativos a sua 

disciplina. Assumir essa responsabilidade contribui no processo de mediação do ensino rumo 

ao avanço no conhecimento de maneira mais efetiva. 

Pelo fato de estar afirmando que o professor deve ser uma referência para o aluno, não 

quero dizer com isso que ele deva ser a única referência. Até porque não entendo o processo 

educativo como algo estanque e compartimentado, mas vejo-o na trilha deixada por Freire 

(1986) de entender a educação como um compromisso de libertação dos oprimidos, inclusive 

dos oprimidos em falar, onde a compreensão de tal ato educativo passa pela análise – não de 

um homem vazio de conteúdo, pronto para receber enxertos de conhecimento – mas de um 

homem respondente aos problemas que se lhes apresentam. Nesse sentido, o diálogo socrático 

que proponho enquanto metodologia de ensino da filosofia através de uma narrativa ficcional 

exige uma mútua colaboração entre educando e educador, não existindo o monopólio do 

conhecimento pelo professor. Sendo assim, o conhecimento não se constrói de maneira 

imposta, mas sobretudo pela emersão da atitude crítica do aluno, em relação ao que lhe é 

apresentado enquanto conhecimento, para que assim possa assumir o seu papel de ser com o 

mundo. 

 Essa atitude crítica esperada e estimulada através do diálogo está em consonância 

com a consciência transitiva crítica defendida por Freire (1977), que se matiza através do 

diálogo como forma de promover uma maior profundidade de interpretação dos problemas, 

substituindo as explicações mágicas por explicações causais. Além do mais, tal consciência 

procura sempre proceder a uma análise dos fatos, submetendo a revisão tudo o que chega à 

consciência, evitando assim cair na posição quietista de aceitação dos fatos e dos argumentos 

sem nenhuma reflexão mais aprofundada. 

Com efeito, entendo que o fato de o professor buscar eventualmente pontuar o diálogo 

com que a comunidade de investigação vai-se alimentando – pois ele é, teoricamente, o 

membro mais experiente – ajuda no processo de construção do conhecimento a partir da 

experiência que o professor traz na sua bagagem acadêmica. Por isso não inviabiliza de 

maneira alguma o propósito de construção coletiva proposto por uma aula-oficina como a que 

foi idealizada e desenvolvida neste experimento.  

Dessa forma, o que posso dizer de forma mais concisa possível é que para uma aula de 

Filosofia destinada a um aluno de ensino médio, essa introdução ao problema do tempo a 

partir da leitura do romance de Sartre mostrou-se bastante satisfatória. Em termos 
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metodológicos, a aula atendeu aos procedimentos elencados por Sofiste (2007, p. 98-99) para 

colocar em ação o filosofar: 

 O fundamento do método, o diálogo, supõe a natureza mesma do 

filosofar, no caso, desenvolvido comunitariamente; 

 O método rompe com a lógica da afirmação, é garantia de liberdade 

intelectual e abertura da consciência frente às verdades constituídas, aos 

dogmatismos, totalitarismos e ideologias; 

 O método não subtrai nenhuma ideia à livre discussão, é busca de 

fundamentação e verificação da validade dos raciocínios; 

 É construção coletiva de conhecimentos com validade intersubjetiva. 

 

Sendo assim, é legítimo inferir que, após a sessão de leitura juntamente com o diálogo 

estabelecido a partir da leitura do romance, os alunos tiveram a possibilidade de ampliar o seu 

horizonte conceitual acerca do tempo. Se ler, como nos mostra Smith (1991), já é pensar 

sobre algo, uma vez que a leitura não pode ser dissociada do pensamento, imaginem quando 

se pode ler e debater acerca da leitura. Se ler já é se por a pensar
49

, então, ler e dialogar acerca 

dessa mesma leitura já pode ser visto como pensar sobre o pensamento, ou seja, a leitura 

seguida da discussão já é propiciadora de reflexão pela sua própria natureza, uma vez que se 

tem a possibilidade de pensar sobre os pensamentos. 

Penso ainda que é muito importante que o professor de filosofia saiba reconhecer o 

impacto que uma leitura experiencial pode exercer sobre um aluno de ensino médio, em pleno 

processo de sedimentação de valores, conhecimentos e atitudes. Para tanto ele, o professor, 

precisa saber, de acordo com Smith (1991), que uma leitura tanto pode ser feita com fins 

informativos, quanto experienciais. Assim, tem-se que:  

 

A distinção entre informação e experiência é importante porque as duas são 

frequentemente confundidas, na área educacional. Livros e outros textos que 

deveriam ser lidos para experiência são tratados somente como fontes de 

informações (SMITH, 1991, p. 68). 

 

 

Isso quer dizer que a informação, geralmente preferida em virtude da sua facilidade de 

mensuração em função de uma nota, não necessariamente deve ter uma hegemonia na prática 
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  Para Smith (1991, p. 36-37): “A  leitura é uma atividade carregada de pensamentos. Não existe diferença 

entre ler e qualquer outro tipo de pensamento, exceto que, com a leitura, o pensamento focaliza-se em um texto 

escrito. A leitura pode ser definida como um pensamento que é estimulado e dirigido pela linguagem escrita”.   
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do professor. Uma leitura em que o aluno pudesse experienciar um determinado estado de 

coisas pode ser mais significativa do que um grande acúmulo de informações.  

Muitas vezes, uma leitura experiencial, como no caso da literatura, pode possibilitar 

uma boa compreensão do mundo, maior do que informações soltas, desconexas e acríticas. 

Assim, é preciso que se busque uma compreensão da narrativa ficcional como sistematizadora 

da experiência humana. Penso ser esse um bom tratamento que se pode dispensar a literatura 

enquanto mediadora do processo de ensino-aprendizagem de filosofia. 

A leitura de literatura suscita no leitor um olhar mais acurado sobre o universo com 

que se depara no momento da experiência literária. No momento em que lê, é um observador 

que, pela sua posição, pode adentrar no psiquismo das personagens, nos detalhes das situações 

narradas; enfim, pode ter uma visão mais panorâmica do drama humano. Ao burilar a sua 

observação perante outras “realidades”, nada o impede de que possa aduzir esse olhar para 

junto de seu universo empírico, ou seja, o leitor pode aprender com as situações vividas pelos 

personagens da ficção. Isso facilita de maneira bastante significativa a melhoria da sua 

compreensão do mundo, pois: “[...] a compreensão é a possibilidade de se relacionar o que 

quer que estejamos observando no mundo a nossa volta, ao conhecimento, intenções e 

expectativas que já possuímos em nossas cabeças” (SMITH, 1991, p. 72). Ao olhar para o 

outro, comparar situações vividas fora do seu contexto específico, observar um psiquismo que 

tanto pode guardar semelhanças quanto dessemelhanças com o seu próprio, ou um pouco de 

cada coisa, tudo isso certamente lhe possibilitará amplas possibilidades de reflexão acerca da 

natureza humana, possibilitando-lhe um novo olhar para o que poderia, inclusive, estar antes 

oculto, ou até mesmo pouco analisado. Assim, cada vez mais, partindo dessa possibilidade, o 

leitor vai ficando mais cuidadoso com o que lê e com ele mesmo enquanto aquele que lê.  

A relação entre leitor e texto acaba sendo uma relação entre entidades de ficção. Na 

literatura, os escritores, por vezes, como que convidam os leitores a penetrar em um mundo 

alternativo onde as grandes questões da humanidade são abordadas. 

O escritor, quando escreve, passa a se escrever no seu próprio texto para o leitor, 

dando início a um processo de dialética da leitura. O escritor se escreve para o leitor; o leitor 

se reescreve lendo, movimentando o fascinante pião que é a leitura; quem lê também escreve, 

pois acrescenta ao texto outras leituras, outros discursos. Por isso: “O texto tem a propriedade 

intrínseca de se constituir a partir de outros textos. Por isso, todos eles são atravessados, 

ocupados, habitados pelo discurso de outro” (FIORIN e SAVIOLI, 1996, p 29). Assim, a 

escrita é mesmo um fluxo perpétuo: o escritor escrevendo e se escrevendo no que escreve; o 

leitor se reescrevendo a partir de toda uma escrita de mundo que carrega consigo, e 
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emprestando a tudo o que lê essa mesma escrita; sendo assim, o pensamento não apodrece, 

assim como não apodrece a água corrente.  

Dentro dessa perspectiva, esboçarei agora mais algumas falas que expressam a 

reescritura no mundo por parte dos leitores que aceitaram o desafio de se reescreverem 

através das suas falas. 

Agora o eixo do diálogo passa a ser a questão da música e o seu poder de dissipação 

da náusea. Ver-se-á como foi abordada essa temática, inclusive como coloca em pauta um 

tema muito caro à filosofia. A partir do comentário de um trecho de A Náusea, em que 

Roquentin solicita a Madeleine que ponha um jazz no gramofone
50

, e da sensação que a 

música causa no protagonista, transcrevo o seguinte diálogo: 

 

 

LÚCIA: Ele tava, tipo sentindo a náusea. Mas quando ele pediu pra mulher colocar a música, 

ele começou a escutar a música, aí, tipo, passou!  

 

PROFESSOR: Exatamente! 

 

ROSANA: Come se ele fosse solicitado. 

 

PROFESSOR: Naquele momento, exatamente, vocês perceberam, então, que a música, a 

náusea parava, ou seja, a arte, que a música é uma arte, como forma de você dissipar a náusea. 

E Sartre tá colocando isso. Por quê? Por quê? A música dissipou a náusea? 

 

ROSANA: Como se a náusea fosse, assim, a ausência de sentimentos dele. Ele não tá 

sentindo nada. Mas, ele escutou a música e começou a sentir prazer.  

 

PROFESSOR: Mas por quê? Ele já sabia como ia começar a música, lembra? Ele pediu 

aquela música, aí depois, quer ver, vai começar assim, aí começa do jeito que ele disse. Ou 

seja, nesse mundo da arte, no caso da música, ele, ele, o quê que lhe atrai, o quê que acontece 
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  “Mais alguns segundos e a negra vai cantar. Isso parece inevitável, tão forte é a necessidade dessa música. 

Nada que venha desse tempo no qual o mundo despencou; ela cessará por si mesma no momento exato. Se amo 

essa bela voz é sobretudo por isso: não é nem por seu volume, nem por sua tristeza; é porque  ela é o 

acontecimento que tantas notas prepararam, de tão longe, morrendo para que ela possa nascer. E no entanto estou 

tranqüilo; bastaria muito pouco para que o disco parasse: uma mola que quebrasse, um capricho do primo 

Adolphe. Como é estranho, como é comovente que essa rigidez seja tão frágil. Nada pode interrompê-la e tudo 

pode aniquilá-la. 

     Extinguiu-se o último acorde. No breve silêncio que segue, sinto intensamente que houve algo, alguma coisa 

aconteceu. 

     Silêncio.  

     Some of these days 

     You’ll miss me honey! 

 

     O que acaba de ocorrer é que a Náusea desapareceu. Quando a voz se elevou no silêncio, senti meu corpo se 

enrijecer e a Náusea se dissipou [...]” (p. 36). 
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que a vida não é assim, mas, por exemplo, na música acontece isso e lhe traz tranqüilidade. O 

quê que traz tranqüilidade a ele? 

 

PROFESSOR
51

: Vocês duas tocaram num ponto que também é crucial nesse momento do 

texto. É que determinadas criações do homem, sobretudo as criações artísticas, elas... ((O 

professor é interrompido pela próxima falante, mas dá o seu assentimento)) 

 

MARIA CLARA: Todas elas expressam sentimento.  

 

PROFESSOR: Sentimento de quê? 

 

MARIA CLARA: Pode variar de um para outro. Um pode ser de felicidade, o outro pode ser 

de tristeza, como pode ser de angústia. No que ele não tava sentindo nada, começou a escutar 

aquela música, e no desenrolar da música vai aparecendo aquele sentimento, ele voltou a 

sentir alguma coisa de novo, que depois ele descreve como felicidade. 

 

PROFESSOR: Ele tinha perdido. O que foi que ele perdeu, que no momento da música ele 

recupera, de uma certa forma? 

 

MARIACLARA: A felicidade. 

 

PROFESSOR: A felicidade ((concordando com a aluna)) mas, por conta de alguma coisa. A 

música ela traz uma certa necessidade às coisas. O mundo de Roquentin não tá muito 

aleatório? Não tá muito contingente? As coisas acontecem sem um sentido, não é? E a 

música, ela traz de volta o... ((Faz uma pausa de propósito para deixar os alunos completarem 

a frase)) 

 

ALICE: Sentido. 

 

PROFESSOR: ((Completando a frase)) Sentido. Por isso que ele se alegra. É como se a 

música... Ele diz: “Ela vai ter que cantar agora!”. Porque ele já sabe. O arranjo, “e agora ela 

entra”, aí ela entra.  

 

ROSANA: Mas ele diz que a música é tão forte e ao mesmo tempo tão frágil.  

 

PROFESSOR: Forte porque você pode prever cada minuto. “Ela vai cantar agora!”, “agora 

vai ser o refrão!”, o arranjo...  Ou seja, quando você conhece uma música pode prever tudo 

que vai acontecer na música. ((toda a sua execução se torna necessária, pois, já existe de 

forma acabada e definitiva)) Agora é a hora do refrão, agora vai ser só arranjo, agora o cantor 

vai dizer isso... A gente até canta não é? Você pára de cantar e depois volta a cantar naquela 

parte porque você pode prever, existe uma necessidade. Já na vida não, existe uma 

imprevisibilidade muito grande, Roquentin o tempo todo tá se deparando com isso.  

 

FABIANA: É como se ele sentisse um controle de novo. 

 

PROFESSOR: Exatamente! 

 

                                                 
51

  Como ninguém resolveu iniciar uma fala (um turno) naquele momento, nem eu indiquei o próximo falante, 

então, resolvi prosseguir com a minha fala. Este procedimento está de acordo com as “regras” (prefiro o termo 

recomendações) de conversação proposto por Marcuschi (1986). 



 147 

FABIANA: Sabia o que ia acontecer, “eu sei o que vai acontecer bem certinho”. E antes não. 

Mas, na música ele sabe exatamente o que vai acontecer, tomou controle da situação, o 

mesmo controle que ele perdeu quando passou a sentir a náusea. 

 

PROFESSOR: Perfeito! Exatamente! É isso que eu queria! ((A aluna faz um sorriso de 

satisfação)) Ele ((Roquentin)) sente que tá no controle de novo, ou seja, agora sim eu posso 

prever de novo as coisas, agora sim existe uma necessidade na minha vida. O que é a 

necessidade? É justamente isso, o controle, porque na necessidade as coisas acontecem dentro 

de uma certa ordem, o necessário é tudo que obedece a uma ordem. E o contingente não, é o 

aleatório, é o acaso. Então ele sente que volta essa necessidade, esse controle da vida dele. 

Exatamente Flaviana! Muito bem! Então esses dois pontos: a história do tempo, como o 

tempo é uma apreensão que depende muito da subjetividade; e essa questão aí que vocês 

levantaram, discorreram bem, que é a questão do controle e da necessidade, e que todo mundo 

tem essa coisa, de querer que as coisas tenham um certo controle, uma certa necessidade. 

Ninguém gosta da incerteza, ninguém gosta do caos, e é isso que Roquentin tá sentindo o 

tempo todo, por isso que é a náusea, a náusea, nada tem controle, eu olho isso aqui e percebo 

uma coisa totalmente diferente agora, e eu achava que o mundo era assim, mas, agora o que 

eu vou dizer desse novo mundo que eu tô percebendo? Não tenho nada a dizer! É uma 

loucura! Percebem isso aí, agora, o motivo da náusea? Vocês tão começando a perceber o 

motivo da náusea, na segunda aula, no segundo encontro, que bom! Eu não disse, eu apenas 

induzi, vocês que perceberam. Que bom! Mais alguma coisa? Mais alguém quer falar? 

((Como ninguém mais queria fazer o uso da palavra a aula foi dada por encerrada)) 

 

... 

 

Primeiramente eu inicio o diálogo referendando a reflexão de Lúcia, de que ele estava 

sentindo a náusea, mas, no momento em que começou a tocar a música a náusea se dissipou. 

Nesse caso, o protagonista do romance tem a clara intuição de que a música
52

 consegue 

imprimir necessidade no frágil mundo contingente. A aluna percebeu bem isso. De maneira 

bastante concisa diz exatamente o que Roquentin sente em relação à música: “Ele tava, tipo 

sentindo a náusea. Mas quando ele pediu pra mulher colocar a música, ele começou a escutar 

a música, aí, tipo, passou!”. Roquentin houvera descoberto um antídoto contra a náusea, 

porém sabia que o seu efeito era passageiro, logo precisaria de um remédio de efeito mais 
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  É interessante pontuarmos que essa ideia da arte, sobretudo a música, ser uma poderosa geradora de 

necessidade à realidade já é encontrada em Schopenhauer, por exemplo, no seu livro O mundo como vontade e 

representação. Vejamos apenas uma passagem alusiva: “Mas a música, que vai para além das idéias, é 

completamente independente do mundo fenomenal; ignora-o totalmente, e poderia de algum modo continuar a 

existir, na altura em que o universo não existisse: não se pode dizer o mesmo das outras artes. A música, com 

efeito, é uma objetividade, uma cópia tão imediata de toda vontade como o mundo o é, como o são as próprias 

idéias cujo fenômeno múltiplo constitui o mundo dos objetos individuais. Ela não é, portanto, como as outras 

artes, uma reprodução das idéias, mas uma reprodução da vontade como as próprias idéias. É por isso que a 

influência da música é mais poderosa e mais penetrante que a das outras artes: estas exprimem apenas a sombra, 

enquanto que ela fala do ser. E como é a mesma vontade que se objetiva na idéia e na música, embora 

diferentemente em cada uma das duas, deve existir não uma semelhança direta, mas, no entanto, um paralelismo, 

uma analogia entre a música e as idéias, cujos fenômenos múltiplos e imperfeitos formam o mundo visível” 

(2001, p. 271). 
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prolongado. O que mais interessa pontuar neste momento é assinalar que a aluna conseguiu 

captar um elemento bastante importante à compreensão do romance. Se a música tornava o 

mundo mais previsível, ordenado e necessário, certamente vinha preencher a lacuna que 

Roquentin vinha acumulando em relação às suas últimas percepções da realidade. Observa-se 

que a partir da náusea, ele passa a ter um comportamento de incerteza perante as coisas e as 

pessoas. Com a música é o contrário; existe uma necessidade impressa a cada momento, seja 

através dos seus acordes, seja na preparação à entrada da cantora na música, seja nas palavras 

que ela irá pronunciar cantando, etc. Assim, finalmente Roquentin encontra um pouco de 

previsibilidade no mundo imprevisível com que ele agora está confrontando, ou seja, 

consegue descansar um pouco da contingência do mundo na necessidade impingida pela 

música.  

Não é difícil observar que Lúcia tocou com força na temática exposta pelo romance ao 

fazer essa afirmação, ao mesmo tempo concisa e profunda. Talvez tenha sido por isso que eu 

tenha insistido na questão, a ponto de tentar redirecionar as incursões de Rosana e Maria 

Clara de volta à questão abordada por Lúcia. Acontece que, no dia-a-dia, normalmente, 

valoriza-se a compreensão geral em detrimento de uma visão mais aprofundada de um 

determinado texto. Porém é preciso que as pessoas também se preocupem com questões do 

tipo “domínio do tema”, pois que estas asseguram um aprofundamento das temáticas. 

Certamente a minha preocupação foi mais nesse sentido. Através das indagações que fiz, 

tentei promover um aprofundamento da questão ventilada por Lúcia em detrimento de ideias 

de ordem mais gerais.  

Não se trata de “induzir” os alunos a responderem determinadas coisas, como me 

coloquei de maneira imprópria na última fala transcrita, mas é mesmo premente que o 

professor busque uma acuidade do texto, pois é imprescindível à formação enquanto leitor 

que o aluno possa desenvolver melhor a sua capacidade de poder compreender melhor aquilo 

que lê. “Quando não podemos compreender, não podemos prever, não podemos fazer 

perguntas” (SMITH, 1991, p. 72). Para tanto, é preciso essa acuidade na leitura; é preciso 

aprofundar as temáticas abordadas só as “abandonando” quando se tiver extraído uma visão 

mais aprofundada do texto em questão. “Sem a compreensão não pode haver redução da 

incerteza” (SMITH, 1991, p. 73). É por isso que a compreensão da leitura se torna tão 

importante no processo de ensino-aprendizagem. Não é à toa que, quando o professor 

pergunta algo a algum aluno, de certa forma, quer que ele responda literalmente ao que lhe 

perguntou. É porque o professor quer ter a certeza se ele compreendeu bem o assunto. Se não 

fosse assim, ele poderia responder de qualquer maneira, trilhando por qualquer caminho, e o 
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professor se daria por satisfeito. Não é bem assim; se a pessoa for muito evasiva, isso 

incomodará bastante.  

Por isso, para que se saiba se os alunos compreenderam os conteúdos discutidos, é 

preciso que se façam perguntas pertinentes para se trilhar um caminho mais seguro e objetivo. 

Decididamente, isso não é induzi-los (como coloquei inapropriadamente em minha fala), mas 

colocar as coisas em bases mais seguras e pedagogicamente mais apropriadas ao seu 

aprendizado.  

Destarte, o objetivo maior de tais perguntas deve ser o de mobilizar o aluno à 

compreensão do texto. Deve-se ter o cuidado de provocar nos alunos percepções 

significativas; suscitar-lhes, através de perguntas, respostas que valham a pena serem 

enunciadas; tudo isso com o intuito de diminuir a quantidade de incerteza que permeia a 

realidade; a incerteza é tremendamente ampliada quando se faz um mau uso da linguagem, 

distorcendo as coisas, ou ainda se afastando da investigação. É preciso que se busque reduzir 

os ruídos
53

 que tornam a comunicação entre as pessoas algo, por vezes, tão criador de 

confusões, ao invés de esclarecedor de problemas. “A informação existe somente quando 

reduz a incerteza, que é relativa ao conhecimento e finalidades do indivíduo que a recebe” 

(SMITH, 1991, p. 74).  

Além do mais, a utilização de perguntas pelo professor tem sido, nos últimos anos, 

bastante recomendada por alguns estudiosos da Educação, dentre eles, Gauthier (1998), que 

menciona as conclusões de algumas pesquisas em Educação que enfatizam a importância de 

se fazerem perguntas aos alunos com o intuito de motivá-los para o aprendizado. “[...] os 

professores terão mais chance de motivar os alunos se fizerem perguntas que exijam deles 

criatividade e idéias pessoais” (GAUTHIER, 1999, p. 225). 

Sendo assim, muito se está fazendo pelo ensino quando se fomenta no aluno o 

acréscimo de novas formas de perceber o mundo, quando se prepara o terreno para que o 

próprio aluno acrescente um conteúdo próprio ao conteúdo objetivo do texto. Promover um 

pensamento complexo ou inferencial deve ser uma preocupação constante do professor, pois é 

muito importante que o aluno aprenda a fazer relações do que lê com outras coisas que 

compõem a realidade. “A inferência consiste em raciocinar a partir do que é dado literalmente 

para aquilo que é sugerido ou está implícito” (LIPMAN; SHARP; OSCANYAN, 2001, p. 38). 
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   Para Smith (1991), ruído diz respeito a todo sinal ou mensagem que não transmite informação precisa. Ou 

seja, qualquer coisa que torne a comunicação menos clara ou efetiva. Um exemplo de ruído pode ser a distração 

na atenção do leitor na hora da leitura do texto.  
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 Nesse sentido, inferir é relacionar o que se lê com aspectos da vida; seja através de 

exemplos da própria vida, seja através de outros textos lidos. Dentro dessa linha de 

pensamento, o papel do professor é muito importante, sobretudo no seu cuidado em fazer 

perguntas pertinentes, que levem o aluno a uma melhor compreensão daquilo que leu, e não 

simplesmente aceitar qualquer coisa que ele diga para fins de resposta. É muito importante 

que o professor não perca o foco da compreensão do texto, até mesmo se ele quiser que os 

alunos façam boas inferências a partir do que leram, fugindo dos possíveis ruídos que poderão 

surgir e atrapalharem a compreensão que conduza a um aprimoramento do conhecimento. 

Penso que, em função de tudo o que foi dito, fui prudente em insistir nas minhas perguntas e 

nas minhas intervenções, pois, longe de desencorajar os alunos a falarem, serviram para 

manter a linha de raciocínio que fora muito bem traçada por Lúcia e que culminou nas 

inferências pontuais de Fabiana, as quais me deixaram tão satisfeito.  

 

Terceiro encontro: 10/12/2008
54

 

 

 

ALICE: Tem uma parte aqui no texto, que ele parece meio, sei lá, como se a vida dele tivesse 

mais sem sentido. ((A aluna abre o livro na página 56 e começa a ler um trecho)) “Quando se 

vive, nada acontece. Os cenários mudam, as pessoas entram e saem, eis tudo. Nunca há 

começos. Os dias se sucedem aos dias, sem rima nem razão: é uma soma monótona e 

interminável. De quando em quando se procede a um total parcial [...]”. ((interrompe a leitura 

e continua o seu comentário))  É como se a vida dele já tivesse passado, como se ele tivesse 

vivendo sem razão. Que ele percebe que as coisas são tão monótonas, que acontecem sempre 

as mesmas coisas. Pra mim é como se a vida dele estivesse sem sentido.  

 

PROFESSOR: Você percebeu isso: é como se ele não tivesse vendo mais nenhum sentido na 

vida. 

 

ALICE: É. Tem umas partes que ele volta ao passado dele, entendeu?  

 

PROFESSOR: Pra vê se encontrada sentido? 

 

ALICE: É. ((passa a prestar atenção na colega ao lado que cochicha algo ao seu ouvido, 

talvez querendo ajudá-la)) Pra vê se coloca mais alguma coisa. 

 

PROFESSOR: Vamos lá gente! Quem mais tem alguma impressão a passar? 
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   Transcrevo esse encontro praticamente na íntegra em virtude de entender que ele guardou uma unidade do 

começo ao fim do diálogo após a leitura. Tal unidade diz respeito ao tema da contingência que permeia a 

realidade, incluindo a humana, que foi desenvolvido na forma do diálogo que se trava acerca da falta de sentido 

que Roquentin estava experienciando na sua nova forma de ver o mundo após a náusea. É interessante como o 

diálogo fluiu até o final da aula sem que ninguém interferisse, no sentido de tentar abandonar o ponto em 

discussão para interpor algum outro que julgasse mais interessante para o momento.  Talvez pela dimensão 

lúdica que permeou a nossa comunidade de investigação nesse dia a coisa tenha corrido assim, de forma mais 

desenvolta e espontânea. 
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ALICE: Ai ele diz na mesma, na ((página)) cinqüenta e sete ele diz: “Quis que os momentos 

de minha vida tivessem uma sequência e uma ordem como os de uma vida que recordamos”. 

Pra mim ele tá querendo que tudo voltasse ao normal para que tudo voltasse a ter sentido 

novamente. Porque tem uma parte que ele diz assim: “[...] quando se narra a vida, tudo muda 

[...]”. Então ele percebe que a vida é monótona. ((A aluna fala em tom conclusivo)) 

 

PROFESSOR: Pra que ela tenha algum sentido é preciso que você dê a ela um tom a ela de 

aventura, não é? E pra dar um tom de aventura basta que a gente? ((dá uma pausa esperando a 

respostas dos alunos)) 

 

ALICE: Narre. 

 

PROFESSOR: Aí, começou naquele dia, ((fala num tom como se fosse começar a narrar 

algum fato)) eu estava preocupado e de repente... Não é? 

 

FABIANA: Aí ele volta atrás, ele vê que aquilo que antes era uma aventura, hoje ele passa a 

ver como acontecendo naturalmente. Antes ele vivia como se a vida dele fosse uma aventura. 

Hoje ele percebe que não era uma aventura, era uma rotina, é a vida normal dele. E ele quer 

fugir dessa rotina, por que as aventuras não fazem parte do dia a dia dele. 

 

MARCEL: ((Aluno ouvinte que pediu para assistir à aula)) Ele acabou enjoando, porque tudo 

de mais faz mal, tudo de mais é veneno. Tudo se tornou rotina na vida dele, não tinha mais o 

que fazer. 

 

PROFESSOR: Um agregado! ((fazendo menção ao aluno ouvinte, em tom de brincadeira)) É 

bem-vindo o agregado! 

 

ALUNOS: ((Riem com a brincadeira do professor)) 

 

PROFESSOR: Então, dentro dessa perspectiva que Flaviana está colocando pra vocês, 

alguém mais tem uma percepção dessas, de que ele achava que tinha tido aventuras, porque 

ele vivia como se estivesse vivendo uma aventura, mas, só que depois ele diz que: “as 

aventuras estão nos...” ((espera a resposta dos alunos))  

 

ALUNOS: Livros. 

 

PROFESSOR: E a vida da gente é bem diferente. Acontece, como é que ele vai dizendo? 

Acontecem fatos, acontecimentos, coisas, mas não as aventuras. O que vocês têm a dizer 

sobre isso? Realmente é um dos pontos que eu acho interessante, que eu até coloquei isso aqui 

((nas anotações de aula)): “As aventuras estão nos livros”. E eu queria fazer uma pergunta pra 

vocês: o que tem de mágico nas narrativas que nos evoca um sentimento de aventura?
55

 O que 

é que tem de tão mágico nas narrativas que faz a gente pensar que tá, ás vezes, numa 

aventura? Assim como o próprio Roquentin achou que vivia como se fosse uma aventura? O 

que é que tem de mágico nessas narrativas? 
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  Essa pergunta constava no roteiro que eu preparei previamente para estimular o diálogo. 
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ALICE: É que você pode fazer o que você gostaria, mas não faz. ((pausa sem que ninguém 

fale. Lúcia, a colega que sempre senta ao lado de Alice, e lhe faz comentários ao pé-do-

ouvido, novamente cochicha com Alice)) 

 

ALICE: Tem um momento que ele está com o autodidata olhando as fotos, e as fotos, tipo, é 

como se fosse uma narração da vida dele. Aí, tipo, ele se imagina naquela figura e acaba 

gostando, entendeu? Por que... ((Lúcia começa a falar bem baixinho, como sempre, então, 

Alice consente em deixar que ela prossiga)) 

 

LÚCIA: (Fala muito baixo, num tom que ficou incompreensível no vídeo) 
56

 

 

PROFESSOR: Ah, minha vida poderia ter sido assim... ((alusão a Roquentin)) 

 

LÚCIA: Justamente! 

 

ALICE: ((Retoma de onde a colega parou)) É como se ele próprio pensasse na aventura, mas 

não podia. 

 

 PROFESSOR: O que é que vocês... Uma questão aqui... ((esboça fazer uma questão e 

pondera)) Obviamente, essa questão é só pra direcionar. Obviamente vocês podem falar de 

outras percepções que tiveram ao ler. Já que fez-se um silêncio aí. O que eu não vejo 

problema nenhum no silêncio; o silêncio às vezes diz muita coisa; e esse silêncio de vocês tá 

me dizendo muita coisa. É, mas, assim: vocês veem que o romance faz uma descrição 

detalhada daquele passeio em que ele ((Roquentin)) vai encontrando as pessoas, vai 

cumprimentando, fazendo aqueles acenos todos, aquele ritual todo; e, é justamente aqui, o que 

é que é aquele ritual todo, vocês perceberam alguma diferença? Por exemplo, a atitude das 

pessoas em relação às outras, de manhã, pela tarde, o quê vocês perceberam aí, no 

comportamento das pessoas? Alguma coisa chamou a atenção? Num simples passeio destes, o 

comportamento das pessoas... Dá pra gente fazer alguma reflexão encima disso? A proposta 

de Sartre é que nas mínimas coisas da vida... Por isso que Sartre parte do método 

fenomenológico, que é o quê? O fenômeno, aquilo que eu estou vendo, eu tenho que filosofar 

sobre as coisas mesmas. Aquilo que me chega à consciência é que eu vou falar sobre aquilo, 

aquilo que eu percebo. Então a fenomenologia ela quer retornar as coisas mesmas. Eu tenho 

que fazer filosofia sobre esse ventilador ((que no momento ventila a sala de aula)), sobre o 

vento batendo em mim aqui. Eu tenho que filosofar sobre isso, sobre as coisas que realmente 

a consciência percebe, porque toda consciência é sempre consciência de alguma coisa, então, 

eu tenho que filosofar sobre as coisas mesmas, sobre o que eu percebo. E o que é que dá pra 

gente pensar sobre isso? Aquele ritual, aquilo é um ritual, as pessoas, até os gestos, a maneira 

de tirar o chapéu, de cumprimentar, as palavras que falam. O quê que a gente poderia dizer 

sobre aquilo? Parece uma coisa... Até enfada. Enfada ler, enfada ouvir, mas, Sartre não bota 

essa descrição longa por acaso não. Tem uma coisa aí que vocês... ((faz um gesto insinuando 

que tem algo implícito nessas longas descrições)) 

 

MARCEL: Com o passar do dia, porque, tipo assim, levando em consideração que é um 

domingo, certo? A pessoa quando acorda no domingo acorda cheia de disposição. Só que à 

noite, ela sabendo que no outro dia é segunda, já dá uma desmotivação. É o que eu acho! 

Muda de comportamento. Aí de manhã ela tá bem disposta; aí à tarde ela tá disposta, mas, 
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  Nesse caso, segui a recomendação de Marcuschi (1986), de colocar as partes da fala incompreensíveis entre 

parênteses simples. 
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com um pouco de desmotivação; e à noite já tá desmotivada de vez. No outro dia ela já vai 

procurar outra fonte de motivação pra... ((O professor o interrompe)) 

 

PROFESSOR: Uma vez um professor me falou, num curso de especialização que eu estava 

fazendo, me disse que tem uma estatística, na época que ele me falou, remonta já há uns sete 

anos isso, mas, fizeram uma pesquisa e constataram que o índice de suicídios aumenta no 

domingo à noite depois do Fantástico ((Programa exibido na Rede Globo de Televisão)) 

 

CINEGRAFISTA: ((Em tom de chacota, resolve emitir um juízo de valor)) Depois do 

Faustão! ((outro Programa da Rede Globo)) 

 

ALUNOS: ((Riem com a fala do cinegrafista)) 

 

PROFESSOR: ((Repete a brincadeira)) Talvez até depois do Faustão também! ((Depois, 

mais algumas risadas)) Não, mas sabe o que é? Domingo acabou! Acabou o final de semana, 

que era o momento de eu ser feliz. A segunda tá aí, não é? Na minha porta. E agora, o que é 

que eu vou fazer da minha vida? 

 

MARCEL: ((Rindo)) Se matar! ((Risos em geral na sala de aula)) 

 

PROFESSOR: Pois é! ((Os alunos continuam rindo)) A falta de sentido. 

 

MARCEL: Destrói qualquer pessoa. 

 

PROFESSOR: O romance – se vocês forem olhar – o tempo todo ele tá vasculhando isso. 

Você vê que Roquentin ele tá, como Alice bem falou, ele tá desiludido, não é Alice?
57

 

 

FABIANA: ((O professor não interfere na iniciativa de Fabiana de se interpor na fala que 

estaria direcionada para a sua colega)) Sem falar que essa desilusão dele faz com que ele 

perceba... Ele conta a estória novamente nos mínimos detalhes. Parece que antes tudo 

aconteceu por acaso, mas agora tudo pra ele faz sentido, aquela ordem que aconteceu os fatos, 

tudo que acontecia faz sentido, e é nessa desmotivação que ele percebe isso. Porque a gente 

vive a vida assim, normal, minha rotina é essa, normal, como se fosse por acaso que tudo 

acontecesse. Quando ele pára pra pensar, vê que tudo tem uma ordem certa, quase certa 

(fazendo o sinal de entre aspas com os dedos indicadores e médios das duas mãos), mas que 

tudo tem uma sequência lógica, mais ou menos lógica. Quando a gente fica desmotivada é que 

ele percebe isso. É tanto que ele conta tudo nos mínimos detalhes.  

 

ALICE: Pois ele ainda não tinha percebido isso. 

 

PROFESSOR: Sobre essas formas de as pessoas se cumprimentarem, será que elas não 

estavam querendo imprimir uma certa necessidade na vida? Por exemplo, qual a necessidade 

de você cumprimentar alguém?  

 

MARCEL: Se socializar. 
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  Essa também é uma das técnicas de se conduzir uma conversação: o professor inicia um turno e escolhe um 

aluno para ser o próximo falante (Marcuschi, 1986). Normalmente eu deixo o próprio aluno se autoescolher. Foi 

por isso que não interferi na interferência de Fabiana. 
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PROFESSOR: Se socializar. Então as pessoas... Isso é um dos motivos, se socializar, mostrar 

que é agradável, enfim. Então, cumprimentando as pessoas, as outras começam a ver uma 

certa necessidade na vida delas, como isso que você tá dizendo. Por que cumprimentar as 

pessoas? Ele respondeu muito bem: pra se socializar, ou seja, achou uma necessidade onde 

aparentemente não tem essa necessidade. Roquentin, ele tá perdendo as necessidades das 

coisas. Ele começa a ver que as coisas não têm tanta necessidade assim de ser, a gente é que 

arranja essa necessidade, a gente é que inventa a necessidade. Minha gente, qual é a 

necessidade de eu tirar o meu chapéu? Antigamente se fazia isso. Tanto é que não existe 

necessidade nisso que as pessoas hoje em dia nem fazem mais isso, fazem? Ninguém anda 

mais nem de chapéu direito, só aquele pessoal mais velho é que ainda usa um chapéu. Mas, 

antigamente, era moda todo mundo andar de chapéu, e o cumprimento tinha que ser com o 

chapéu, ou seja, criou-se uma necessidade. Hoje em dia não existe mais essa necessidade. 

Então, a necessidade, o homem cria, e o próprio homem acaba com ela. 

 

ALGUÉM FALA ALGO: (O professor concorda com a cabeça, mas a palavra dita está 

incompreensível) 

 

PROFESSOR: E aqui nesse... Que vocês tão vendo no comportamento deles, a forma que 

eles... Muita coisa se perdeu, hoje em dia nós temos as nossas... Não é? 

 

ALICE: Professor, ele passa a perceber que as pessoas têm a necessidade de encontrar um 

sentido pra tudo, vivem procurando. Tipo, se você parar, assim, você vê que não tem sentido, 

muitas coisas são sem sentido, aí você tem que botar sentido naquilo. 

 

PROFESSOR: Exatamente! 

 

ALICE: Porque se não você não agüenta. 

 

PROFESSOR: Isso gente, é bem interessante, não é? Vocês observem que ele tá fazendo 

essas descrições, Roquentin como se tivesse perdido a inocência. Agora ele não tá mais, é... 

Ele vendo essas coisas, não são coisas que existem por elas mesmas. As necessidades não 

estão nas coisas, estão com os homens. Os homens são quem criam os seus valores e passam a 

acreditar neles – isso quem fala é Nietzsche – o homem cria seus valores e depois passa 

acreditar neles como sendo algo transcendente a eles, ou seja, como se fosse algo que 

estivesse, desde sempre, independente dele. Mas os valores são criações humanas, são 

humanos, demasiado humanos. Nós criamos, nós acreditamos neles em um momento, depois, 

nós passamos a desacreditar neles em outro momento. Tudo é humano. Cumprimentar com o 

chapéu, falar, isso são as nossas construções. Pra quê? Para o que Alice tá falando: pra dar 

sentido a vida. Porque o que Roquentin tá percebendo aqui, o que ele percebe é que, fora dele 

((e da sociedade)) as coisas simplesmente acontecem, vão acontecendo... E ele já perdeu... Ele 

tava procurando esse sentido externo nas coisas, e ele queria que o sentido dele fosse o 

sentido externo, ele tá desiludido porque não tem esse sentido externo. Vocês tão entendendo 

aí? Porque a gente tá achando que Roquentin tá doido, e tal, mas Roquentin tá querendo ver as 

coisas, e o que as coisas têm de sentido fora do que ele pode dar. Aí por isso que ele se 

desilude também. Mais alguma questão gente? ((faz uma pausa para ver se algum aluno quer 

tecer um comentário)) Eu acho que o ponto maior nesse momento é esse. Então, por hoje, eu 

me considero satisfeito! 

 

... 
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Dividirei a análise desse encontro em dois pontos: o primeiro diz respeito à questão da 

contingência versus necessidade que permeou todo o diálogo na classe após a leitura (a 

necessidade do sentido ou o sentido da necessidade); o segundo ponto trata do clima de 

ludicidade com que a aula transcorreu e o efeito que tal atmosfera pode ter acrescentado à 

experiência pedagógica desse dia.  

Primeiramente, o diálogo começa com Alice analisando que o comportamento de 

Roquentin demonstra a falta de sentido com que o mesmo se deparou. Ela chega a ler um 

trecho do romance que acentua a condição do protagonista, quando ele pensa que os 

acontecimentos da vida são destituídos de uma maior importância: “Quando se vive, nada 

acontece”. Como se pode notar, ao longo de todo o romance, Roquentin se depara com a falta 

de sentido, com o “absurdo” da existência. Alice percebe bem isso, inclusive, quando cita um 

trecho da obra.  

A falta de sentido, o absurdo e a contingência podem ser expressos como sinônimos 

nessa obra de Sartre. Ora, dizer que nada tem sentido é colocar a existência como absurda. A 

contingência também tem esse enfoque, pois ser contingente é o mesmo que dizer que algo é 

absurdo, ou sem sentido. Parafraseando Olson (1970), é dizer que a realidade é inexplicável 

do ponto de vista de uma razão irrefutável. Significa, antes de qualquer coisa, a perda das 

certezas inabaláveis, como, por exemplo, de que existe um fim pré-estabelecido para o fato de 

existirmos durante um determinado período de tempo e depois não existirmos mais. Nesse 

sentido, é como se o mundo, e toda a realidade carecessem de uma razão de ser, fossem 

gratuitos. A leitura de Alice sobre o sentimento de Roquentin atesta isso, e ela se angustia de 

certa forma com a náusea experimentada pelo protagonista.  

O certo é que a contingência abre espaço para a própria existência da liberdade 

enquanto poder nadificador, ou seja, a indeterminação, a falta de sentido, coloca o homem no 

cerne do nada, pois nada, absolutamente nada consegue estabelecer um sentido que se 

sustente por si só. Por isso, que nas palavras de Bornheim (1971, p. 111): “Dizer que a ação se 

determina pelo nada é o mesmo que enunciar a sua radical indeterminação”. Tal assertiva 

certamente é desconcertante, uma vez que deixa a quem fizer essa análise em um estado de 

melancolia
58

, de torpor, ou até mesmo de angústia. A consciência, então, depara-se com um 

mundo que, pautado pela contingência, exige um sentido que ele próprio não pode doar.  
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  É interessante sabermos que na sua primeira versão, o título provisório de A Náusea não era esse, chamava-se 

Melancolia. Quando Sartre apresentou esse último aos editores, eles consideraram que um romance com o nome 

de Melancolia não venderia, sugerindo, então, o título de A Náusea que foi o nome que prevaleceu. A sensação 
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Digo isso para esclarecer que realmente o sentido jamais poderia ser buscado no Em-si 

(no existente), que apenas é em-si mesmo, nada elucidando a seu respeito, mas que é preciso 

se interrogar aquele ser que, não sendo o que é, quer ser o que não é. Vejam que essas 

questões são bastante complexas e intrigantes, mas, quando incorporadas à vida dos 

personagens existenciais de Sartre, conseguem situar melhor o leitor nesse emaranhado 

conceitual.  

Destarte é importante no estudo do pensamento de Sartre o estudo das condutas 

humanas, sobretudo para evidenciar a presença do nada como origem de toda a negatividade 

que permeia a vida do homem. Entendo essa negatividade como se mostrando através da 

contingência da realidade. A Náusea está permeada dessas condutas humanas, e, através das 

experiências de Roquentin, pode-se também experiênciá-las através da ficção.  

Prosseguindo, tem-se novamente a colocação de Alice, sendo que, desta vez, ela atenta 

para o fato de que Roquentin pensava que a vida no seu transcurso natural não apresentava 

nada de extraordinário. Inclusive ela cita o ponto em que nosso protagonista reflete: “Quis que 

os momentos de minha vida tivessem uma sequência e uma ordem como os de uma vida que 

recordamos”. Ela termina a citação e comenta que Roquentin está querendo encontrar o 

sentido, que a vida voltasse ao “normal” e que, quando narramos a vida, parece que ela ganha 

esse sentido. E novamente faz outra citação: “[...] quando se narra a vida, tudo muda [...]”. 

Faz outro comentário, dessa vez inferindo que Roquentin percebe que a sua vida analisada 

com toda a crueza se mostra monótona. Diz isso em um tom bastante conclusivo.  

Pode-se constatar nesse momento que Alice percebe um ponto de destaque no 

pensamento sartriano, de que a vida só ganha contornos de necessidade quando se passa a 

narrá-la. Somente a narrativa dá um tom de necessidade à contingência da vida.  

É interessante registrar que Alice toca em cima desse ponto ao reler a passagem em 

que Roquentin diz: “[...] quando se narra a vida, tudo muda [...]”. Ou seja, quando se narra a 

vida, ela passa a ser revestida de necessidade. No caso de Roquentin, como talvez em muitos 

outros, a ficção se mostra mais desejável do que a própria realidade, fato que foi percebido 

por Alice ao fazer o seu comentário. A turma como um todo também percebeu isso. A prova é 

que, quando eu fiz um questionamento, os alunos demonstraram que estavam atentos ao que 

estava sendo debatido e que estavam acompanhando o raciocínio corretamente.  

 

                                                                                                                                                         
de náusea, assim, guardando relação com o título original pensado por Sartre pode perfeitamente ser associada 

ao invés de uma náusea (ânsia de vômito), com uma náusea no sentido de uma profunda melancolia frente à 

realidade. Por isso, é bem acertada a percepção dos alunos de que Roquentin perdeu o sentido da vida, uma vez 

que ele demonstra claramente o seu estado melancólico ao longo da obra.  
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PROFESSOR: Então, dentro dessa perspectiva que Flaviana está colocando pra vocês, 

alguém mais tem uma percepção dessas, de que ele achava que tinha tido aventuras, porque 

ele vivia como se estivesse vivendo uma aventura, mas, só que depois ele diz que: “as 

aventuras estão nos...” ((espera a resposta dos alunos)) 

 

ALUNOS: Livros. 

 

Chamou-me a atenção também o fato de Alice tomar como referência para os seus 

comentários o texto. É bastante relevante que ela tenha partido do texto para proferir a sua 

leitura acerca da falta de sentido que ela percebeu em Roquentin. O comportamento da aluna 

se sustenta à medida que o leitor não pode dar a interpretação que quiser a um texto. Algumas 

leituras guardam relações com o texto, mesmo quando o ultrapassam, mas outras não 

estabelecem qualquer concordância com o texto; logo não se sustentam, não estão 

autorizadas. “São inaceitáveis as leituras que não estiverem de acordo com os traços de 

significado reiterados, repetidos, recorrentes ao longo do texto” (FIORIN e SAVIOLI, 1996, 

p. 126). A aluna faz as suas reflexões, mas com o cuidado de estabelecer uma relação de 

correspondência com o texto. Faz uma leitura pautada na sua subjetividade, porém buscando 

uma intersubjetividade a partir de uma leitura que encontra referência no texto.  Com efeito, o 

seu comportamento se sustenta dentro de uma perspectiva de leitor competente quando, pois, 

de acordo com Fiorin e Savioli (1996), mesmo que um texto possa suscitar várias leituras, 

todavia o leitor não pode atribuir o sentido que bem entender ao texto; é preciso, para que a 

leitura seja possível, que ela estabeleça um plano de significação coerente. “Uma leitura não 

tem origem na intenção do leitor de interpretar o texto de uma dada maneira, mas está inscrita 

no texto como virtualidade, como possibilidade” (FIORIN e SAVIOLI, 2006, p. 126). Dentro 

dessa perspectiva, Alice buscou de forma razoável fundamentar a sua reflexão de acordo com 

uma leitura possível.  

É importante registrar o esforço que fiz naquele momento de estimular o diálogo 

através de perguntas. A pergunta é o motor da problematização. Existem estratégias para se 

conduzir uma boa argumentação: a utilização de perguntas é uma delas, principalmente que o 

professor esteja versado nelas, para que, assim, possa estimular melhor os alunos nos 

processos dialógicos e argumentativos. Saber fazer perguntas é uma dessas estratégias. 

“Probablemente todos estemos convencidos de que las perguntas, como máximo, estimulan el 

pensamiento” (CAZDEN, 1991, p. 112). Com a pergunta certa, o professor consegue um 

melhor aproveitamento do diálogo, pois encoraja os alunos a falarem, tornando o fluxo de 

ideias mais espontâneo e desenvolto. 
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Se a pergunta for bem colocada, ela propiciará, inclusive, que se discuta o que foi lido. 

É muito importante que os alunos discutam aquilo que leem em sala de aula para que o ato de 

leitura não se esgote em si mesmo, principalmente se se quer formar alunos críticos e 

reflexivos.  

Dentro dessa perspectiva, o texto ficcional pode melhor ser explorado. Sabe-se que a 

narrativa ficcional possibilita a reflexão, pois induz o leitor a pensar no não dado (suas 

elucubrações) a partir do dado (o texto em si mesmo), ou seja, permite-lhe produzir o seu 

próprio texto enquanto possibilidade de expansão do texto existente. Dentro dessa perspectiva 

Smith é bastante enfático: “[...] o que o leitor traz para o texto, procura neste e faz como uma 

consequência de sua interação com o texto, é bem mais importante e relevante do que ser 

capaz de „identificar‟ e recordar o conteúdo real do texto” (1991, p. 81). O importante, 

independentemente de qualquer pretensão de leitura informativa, é estimular nos alunos a 

habilidade de comunicação (Smith, 1991). Para tanto, ele precisa ser estimulado a interagir 

com o texto. Dialogando com o autor, o leitor vai aprendendo a organizar as ideias a partir da 

experiência de ler um texto. Se puder discutir com outras pessoas sobre a experiência, melhor 

ainda. 

Com efeito, dentro de uma perspectiva de construção de uma comunidade de 

questionamento e investigação, a problematização não se limita à colocação do problema na 

forma do questionamento, mas diz respeito também à tentativa de dar um encaminhamento à 

questão, ao esforço em se aproximar do problema proposto. Podemos destacar um momento 

em que houve esse esforço de minha parte: 

 

[...] A proposta de Sartre é que nas mínimas coisas da vida... Por isso que Sartre 

parte do método fenomenológico, que é o quê? O fenômeno, aquilo que eu estou 

vendo, eu tenho que filosofar sobre as coisas mesmas. Aquilo que me chega à 

consciência é que eu vou falar sobre aquilo, aquilo que eu percebo. Então a 

fenomenologia ela quer retornar as coisas mesmas. Eu tenho que fazer filosofia 

sobre esse ventilador, ((que no momento ventila a sala de aula)) sobre o vento 

batendo em mim aqui. Eu tenho que filosofar sobre isso, sobre as coisas que 

realmente a consciência percebe, porque toda consciência é sempre consciência de 

alguma coisa, então, eu tenho que filosofar sobre as coisas mesmas, sobre o que eu 

percebo [...]. 

 

 

Nesses termos, tanto melhor será o diálogo – característica fundamental para que haja 

uma atitude de abertura para a construção de um conhecimento intersubjetivo – quanto mais 

longe a problematização dentro da comunidade de questionamento e investigação avançar 

através da Investigação Dialógica. O professor não deve apenas limitar-se a fazer as 
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perguntas certas, mas, na medida do possível, deve fazer um esforço para trazer as suas 

leituras para junto do seu discurso pedagógico, pois ele, teoricamente, é o interlocutor mais 

experiente naquele momento. Por isso ele deve ter a responsabilidade com o seu discurso. “O 

professor é alguém que acaba suas frases” (BARTHES, 1996, p. 66). Não que ele tenha a 

palavra final, porém ele tem o dever de zelar pelo seu discurso da melhor maneira possível.  

Sendo assim, se o professor demonstra um domínio sobre o tema; se ele consegue 

assegurar um aprofundamento do texto que está sendo trabalhado, isso se apresenta como 

importante, uma vez que toda a sua experiência enquanto leitor da própria disciplina, na qual 

ministra aulas, deve estar disponível para auxiliar os alunos a melhor organizarem suas 

experiências enquanto leitores.  

A experiência é muito importante no processo da leitura, uma vez que um leitor 

inexperiente perde muito da compreensão geral do texto por ficar tentando decifrar palavra 

por palavra; ao passo que um leitor já familiarizado com aquela linguagem estaria em outro 

patamar, como por exemplo, projetar novos horizontes a partir da leitura propriamente dita. 

Dentro dessa perspectiva, o leitor experiente pode fazer re-leituras daquilo com o qual está se 

deparando na leitura. Pode fazer isso, inclusive, sem a necessidade de várias re-leituras do 

texto, uma vez que a sua capacidade de julgá-lo enquanto receptor está mais bem 

desenvolvida.  

Projetar novos horizontes pode perfeitamente ser entendido, dentro de outra 

perspectiva, como a capacidade do leitor de fazer previsões acerca do texto. Prever não 

significa, nesse caso, ver antecipadamente o que de fato vai acontecer ao longo da narrativa, 

mas diz respeito à habilidade de traçar panoramas prováveis, desfechos possíveis da própria 

obra literária que está sendo submetida à previsão.  

No caso da leitura, o leitor se utiliza bastante deste procedimento (às vezes até sem se 

dar conta disso), pois, muitas vezes, antecipa-se sobre como deverá terminar um romance, 

qual será o desfecho do herói, dos vilões. Enfim projeta, a partir de uma série de 

possibilidades, uma que considera como a mais provável de se realizar.  

A previsão se constitui, assim, em uma importante faculdade para quem quer dar conta 

de uma leitura enquanto leitor competente.  

 

A previsão é o núcleo da leitura. Todos os esquemas, scripts e cenários que temos em 

nossas cabeças – nosso conhecimento prévio de lugares e situações, de discurso 

escrito, gêneros e histórias – possibilitam-nos prever quando lemos, e, assim, 

compreender, experimentar e desfrutar do que lemos. A previsão traz um significado 

potencial para os textos, reduz a ambigüidade e elimina, de antemão, alternativas 

irrelevantes (SMITH, 1991, p. 32). 
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Pode-se observar durante os diálogos travados durante a aula-oficina, que os alunos 

vão fazendo as suas antecipações acerca do romance, tentam fazer previsões sobre o 

comportamento de Roquentin, possibilitando, assim, que vão amadurecendo no âmbito das 

suas experiências enquanto leitores. 

Outro ponto que não podemos deixar de analisar diz respeito a que o romance mexeu 

com as emoções dos alunos ao questionar o conceito padrão de realidade. Quando os alunos 

mencionam que Roquentin não vê mais sentido na vida, que ele está melancólico, ou que está 

ficando confuso, eles esboçam um mal-estar em ter que constatar isso. A náusea de Roquentin 

passa a permear o imaginário do aluno que, pelo processo de identificação com o texto, faz 

com que as suas emoções sejam tocadas. Considero esse fenômeno perfeitamente normal e 

mesmo necessário para que o ser humano trave conhecimento com o mundo. Penso assim, 

pois o comportamento inteligente também precisa das emoções para se concretizar 

plenamente. É que, pela sua própria natureza, o homem também é o seu lado emocional ou 

afetivo. A narrativa ficcional, certamente, é um desses espaços humanos permeado pelos 

afetos. “As grandes figuras estéticas do pensamento e do romance, mas também da pintura, da 

escultura e da música, produzem afetos que transbordam as afecções e percepções ordinárias 

[...]” (DELEUZE e GUATTARI, 1992, p. 88).  

A questão do sentido da realidade certamente é um problema carregado desses afetos. 

Como não se sensibilizar frente aos problemas que afligem o homem? Penso que a questão 

proposta por Sartre através dos enfrentamentos de Roquentin mostra-se pertinente para 

estimular o pensamento reflexivo e crítico justamente por suscitar o interesse do aluno a partir 

do “incômodo”, ou do “espanto” que provoca por estimular as suas emoções.  

 

Poder-se-ia crer na possibilidade de eliminar o risco de erro, recalcando toda 

afetividade. De fato, o sentimento, a raiva, o amor e a amizade podem-nos cegar. 

Mas é preciso dizer que já no mundo mamífero e, sobretudo, no mundo humano, o 

desenvolvimento da inteligência é inseparável do mundo da afetividade, isto é, da 

curiosidade, da paixão, que, por sua vez, são a mola da pesquisa filosófica ou 

científica. A afetividade pode asfixiar o conhecimento, mas pode também fortalecê-

lo. Há estreita relação entre inteligência e afetividade: a faculdade de raciocinar 

pode ser diminuída, ou mesmo destruída, pelo déficit de emoção; o 

enfraquecimento da capacidade de reagir emocionalmente pode mesmo estar na raiz 

de comportamentos irracionais (MORIN, 2001, p. 20). 
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Todavia entendo que, por uma questão de prudência, deve-se dar preferência ao 

cultivo de emoções positivas para favorecer o processo cognitivo-afetivo, uma vez que, como 

o próprio Morin adverte, as emoções também podem cegar e obstruir o conhecimento. Daí a 

importância de se primar pelas emoções positivas como a alegria, a gratidão, o amor; e evitar 

as negativas como o ódio, o medo, a inveja, etc.  

Desejo agora abrir um pequeno parêntese, que se mostra como importante a essa altura 

das análises. É que a potência de agir, a energia vital, a capacidade de agir, a capacidade de 

existir, ou simplesmente o conatus é diretamente afetado pela natureza dos afetos que se 

vivencia sob a forma de emoções. Em linhas gerais, pode-se considerar o conatus como o 

esforço que todo ente produz para perseverar no seu ser. “Toda coisa se esforça, enquanto está 

em si, por perseverar no seu ser” (ESPINOSA, 2005, p. 282). Atuando como uma força 

interna para permanecer na existência conservando o seu estado, o conatus poderia possuir 

uma duração ilimitada, desde que forças ou causas exteriores mais fortes e mais poderosas 

não o destruíssem (o que não é o caso).  Portanto o impulso vital em permanecer na vida, a 

potência para ser e para agir, conatus, são a única e mesma coisa. As emoções constituem um 

conjunto de afecções que têm a capacidade de aumentar ou diminuir o conatus, conforme 

alguém se deixe influenciar por elas. 

 

Por afecções entendo as afecções do corpo, pelas quais a potência de agir desse 

corpo é aumentada ou diminuída, favorecida ou entravada, assim como as idéias 

dessas afecções (ESPINOSA, 2005, p. 276). 

 

 

Nesse sentido, as emoções positivas, por uma questão de prudência, devem ser 

cultivadas sob pena de se ver o conatus diminuindo a tal ponto de, inclusive, poder levar o 

indivíduo ao aniquilamento. É muito importante que se busquem emoções positivas, agir 

assim é agir com ética, pois conservar a própria existência e possibilitar aos outros que 

conservem também as suas é um dos pontos mais elevados a que qualquer ética se propõe.  

 

A vida ética se inicia quando procuramos aumentar paixões e desejos alegres e 

afastar paixões e desejos tristes, pois à medida que a paixões de alegria e de desejo 

alegre nos fortalecem, vamos adquirindo poder sobre nós mesmos e diminuindo o 

poderio das forças externas (CHAUÍ, 2004, p. 322). 

 

 

Retomando o ponto central, nesse momento, ciente da importância da afetividade nos 

processos humanos, visto ser o processo cognitivo-emocional uma única estrutura, constituída 

de pólos que antes se complementam do que se antagonizam, tem-se a tarefa de enfrentar o 
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ser humano em toda a sua complexidade; é por isso que a sala de aula não deixa de carregar 

todas essas características, precisando o professor estar preparado para lidar com essas 

questões de forma a não menosprezar nenhum aspecto desse contexto. Com essa preocupação, 

“Necessitamos civilizar nossas teorias, ou seja, desenvolver nova geração de teorias abertas, 

racionais, críticas, reflexivas, autocríticas, aptas a se auto reformar” (MORIN, 2001, p. 32). 

Com esse propósito, a literatura pode colaborar para que o homem possa autoconhecer-se 

melhor, trabalhe as suas emoções na perspectiva de que elas possam contribuir para aumentar 

o seu conatus. Enfim, que proporcionem uma experiência positiva, não só na construção do 

seu conhecimento, mas também de uma vida melhor. Dentro dessa mesma linha de 

pensamento, novamente Morin (2001) corrobora esse pensamento, só que, desta vez, vem 

assinalar a importância das humanidades, dentre elas cita veementemente a literatura, como 

recurso eficaz nas mãos do homem na tarefa de religação dos saberes em alto processo de 

fragmentação.  

 

 

Figura 2 – Um momento lúdico que desfrutei com os alunos. Imagem capturada a partir do vídeo pela 

equipe da COTED/IFRN. 

 

Se a literatura pode proporcionar experiências que mexam com as emoções, então é 

preciso que o professor saiba direcioná-las no sentido de que não se apresentem de forma 
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negativa. Daí o cuidado especial de uma abordagem que, ao invés de suscitar a tristeza que 

algumas análises possam trazer em um primeiro momento, possa trazer a alegria pelo fato de 

se constituírem em um conhecimento produzido por um espírito livre e de maneira, por assim 

dizer, lúdica.  

O fenômeno do lúdico costuma estar associado, normalmente, a uma espontaneidade 

positiva, usualmente amalgamada a comportamentos construtivos e de bem-estar. Porém, por 

outro lado, apesar de tal perspectiva ser a mais útil e agradável para a maioria das pessoas, 

conforme foi demonstrado, tomo o cuidado de ressaltar que o lúdico pode estar presente até 

mesmo em comportamentos considerados como negativos, como por exemplo, no caso de 

uma guerra. Em seu clássico Homo Ludens, Huizinga (1999, p. 111) mostra uma passagem a 

esse respeito: 

 

Um costume que deriva da idéia da guerra como um nobre jogo de honra, e é 

conservado mesmo nas desumanas guerras em nossos dias, é o da troca de 

cumprimentos com o inimigo. Poucas vezes deixa estar presente um certo elemento 

satírico, o que torna ainda mais evidente o caráter lúdico desse costume. Os 

senhores da guerra da china antiga costumavam trocar jarros de vinho, que eram 

solenemente bebidos em meio a reminiscências de um passado mais pacífico e 

protestos de mútua estima. 

 

 

Com efeito, até mesmo na guerra pode-se registrar, como na citação acima, o espírito 

lúdico. Nesse caso, o próprio Huizinga (1999, p. 112) é rico em exemplos: 

 

A batalha de Crécy foi precedida por uma troca de cartas em que o rei de França 

deixava o rei Eduardo da Inglaterra a escolha de dois lugares e de quatro dias 

diferentes para a batalha, ou mais, conforme preferisse. O rei Eduardo respondeu 

que não podia atravessar o Sena e que já há três dias estava esperando o inimigo. 

Em Najera, na Espanha, Henrique de Trastâmara abandonou em 1367 sua posição 

de batalha, que era extremamente vantajosa, a fim de dar combate ao inimigo em 

campo aberto, e foi vencido. A agência noticiosa japonesa Domei comunicou que, 

após a tomada de Cantão em dezembro de 1938, o comandante japonês propôs a 

Chang-Kai-Shek que se travasse um combate decisivo nas planícies da China do 

Sul, o que permitiria ao adversário salvar sua honra de soldado, e que o resultado 

fosse aceite como definitivo. 

 

 

O que é importante perceber em todos esses exemplos é que o caráter lúdico pode vir a 

se manifestar em atitudes humanas tidas como negativas ou erradas. O caso de uma guerra 

com nuanças de lúdico é apenas um exemplo; pode-se vislumbrar um jogo lúdico até mesmo 

em uma disputa motivada apenas por pura fanfarronice entre duas pessoas no momento de 
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uma conversa. Ainda assim, prefiro abordar o lúdico dentro de uma perspectiva construtiva e 

de bem-estar que vise aumentar o conatus de todas as partes envolvidas na atividade lúdica. 

 Dentro de uma perspectiva de atividade espontânea, o espírito lúdico se caracteriza 

pela fluidez com que passa pelos acontecimentos, pela leveza com que trata os temas mais 

severos, pois o homem lúdico não menospreza a empresa difícil de dar conta da realidade, 

porém quer lançar-se nessa tarefa de maneira que isso não lhe diminua a sua alegria de viver. 

Nesse sentido, o lúdico se afeiçoa com a liberdade, uma vez que ele quer jogar o jogo da 

aventura do conhecimento sem ter que ficar preso a nenhum dogma pretrificante; quer 

descobrir as coisas com alegria; quer ser ativo nas suas descobertas; enfim quer colocar o 

pensamento a serviço de um viver melhor. 

Agora tentarei trazer à luz a questão do lúdico presente, não só nas análises que se 

seguiram no diálogo da terceira sessão de leitura, mas também na forma como os presentes se 

comportaram diante do tratamento de questões tão complexas e contundentes como o são 

essas questões existenciais, e de como isso pôde contribuir de forma favorável nessa 

experiência de ensino-aprendizagem.  

Dessa forma, as questões da espontaneidade (liberdade) e da satisfação (prazer) 

ganham um enfoque privilegiado no estudo do lúdico nos dias atuais. Sou assumidamente 

partidário dessa concepção, e esforço-me para que nas minhas aulas os alunos tenham prazer 

em estarem ali e gozem de liberdade de expressão. A opressão é um dos maiores desafios à 

liberdade, e o professor que quiser desenvolver a autonomia em seus alunos precisa saber 

estimulá-los a falar. Segundo Alves (1989, p. 36), partindo de uma perspectiva freireana e 

sartriana, como ele mesmo admite, situa o indivíduo oprimido a partir da “sua incapacidade 

para e medo de falar”. 

Se alguém pode estimular os alunos a falarem através de uma atitude convidativa, por 

que não fazê-lo? Isso deve ser visto como um método de ensino. Principalmente se o 

professor, através de atitudes simples consegue deixar os alunos à vontade para participarem 

da aula. Recorto agora o trecho em que isso fica bem evidente, quando da participação 

repentina de um ouvinte de outra turma (no caso, um aluno do primeiro ano do ensino médio):  

 

MARCEL: ((Aluno ouvinte que pediu para assistir às aulas)) Ele acabou enjoando, porque 

tudo de mais faz mal, tudo de mais é veneno. Tudo se tornou rotina na vida dele, não tinha 

mais o que fazer. 

 

PROFESSOR: Um agregado! ((fazendo menção ao aluno ouvinte, em tom de brincadeira)) É 

bem-vindo o agregado! 
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ALUNOS: ((Riem com a brincadeira do professor)) 

 

... 

 

No caso, de ouvinte (autorizado), Marcel passou a ser interlocutor (também autorizado 

naquele momento). Ele não só não foi inibido por mim, como foi estimulado a participar, pois 

fiz questão de deixá-lo mais à vontade através de uma brincadeira lúdica. Até porque o aluno 

não prejudicou a aula; pelo contrário, acompanhou a leitura daquele dia e se sentiu em 

condições e com ânimo para participar do diálogo. Acredito que, dentro de uma perspectiva 

de uma aula lúdica, o professor deve estar aberto para o inesperado, como nos dizeres de 

Morin (2001), esperar o inesperado. Além de que, se o professor acredita na perspectiva de 

que o lúdico inspira o aprendizado, ele deve ter em mente que, com a linguagem, o homem 

deve sempre jogar; dizer tudo o que puder de inúmeras formas, tentar dizer tudo de uma única 

vez, com poucas palavras, tentar falar tudo o que puder de uma única coisa. Se um professor 

aproveita a presença de um ouvinte para instigar o espírito lúdico na classe, se consegue 

distribuir alegria na sala de aula, afastando o fastio e o enfado, então penso que ele está no 

caminho certo. Dessa forma, penso que admitir a experiência do lúdico na educação é apostar 

na formação integral do indivíduo. 

Além de que, somando-se a tudo o que foi dito, tem-se a própria característica do 

lúdico na literatura, pois, partindo-se da premissa de  que a leitura de literatura pode conter 

um elemento lúdico em seu âmago, e que isso pode possibilitar a integração entre o afetivo e 

o cognitivo, entre o sensível e o formal (Schiller, 1995), pode-se compreender melhor o 

porquê de os alunos ficarem afetados com as experiências nauseantes de Roquentin. 

Admitindo-se essas premissas, a recepção do texto literário pode se dar de maneira mais 

intensa, uma vez que o trânsito entre o afetivo e o cognitivo se torna mais fluido. Sabe-se que 

tudo aquilo que mexe com a sensibilidade tende a impressionar mais do que algo que não a 

estimula. A experiência da náusea “vivida” por Roquentin é experienciada pelo leitor quando 

o mesmo, pelo processo de identificação com o texto, passa a interagir com a obra literária. O 

texto ficcional possui uma característica de suscitar no leitor uma atitude de colaboração, de 

cooperação, para que, junto com o autor, possam trilhar o caminho do sentido que o texto 

impinge. Penso que essa colaboração e cooperação serão tanto maiores, quanto maior for o 

impacto lúdico do texto literário sobre o sensível do aluno. “Isso inclui a possibilidade de se 

poder não apenas interagir com aquilo que se está lendo, mas, também, de recriar o 

sentimento de fruição do ato de ler” (SARDI, 2004, p. 114). É com essa perspectiva que o 
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lúdico na literatura aparece, como forma de circulação contínua entre o sensível e o 

inteligível. É a própria maneira de o homem procurar nas suas ações imprimir uma forma 

viva, ampliando a esfera do vivido e elevando-a a um ideal estético. 

 

Quarto encontro: 17/12/2008 

 

Esse foi o último encontro em que houve uma sessão de leitura seguida da 

investigação dialógica. Novamente a tônica do romance foi a contingência. Para Olson (1970, 

p.54-55), dizer que um ser é contingente significa o mesmo que dizer que ele não tem sentido, 

“é dizer que a existência é inexplicável e que não há nenhuma ordem providencial 

cognoscível na natureza”. Mais especificamente, isso significa que “não há motivos para 

acreditarmos que o mundo tenha sido feito para o homem” (OLSON, 1970, p. 55). Nesse 

sentido, é como se o mundo e toda a realidade carecessem de uma razão de ser, fossem 

gratuitos. O absurdo da existência toma conta do diálogo, bem como do esforço alucinante 

pela busca, pelo sentido, e da imposição de uma necessidade ao fluxo de acontecimentos 

contingentes e absurdos. 

 

MARIA CLARA: Eu achei bastante interessante a parte que ele descreve o jeito 

perfeccionista de Anne. E aquela coisa de você idealizar um momento e acontecer tudo do 

jeito que você tá idealizando. A partir do momento que aquilo foge, do seu ideal de perfeição, 

nada do que aconteceu, do que pode acontecer, vale mais.  

 

PROFESSOR: É como ele diz ((Roquentin)), ela ((Anne)) é viciada nos “momentos 

perfeitos”. 

 

MARIA CLARA: É tanto que... ((É interrompida pelo professor)) 

 

PROFESSOR: O que é um momento perfeito pra você? Com relação à Anne. Por que ela 

fazia isso? 

 

MARIA CLARA: ((Em princípio fica um pouco inibida, mas depois resolve falar)) Porque é 

assim, pronto, quando ela, quando eles estavam assim, na casa eu acho, e ela disse assim: 

“olha, tá vendo o sol batendo no tapete? Tá vendo a roupa que eu estou usando pra contrastar 

com essa imagem, com isso que você tá vendo, agora vá ali pra sombra e faça alguma coisa”. 

Só que era o tipo da coisa, no que ele não fazia ((igual ao solicitado)) já quebrava com o ideal 

de perfeição dela. Aí pronto, já não valia mais de nada a visão do pôr do sol, ou do sol 

batendo, da reflexão da luz do sol nas coisas da casa, ou do vestido que ela tinha vestido. 

Talvez ela até tivesse gostado daquela roupa. A partir do momento que aquela perfeição 

idealizada dela era quebrada, nem o que ela tinha feito ou que ia fazer valia mais alguma 

coisa. 

 

ALICE: Era como se fosse aquele momento durar para sempre.  
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ROSANA: Mas, era mais uma lembrança daquilo que idealizou, e que ela gastou todo tempo, 

assim, planejando, e vai viver... 

 

PROFESSOR: É como se desse um sentido a tudo. Vocês veem dessa forma? Como se os 

momentos perfeitos dessem mais sentido a vida. 

 

ROSANA: Todo mundo que ter os seus momentos perfeitos. Compreendeu? 

 

LAISA: Eu também quero! ((Rindo)) 

 

PROFESSOR: Mas, são, os momentos perfeitos de Anne, que ela queria, que ela corria atrás 

disso, era uma coisa que fluía normalmente em Roquentin, ou era uma “forçação de barra”? 

 

MARIA CLARA: É exatamente isso! Se ele tá conseguindo lembrar de um momento 

perfeito, não tem como você idealizar todo aquele momento. Porque nada acontece do jeito 

que você pensa, sempre alguma coisa vai fugir do seu controle. Aí era por isso que ela ficava 

irada, porque no momento que fugia do controle dela, aí não valia mais de nada.  

 

... 

 

Maria Clara começa a sua fala aludindo ao fato de que Anne
59

 tinha o costume de 

idealizar as ações do seu namorado na época. Ela era viciada em “momentos perfeitos”, ou 

seja, ela queria viver a vida à maneira de uma narrativa que fosse se concretizando à medida 

que os fatos fossem acontecendo. No caso, o comportamento de Roquentin deveria estar todo 

encaixado nos seus arquétipos, sendo cada momento requisitado por um dado gesto, a palavra 

certa para cada evento ocorrido, a reação correta para determinada frase que foi dita. Ela 

queria imprimir necessidade nas ações contingentes de Roquentin. A aluna percebe isso 

quando comenta: “Eu achei bastante interessante a parte que ele descreve o jeito 

perfeccionista de Anne. E aquela coisa de você idealizar um momento e acontecer tudo do 

jeito que você tá idealizando”. O perfeccionismo a que ela se refere está dentro de uma 

perspectiva de se ver a necessidade. O perfeccionista quer que as suas projeções se 

concretizem totalmente da maneira como as idealizou, elas precisam realizar-se 

necessariamente. 

Nesse ponto, Anne se assemelha a Roquentin, pois os dois quiseram um dia viver 

romanescamente; queriam que a vida tivesse a necessidade que a narrativa imprime aos 
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  Anny é uma ex-namorada à qual Roquentin está sempre se reportando ao longo do romance. Anny foi uma 

pessoa muito importante durante certo período de sua vida, Recordá-la, ao que parece, é uma tentativa de trazer 

de volta a necessidade à sua vida.  “Gostaria de falar com alguém sobre o que está me acontecendo, antes que 

seja tarde demais, antes que eu comece a assustar os garotinhos. Gostaria que Anny estivesse aqui” (p. 21). 
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eventos. Seria como se ambos tivessem o sentimento de que a vida poderia ser vivida em um 

tom de aventura; que se traduziria numa espera perpétua de que algo extraordinário mudasse 

as suas vidas para sempre, podendo isso estar prestes a acontecer a qualquer momento. Assim, 

durante certo tempo das suas vidas, os dois esperavam por esse acontecimento ímpar (embora 

não falassem isso um para o outro; só depois de muito tempo é que Anne faria um comentário 

a esse respeito), por algo que pudesse eclodir a qualquer instante e tirá-los do tédio
60

 que os 

esmagava. Com o passar dos acontecimentos, os dois, cada um à sua maneira, desiludem-se 

com essa perspectiva. A diferença básica é que eles veem as coisas de uma maneira diferente, 

mas ambos desistem de viver a vida como se fosse um romance.  

Com efeito, esse ponto me enseja a retomar a análise do conceito ocorrente em A 

Náusea no que diz respeito à atmosfera de necessidade “imposta” pela narrativa romanesca 

(que foi tão bem desenvolvido pela aluna Alice no terceiro encontro). Tal conceito interessa 

sobremaneira, merecendo mesmo um destaque, uma vez que toca num ponto crucial que diz 

respeito a tornar as aulas de Filosofia mais significativas para os alunos. É que a narrativa 

romanesca reveste os acontecimentos mais banais com uma nuança de aventura. Ao que 

parece, Sartre via nisso um atrativo das histórias romanescas que acabam permeando o 

imaginário das pessoas, fazendo com que, através da imaginação, vivenciem as mesmas 

histórias.  

 Ao narrar, a pessoa como que se coloca, nos dizeres de Heidegger (1973), “na clareira 

do ser”; ela passa a nomear aquilo que existe, que embora existindo não pode ser testemunha 

de si próprio; só o homem é testemunha dos entes que existem, pois é o único que coloca 

todos os entes, e a si próprio, em questão. Ao narrar, o homem está dando um novo sentido a 

sua existência. 

O viver melhor que Whitehead defendeu como a marca registrada do ser humano, 

sendo inclusive o principal motivo de ele estar trilhando um caminho ainda ascendente em um 

universo altamente entrópico, foi o impulso que manteve o homem sempre otimista quanto ao 

futuro. Para Sartre, o ser humano justamente é o que não é porque ele está sempre projetando 

uma realidade para além dele próprio. Talvez todas as criações artísticas sejam fruto dessa 

busca constante pelo sentido, pela ordem e pela beleza, coisas que fora do gênero humano 
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 Svendsen (2006) trata do tédio de uma maneira bastante pertinente ao tema que estamos tratando. “Quanto 

mais a vida individual se torna o centro do foco, mais forte se torna a insistência no significado em meio às 

trivialidades da vida cotidiana. Uma vez que o homem, há cerca de dois séculos, começou a se ver como um ser 

individual que deve se realizar; a vida cotidiana parece agora uma prisão” (p. 28). 
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parecem não fazer tanto sentido assim. Assim, a literatura aparece no rol dessa construção 

cultural humana como forma de dar o ser aos entes que simplesmente estão aí.  

Com os nossos alunos, a coisa não é diferente. Eles também querem embelezar a vida; 

desejam que a mesma também tenha um sentido; sonham e é preciso que sonhem; querem 

viver experiências que lhes proporcionem alguma alegria; também querem os seus 

“momentos perfeitos”. Por isso se identificam com histórias que tratam dessa temática. 

Vejamos um trecho bem curioso que atesta isso: 

 

ALICE: Era como se fosse aquele momento durar para sempre.  

 

ROSANA: Mas, era mais uma lembrança daquilo que idealizou, e que ela gastou todo tempo, 

assim, planejando, e vai viver... 

 

PROFESSOR: É como se desse um sentido a tudo. Vocês veem dessa forma? Como se os 

momentos perfeitos dessem mais sentido a vida. 

 

ROSANA: Todo mundo quer ter os seus momentos perfeitos. Compreendeu? 

 

LAISA: Eu também quero! ((Rindo)) 

 

... 

 

Nesse caso, a experiência da leitura de uma narrativa fez com que nós, eu e os alunos, 

pudéssemos conversar sobre algo muito caro que diz respeito a como todos querem imprimir 

sentido à vida; de como, a bem da verdade, busca-se a felicidade, e de que é preciso saber 

nomeá-la para saber-se bem o que se está procurando, bem à maneira socrática, pois: “Para 

Sócrates, a verdadeira sabedoria é o conhecimento perfeito acerca de assuntos éticos, acerca 

de como se deve viver” (GOTTLIEB, 1999, p. 19). Essas são questões éticas que sempre 

sensibilizarão o homem.  

Não é preciso que se tenha que sentir a náusea que Roquentin sentiu para se fazerem 

essas apreciações. Para quê, se é possível experienciar todas essas questões na ficção? 

Roquentin é um personagem fictício que, através das suas narrativas, permite acesso a um 

estado de melancolia que propicia muitas reflexões existenciais importantes. A identificação 

imediata com a obra é até mesmo necessária para que tais questões sejam bem analisadas. A 

falta de necessidade de Roquentin não precisa ser a do leitor necessariamente. Se o leitor 

puder aprender com o protagonista no campo do ficcional, não vejo por que não deva lançar-
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se nessa empresa. O importante, no caso, são as reflexões que puder fazer à luz de um texto 

ficcional. 

 

Vejo a literatura como uma excelente fonte de material para estudos filosóficos, e 

para a filosofia da cultura ela é tão indispensável quanto os trabalhos científicos 

para o filósofo da ciência. Via de regra, a literatura é muito mais iluminadora que 

estudos sociológicos ou psicológicos quantitativos (SVENDSEN, 2006, p. 15). 

 

 

Mesmo que alguém não seja tão otimista quanto ao alcance da literatura como o autor 

acima, muito provavelmente irá reconhecer que a literatura leva o leitor a pensar acerca de um 

sem-número de questões do cotidiano. Pelo menos não ouvi ainda ninguém dizer que nada 

aprendeu lendo literatura, a não ser alguém que nunca tenha lido uma obra literária.  

Ler é um ato de decifração do mundo. Quando alguém lê está experienciando um dado 

acontecimento e de alguma maneira, dele está se apropriando; está trazendo uma experiência 

para junto das que já possui. Nesse sentido, ele está criando zonas de ordem, porções do 

existente dentro das suas próprias representações que abrem a “clareira do ser”, dando uma 

possibilidade de ordenar o caos das experiências na perspectiva do ser. Ler literatura, para 

mim, privilegia esse aspecto. 

Dentro dessa perspectiva, o que eu posso aduzir a essa discussão, neste momento, é 

que o homem sempre está à procura de uma necessidade nas coisas; foi ele quem elaborou, ou 

“descobriu”, as leis que regem o universo e inventou a ciência; foi ele quem criou a lógica 

com todas as ferramentas para o pensar correto; foi ele quem criou a filosofia para refletir 

sobre as suas teorias e práticas; foi ele quem criou as artes para tornar o mundo mais belo; 

Para que tudo isso? Talvez para imprimir uma necessidade no meio da contingência do Em-si. 

Tudo muito mais em função de explicar-se a si diante do mundo, do que explicar o mundo 

diante dele. Dentro dessa perspectiva, Sartre (1972) fala que o homem é quem explica as suas 

teorias e as suas práticas. Melhor ainda, tudo leva a crer que a própria ciência e toda a 

pragmática humanas se explicam mais em função do homem do que serviriam para explicá-lo.   

Fora do homem, todo esse esforço hercúleo se perde na noite dos tempos, pois na 

natureza nada é extraordinário, não existe o valor. Quantos filhotes sucumbem para que um 

único sobreviva; quantas espécies já se extinguiram sem que a natureza parasse por um 

momento apenas o seu curso? Sistemas solares inteiros desaparecem junto com seus planetas 

sem que a natureza lance ao menos um único lamento mortuário; tudo o que existe poderia 

muito bem jamais ter existido; nenhuma existência é necessária; tudo sobra no universo; a 

contingência é enorme. Ou seja, o sentido está no homem; a finalidade não existe 
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objetivamente, precisa ser buscada subjetivamente e intersubjetivamente; provavelmente a 

natureza não caminha para nenhum fim racionalmente designado (pelo menos não na visão da 

ciência); por isso, sempre coube ao homem a tarefa de construir a sua própria teleologia.  Tal 

ideia não é agradável para ninguém, muito menos foi para Roquentin, que antes da Náusea via 

a sua vida permeada por uma atmosfera de aventura – que como tal está balizada por um 

desfecho inevitável, mesmo necessário, que é o fim da história – onde mais cedo ou mais 

tarde algo de importante iria acontecer. Só que, durante os sucessivos acessos de Náusea, eis 

que a sua ilusão se dissipa. 

 

Não tive aventuras. Aconteceram-me histórias, fatos, incidentes, tudo o que se 

quiser. Mas não aventuras. [...] As aventuras estão nos livros. E, naturalmente, tudo 

o que se conta nos livros pode acontecer realmente, mas não da mesma maneira. Era 

essa forma de acontecer que era tão importante para mim, que eu prezava tanto (53-

54). 

 

 

A existência agora estava mostrando a sua verdadeira face, indiferente e estranha aos 

ideais humanos. Roquentin estava descortinando isso, e estava bastante perplexo com as suas 

novas apreensões do real. Antes, porém, era como se ele desejasse que algum acontecimento 

importante, marcante, porém inesperado, irrompesse de repente e mudasse toda a sua vida, 

como acontece comumente nos romances ficcionais. Por isso, ele vivia, até antes da Náusea, 

como que narrando a sua própria vida para que ela tomasse uma nuança de narrativa 

romanesca. Depois ele se dá conta de que: “[...] é preciso escolher: viver ou narrar” (56). 

Talvez, com isso, ele quisesse dizer que, quando alguém mergulha na vida de forma 

consciente, analisando francamente, a impressão de que a vida seria uma aventura 

evanesceria. “Quando se vive, nada acontece. Os cenários mudam, as pessoas entram e saem, 

eis tudo. Nunca há começos. Os dias se sucedem aos dias, sem rima, nem solução: é uma 

soma monótona e interminável” (56).  

Roquentin agora vivia dias de nostalgia, lembrava-se de como era boa a sua vida no 

tempo em que vivia de forma romanesca; lembrava-se dos bons momentos que vivera ao lado 

de Anne. Por que agora a náusea insistia em lhe tirar a necessidade que ele tanto quisera que a 

vida tivesse em si mesma. A vida real não seria, então, uma história que caminhasse para um 

final feliz necessariamente. Novamente ele faz uma constatação:  

 

Viver é isso. Mas quando se narra a vida, tudo muda; simplesmente é uma mudança 

que ninguém nota: a prova é que se fala de histórias verdadeiras. Como se pudesse 

haver histórias verdadeiras; os acontecimentos ocorrem sem sentido e nós o 

narramos em sentido inverso [...] (57). 
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Nesse sentido, Roquentin poderia estar dizendo que, quando alguém começa a narrar, 

é a partir do final da ação que ele o faz. Se alguém está absorto em seus pensamentos, pode 

começar a narrativa a partir desse ponto. Só que, do ponto de vista de quem o viveu, foi o seu 

último sentimento, mas para o narrador é apenas o ponto de partida de uma história que 

poderá ter um desfecho bastante heróico. A partir dali, toda a aventura será desenrolada pondo 

fim ao estado anterior de marasmo e tédio. É como se o fim já estivesse ali, em potência, só 

esperando o momento certo para ser colocado em movimento, transformando o homem 

comum em herói épico. Será por isso que tantas pessoas gostem de ler romances de ficção? 

Acompanham os vários capítulos de uma novela cujo final já está assinalado desde o início? 

Sofrem com os mocinhos nos filmes de aventuras e esperam o final feliz da história? Talvez a 

narrativa tenha esse poder de imprimir a necessidade na contingência.  

Porém esse sentido fora perdido para ele: “Não tinha o direito de existir. Surgira por 

acaso, existia como uma pedra, uma planta, um micróbio. Minha vida se desenvolvia ao acaso 

e em todos os sentidos”. Roquentin agora não conseguia mais ver a vida como se a narrasse; 

só via o existente bruto. Ao que parece, o homem precisa imprimir necessidade às coisas, 

mesmo que elas não carreguem necessidade alguma nelas mesmas. Não dá para se viver como 

Roquentin na prática, não por muito tempo. Partindo-se desse princípio, as alunas estão 

corretas ao dizerem que também querem viver o seu “momento perfeito”. É que mesmo que a 

vida não tenha um sentido fora do homem, de qualquer forma esse sentido precisará ser 

criado, provavelmente essa é a proposta de Sartre de que cada um precisa, conscientemente, 

buscar esse sentido. “[...] alguém é qualquer coisa que surge e que se apaga não sem antes ter 

traçado as nervuras de um futuro sempre novo e sempre recomeçado” (SARTRE, 1972, p. 

165). 

De qualquer maneira, será sempre dada ao homem a palavra final sobre se a vida tem 

ou não sentido; será sempre uma missão sua transformar o contingente em necessário; viver 

indiferentemente ou à maneira de alguém que estabelece um valor para a vida e depois se põe 

a narrar os percalços pelos quais passou até chegar aonde chegou.  Dentro dessa última 

perspectiva, Sartre diz através de Roquentin: “Um homem é sempre um narrador de histórias 

e pelas de outrem, vê tudo o que lhe acontece através delas; e procura viver sua vida como se 

a narrasse”. 

 É justamente isso que torna a literatura tão envolvente a ponto de, muitas vezes, a 

ficção se nos mostrar mais agradável do que a própria vida real. A aluna percebe isso, 



 173 

principalmente quando enfatiza que: “A partir do momento que aquilo foge, do seu ideal de 

perfeição, nada do que aconteceu, do que pode acontecer, vale mais”.  Não vale mais porque 

perdeu a previsibilidade da narrativa; pode até acontecer, mas de maneira bem diferente, 

porque não existia necessidade em acontecer daquela forma. É por isso que Anne sempre 

ficava frustrada com as reações de Roquentin, porque fugiam da necessidade, eram todas 

muito contingentes.  

Maria Clara parece ter captado bem essa ideia, como se pode observar na sua própria 

fala: “Porque é assim, pronto, quando ela, quando eles estavam assim, na casa eu acho, e ela 

disse assim: „olha, tá vendo o sol batendo no tapete? Tá vendo a roupa que eu estou usando 

pra contrastar com essa imagem, com isso que você tá vendo, agora vá ali pra sombra e faça 

alguma coisa‟. Só que era o tipo da coisa, no que ele não fazia (igual ao solicitado) já 

quebrava com o ideal de perfeição dela. Aí pronto, já não valia mais de nada a visão do pôr do 

sol, ou do sol batendo, da reflexão da luz do sol nas coisas da casa, ou do vestido que ela tinha 

vestido. Talvez ela até tivesse gostado daquela roupa. A partir do momento que aquela 

perfeição idealizada dela era quebrada, nem o que ela tinha feito ou que ia fazer valia mais 

alguma coisa”. 

 Nos romances, a vida dos personagens é narrada em tom de aventura; fica-se ansioso 

esperando o desfecho da história que se aproxima; o leitor faz previsões, desloca a 

consciência para o futuro onde marca um encontro com ele mesmo para presenciar o final da 

história. 

 

 [...] ler é fazer uma transfusão de tempo; o herói vive da nossa vida; a sua 

ignorância do futuro, dos perigos que o cercam, é a nossa; com a nossa paciência de 

leitor, ele fabrica para si uma duração parasitária cujo fio quebramos ou retomamos 

conforme a nossa disposição (SARTRE, 1972, p. 35). 

 

 

 Quando o leitor aceita o pacto da leitura, parece haver mais necessidade no desenlace 

das tramas; os personagens pouco a pouco vão seguindo o seu destino; nos romances as 

pessoas podem fazer previsões com mais segurança; ou seja, como os personagens vivem uma 

narrativa com um fim já previsto pelo autor, é como se a necessidade os envolvesse, o destino 

já os esperasse em algum lugar; é por isso que vivem uma aventura, pois, a qualquer 

momento, algo de grandioso, importante ou decisivo pode estar prestes a acontecer já na 

próxima página e, muitas vezes, sente-se isso ao avançar na narrativa.  

Ao que parece, o ponto tanto mencionado por Alice no terceiro encontro, como agora 

colocado por Maria Clara – de que, quando se narra, o mais banal dos acontecimentos ganha 
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um tom de necessidade – figura como uma categoria recorrente nesse romance sartriano. 

Sartre parece ter um especial interesse por essa forma de interpretação da narrativa. É 

interessante notar que os alunos tocam em cima desse ponto em dois encontros consecutivos, 

mostrando que eles estão atentos para o surgimento de categorias no texto. Smith (1991) diz 

que todos, desde a mais tenra idade, aprendem a dividir os objetos em categorias. Isso ajuda a 

aprender sobre as coisas e se pode melhor agir sobre elas. Muitas dessas categorias são 

aprendidas socialmente.  

 

As categorias são convenções. Em parte, compartilhar de uma cultura significa 

compartilhar a mesma base categórica para organizar a experiência. A linguagem 

reflete a maneira como uma cultura organiza a experiência, sendo por este motivo 

que muitas das palavras são um indício para as categorias de nossas categorias 

compartilhadas do mundo (SMITH, 1991, p. 25).  

 

 

 

O fato é que os alunos, ao lerem o livro, vão selecionando, de acordo com a ocorrência 

no texto, os tópicos mais recorrentes ao longo da leitura para que assim possam efetuar suas 

devidas codificações (GILL, 2002). Eles, à medida que se vão tornando leitores mais 

sofisticados, conseguem aprimorar-se cada vez melhor naquilo que leem, na forma de como 

vão conseguindo desenvolver de maneira mais espontânea as suas releituras do texto. Nesse 

sentido, Sacristán (1999) diz que o texto nada mais é do que um pretexto para uma re-

elaboração do próprio texto, bem como dos significados interiores do próprio leitor. Assim, 

um texto só faz sentido a partir do diálogo que ele estabelece com o leitor, sendo este o seu 

intérprete por excelência. É importante registrar esse aprimoramento dos alunos no que diz 

respeito ao seu processo de formação enquanto leitores. 

  Quero agora relatar uma situação que aconteceu nesse encontro, e que agora posso, 

dado o distanciamento do evento, lançar um olhar crítico sobre o ocorrido. Trata-se de um 

momento em que, quando a aluna ia fala, eu, talvez na ânsia de direcionar o diálogo para os 

objetivos esperados, interrompi a sua fala.  

 

PROFESSOR: É como ele diz ((Roquentin)), ela ((Anne)) é viciada nos “momentos 

perfeitos”. 

 

MARIA CLARA: É tanto que... ((É interrompida pelo professor)) 

 

PROFESSOR: O que é um momento perfeito pra você? Com relação à Anne. Por que ela 

fazia isso? 

 

... 
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Primeiramente, eu fico pensando no que a aluna poderia ter dito naquele momento em 

que foi interrompida. Nunca poderei saber. O professor, às vezes, peca pelo excesso de 

cuidado com a sua aula. Não que ele não deva ter zelo para com a disciplina que ministra; não 

se trata disso; mas é que ele tem, por vezes, um afã por objetividade, um desejo de que as 

coisas sigam um rumo preestabelecido, para que não aconteça nada de “errado”. O caso é que 

ele cuida para que tudo tenha um “final feliz”; ele também parece viciado nos tais “momentos 

perfeitos”. Ele também quer imprimir necessidade na condução da sua aula. A contingência 

da sala de aula o assusta; daí ele busca todos os meios para manter as coisas sob controle; 

nada pode dar errado; tudo precisa caminhar de acordo com o planejado. Imaginem, então, se 

esse mesmo professor estiver sendo filmado para posteriormente ser analisado... 

Penso que tudo isso pesou no momento em que interrompi Maria Clara. O fato é que, 

analisando as transcrições, acredito que, talvez por isso, ela tenha ficado um pouco 

desconsertada após a minha interrupção. Ela já tinha pensado no que iria falar e, de repente, a 

minha pergunta forçou-a a repensar o que já tinha pensado e já estava pronto para ser dito. 

Muitas vezes já é difícil para o aluno manifestar-se acerca das suas apreensões durante a aula, 

imaginem quando esse mesmo aluno tem o seu comportamento registrado pelas lentes de uma 

câmera. Certamente ele não está acostumado com essa situação; daí, qualquer coisa pode 

fazer com que ele se distraia ou perca o foco no que vai dizer. Penso que, naquele momento, a 

minha interrupção serviu muito mais para desesquematizar o pensamento da aluna do que 

propriamente para ajudá-la. É interessante como, apesar da experiência que o professor possa 

carregar, dos cuidados que ele possa tomar em relação à preparação da aula, ele sempre 

deverá estar aberto para o novo. “Dia após dia, o professor deve se adaptar a uma situação 

sempre nova, negociar com a complexidade do real, encarar os desafios e realidade inédita” 

(GAUTHIER, 1998, p. 360). A complexidade da sala de aula faz com que o professor tenha 

que desenvolver uma boa capacidade de julgamento que só se consubstanciará com uma 

prática permanentemente pautada na reflexão. Sendo assim: 

 

O professor deve usar de prudência, recorrer à „sabedoria prática‟, no sentido de 

Aristóteles. Não podendo contar com os saberes indubitáveis, e tendo de negociar a 

participação de outrem no projeto educativo, o professor não tem outra escolha a 

não ser reajustar regularmente seus meios em função das finalidades que almeja. 

Isso é próprio da prudência (GAUTHIER, 1998, p. 352).  
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O fato é que essas coisas, pequenos percalços durante o processo educativo, não estão 

excluídas do fazer pedagógico do professor, mas, ao contrário, fazem parte da contingência da 

sala de aula. Por isso mesmo, é preciso manter a postura reflexiva diante da própria prática 

pedagógica.  

 

A reflexão é um método para alcançar níveis mais altos de racionalidade na prática 

e nas próprias crenças, um processo que a educação deve consolidar como 

disposição permanente e aberta para submeter à elaboração e revisão constantes 

daquilo que „o mundo parece ser‟ e as contradições existentes entre algumas de 

nossas crenças (SACRISTÁN, 1999, p. 105). 

 

 

Com efeito, para que o professor possa, cada vez mais, aprender com a própria prática, 

é necessário que ele esteja sempre disposto a reorientá-la, corrigindo os erros que 

inevitavelmente ocorrerão vez ou outra, sempre com o desejo de melhoria contínua. Penso 

que a postura reflexiva diante da própria prática pedagógica é um caminho viável para a 

obtenção do aperfeiçoamento do educador. 

Nesse sentido, os seres humanos, até onde é permitido saber, são os únicos animais do 

planeta que refletem sobre a sua vida e buscam sempre as melhores condições de efetivá-la. 

Ao contrário dos outros animais, já não possuem tanto assim aqueles instintos “seguros”, que 

tão úteis se mostraram aos seus ancestrais na preservação da espécie. O homem precisa 

calcular o tempo todo, os seus passos neste planeta. A reflexão é premente, sob pena de se 

inviabilizar a própria vida. “O ser humano é um ser que, internamente, não se guia por 

instintos seguros, não obstante deve ser capaz de ele mesmo determinar os seus atos” 

(NODARI, 2009, p. 56).  Para tanto, o pensamento se faz necessário; chegou-se a um estágio 

evolutivo tal, que não se consegue mais viver melhor à revelia de um constante refletir acerca 

do que seria o próprio viver melhor. É preciso que o homem se coloque sempre em questão
61

 

para que possa pautar a sua ação.  

Nesses termos, pode-se pensar a educação, enquanto realização cultural, como um 

esforço do homem em ensinar aos seus descendentes alguns caminhos já consolidados de 

maneiras de continuar buscando o viver melhor. Não que a educação possa e deva ser vista 

como algo estanque, como uma receita, mas que a mesma aponta para todo um acúmulo sobre 

como o homem encontrou formas de viver nesse mundo, caminhos que vem percorrendo 

desde há muito tempo, que podem continuar a darem certo, obviamente comparando as atuais 

condições de implementação desse conhecimento com a conjuntura presente. Destarte, é 
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  Como nos dizeres de Heidegger (1999, p. 33): “Elaborar a questão do ser significa, portanto, tornar 

transparente um ente – o que questiona – em seu ser”.  
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fundamental que o homem continue se perguntando, para que a sua educação não se atrofie. É 

assim porque a educação se faz enquanto desenvolvimento cultural de uma determinada 

sociedade situada historicamente. Ou dito de outra maneira, tem-se que:  

 

Cultura é, então, o que o ser humano faz de si e de seu mundo, ou seja, o que pensa 

e faz, sendo, por conseguinte, o significado básico de cultura, fundamentalmente, a 

formação do ser humano, o seu melhoramento constante, cultivados e efetivados no 

conjunto dos modos de viver e pensar (NODARI, 2009, p. 60).   

 

 

Vendo a educação como parte integrante do desenvolvimento cultural da sociedade, 

tem-se a figura importantíssima do professor como sujeito comprometido com os processos 

educacionais que visam a um melhor desenvolvimento possível da sociedade enquanto cultura 

em desenvolvimento. Como já se disse anteriormente, perguntar como fazer para viver melhor 

deve ser uma condição permanente do homem enquanto ser cultural. Por isso, a reflexão se 

coloca na ordem do dia no que diz respeito a que tipo de cidadão deve ser formado através 

dos processos educacionais da escola. 

 Dentro dessa mesma linha de raciocínio tem-se a importante contribuição de Cescon 

(2009) no âmbito da Filosofia da Educação, pois o mesmo entende que a História da Filosofia 

está impregnada de uma preocupação pedagógica, ou seja, o problema de como ensinar da 

melhor maneira possível é uma preocupação que permeia a Filosofia desde os seus 

primórdios. Nesse sentido, a própria Pedagogia parte de um pressuposto filosófico à medida 

que busca analisar as ideias que fundamentam a educação dentro de uma visão de mundo 

compartilhada. Sendo assim: “Pode-se afirmar que todo sistema filosófico leva, implícita ou 

explicitamente, a uma doutrina pedagógica e, inversamente, que toda pedagogia é sempre um 

empenho para realizar tal idéia ou tais valores que caracterizam uma determinada concepção 

de mundo e de vida” (CESCON, 2009, p. 13). Admitir isso equivale a pensar a Filosofia 

enquanto atividade que constantemente se volta para os problemas pedagógicos da educação. 

Quando faz isso, a Filosofia se torna Filosofia da Educação, melhor dizendo, passa a 

compartilhar com outros saberes a preocupação com os processos educacionais em torno da 

educação. O próprio Dewey, de acordo com Cescon (2009), foi um filósofo que viu a 

Filosofia como uma teoria geral da educação, ele que foi um filósofo-pedagogo dentro da 

perspectiva de que a sua filosofia tinha uma intenção clara de servir como base de reflexão 

para um fazer educativo.  
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Partindo-se desse princípio, tem-se que a característica estrutural da Filosofia 

enquanto atividade que se dá, sobretudo através da reflexão em torno de determinados 

problemas que ora lhes são colocados, deve ser uma tarefa constante de todo ato pedagógico 

situado dentro do âmbito escolar.  

 

Podemos dizer, portanto, que a relação entre reflexão filosófica e processo educativo 

é tão íntima que se este não contiver aquela, no máximo formará autômatos, robôs da 

ciência ou da técnica, mas nunca pessoas que possam dirigir a si mesmas, muito 

menos dirigirem outras, isto é, serem pedagogas” (CESCON, 2009, 14)
62

. 

 

 

Nesses termos, o professor precisa estar ciente de que a reflexão deve ser parte 

integrante do seu fazer pedagógico, não só na maneira de veicular os conteúdos, mas também 

na sua própria maneira de encarar o seu trabalho no âmbito do seu estabelecimento de ensino. 

Isso é assim, pois penso ser difícil que um professor suscite os alunos a serem reflexivos se 

ele próprio não é reflexivo. “Refletir sobre a prática é consubstancial aos seres humanos” 

(SACRISTÁN, 1999, p. 99). Pode-se perceber com isso que o caminhar pedagógico é feito, 

ao mesmo tempo, ensinando a aprender e aprendendo ensinando. Tudo isso sem perder de 

vista o olhar reflexivo durante todo o processo. Pensando dessa forma, o professor 

dificilmente se furtará do exercício da reflexão; buscará intensificar e munir de maior rigor a 

natural característica do ser humano em pensar sobre os seus próprios pensamentos, pois: 

“Sem dúvida, cada pessoa reflete de modo espontâneo sobre sua prática; porém, se esse 

questionamento não for metódico nem regular, não vai conduzir necessariamente a tomadas 

de consciência nem a mudanças” (PERRENOUD, 2002, p. 43). 

Pode-se ver com isso que a prática reflexiva sistemática faz um bem enorme, não só 

para os alunos, mas também é de extrema utilidade para os professores que estão coordenando 

e mediando os processos educacionais. Perrenoud (2002, p. 44) sintetiza: 

 

Ele reexamina constantemente seus objetivos, seus procedimentos, suas evidências 

e seus saberes. Ele ingressa em um ciclo permanente de aperfeiçoamento, já que 

teoriza sua própria prática, seja consigo mesmo, seja com uma equipe pedagógica. 

O professor faz perguntas, tenta compreender seus fracassos, projeta-se no futuro; 

[...] A prática reflexiva é um trabalho que, para se tornar regular, exige uma postura 

e uma identidade particulares. 
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  É bom que se diga que o autor está usando o termo pedagogo, não de forma específica, como no caso dos 

pedagogos formados pelos cursos de pedagogia, mas a todos aqueles que conduzem os alunos dentro do universo 

educacional, os quais se utilizam de vários processos pedagógicos para tal empresa.  
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É nesse sentido que entendo o meu próprio estudo; a tese que ora empreendo tem 

justamente o intuito de teorizar a respeito da minha própria prática. Quero refletir sobre a 

intervenção que fiz em sala de aula, para procurar uma melhor compreensão do fazer 

pedagógico, e num futuro bem próximo, possa, inclusive, aperfeiçoá-lo. Quero me entender 

melhor enquanto mediador de um saber que se quer reflexivo e rigoroso. Por isso é que reflito 

sobre a minha própria prática e assumo os possíveis fracassos com os quais posso deparar-me 

a qualquer momento.  

Com efeito, pode-se vislumbrar a prática reflexiva como um dos principais ganhos que 

alguém pode obter vivenciando a Filosofia. Memorizar conteúdos, embora seja algo 

importante, é uma atividade completamente destituída de um maior sentido caso esses 

conteúdos estejam destituídos de reflexão, pois, de que adianta alguém se apropriar de um 

determinado conhecimento sem ter uma compreensão mais ampla das consequências que 

aquele conhecimento poderá produzir dentro da sociedade? De que adianta saber alguma 

informação se não se sabe contextualizá-la
63

?  

 

A incorporação acrítica do conhecimento alheio implica um perigo até para a 

própria Filosofia, pois pensar é um processo bem diferente de aprender filosofias, 

seguir um método filosófico. Pensar é refletir, desentranhar o significado, o 

benefício ou o prejuízo que está por detrás de um determinado conhecimento. É o 

que nos faz realmente humanos. Não é só saber, mas saber que sabemos, saber o 

que significa para nós e para os que nos rodeiam tudo aquilo que sabemos, a fim de 

convertê-lo em vida (CESCON, 2009, p. 14). 

 

 

É dentro dessa perspectiva que digo que pouco adianta o acúmulo exacerbado de 

conhecimentos sem que se saiba para que ele se destina, pois, atualmente, as máquinas, por 

exemplo, os computadores, são muito mais capazes do que o homem para tais tarefas. É 

preciso saber para onde é destinado o conhecimento, quais são as suas finalidades, para não 

ser ingênuo e facilmente manipulável pelos outros e pelas instituições.  

 

Na nossa sociedade, o pensamento está ameaçado, pois exigimos concordar com o 

que o outro ensina, porque ele o ensina. Ou então, exigimos rejeitar o que o outro 

ensina porque o estigmatizamos como pessoa, ou porque implica um risco. Isso não 

é pensar, não é Filosofia. A Filosofia é sempre algo mais do que ensino e 

recordação de idéias. Sempre foi, desde a sua origem, vigilância crítica, espaço de 

debate, impulso à fecundidade do pensamento (CESCON, 2009, p. 15). 
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  Esses questionamentos se inserem dentro da perspectiva de uma razão crítica versus uma instrumental. 

Somente com a primeira é que se pode aliar o saber fazer com o porquê de se fazer algo. Se não for assim, 

podem-se ser exímios técnicos em determinada área, porém, ingênuos quanto ao alcance e consequência do seu 

fazer. Para uma crítica mais contundente á razão instrumental, cf. Adorno e Horkheirmer (1985), na sua 

monumental obra a dialética do esclarecimento.  
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É com essa intenção que insisto nesse argumento. Por isso trago para dialogar comigo 

autores que corroboram a minha preocupação com um ensino reflexivo, por isso aposto nas 

práticas pedagógicas que suscitem a reflexão enquanto estratégia de trazer à tona as questões 

que permearam e permeiam a existência do homem no mundo. Não se pode conceber um 

ensino apenas enquanto instrução, acúmulo de conhecimento. Precisa-se pensar o processo de 

ensino-aprendizagem como uma possibilidade de transformação das partes envolvidas. Todos 

podem sair ganhando em qualidade se tiverem em mente que o conhecimento é uma empresa 

que se constrói coletivamente e que ninguém tem o direito nem a possibilidade de congelá-lo 

no tempo. Portanto deve sempre existir a possibilidade de abertura do diálogo em torno das 

questões que são ensinadas; não se deve evitar a dúvida, e sim saber lidar com ela, pedir que 

as pessoas definam os seus termos, argumentem sobre as suas ideias, e todos possam avançar 

no conhecimento, de maneira democrática e crítica. É com essa roupagem que proponho o 

ensino da Filosofia, pois: 

 

Uma educação com Filosofia é uma pedagogia que ensina a pensar e não só a 

memorizar o que os outros dizem, por mais profundo que seja o pensamento. É claro 

que não devemos rejeitar o pensamento dos grandes autores, dos grandes sábios, dos 

grandes filósofos da humanidade. Porém, se só repetimos o que disseram , porque eles 

o disseram, podemos naufragar. Repetir como papagaios o que outros disseram só nos 

levará ao fracasso, sem contar que não nos compromete como pessoas e educadores 

(CESCON, 2009, p. 18).  

 

 

Se o conhecimento produzido pela sociedade cresce a uma velocidade nunca antes 

vista, cada vez mais se torna mais difícil, até mesmo impossível, que alguém saiba tudo; 

porém importante se faz buscar uma visão da totalidade para que não se seja alienado da 

realidade por um torvelinho de informações desencontradas e desarticuladas. Nesse sentido, 

uma educação reflexiva, para valer-se de um exemplo, deve dar a oportunidade ao aluno para 

que ele próprio possa reelaborar o conhecimento com o qual se deparou; que possa pensar 

sobre o pensamento de outro de forma crítica; enfim, que possa demonstrar como se apropriou 

daquilo com o qual travou conhecimento. É preciso que ele tenha a possibilidade de pensar 

por conta própria; que ele possa falar sem medo de estar errado. Nesse caso, o pensamento 

singular deve mesmo ser estimulado, pois o conhecimento também repousa na subjetividade 

daquele que percebe. 

 

Para a filosofia, hoje, a consciência subjetiva com seu efetivo poder de intervenção 

na atividade produtiva e na atividade social dos homens é um fato antropológico. E 
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como tal não precisa ser provado, tanto mais que ele acompanha a espécie humana 

desde suas origens. Ademais, nós o exercitamos cotidianamente (SEVERINO, 

1993, p. 175). 

 

 

 Por isso o professor reflexivo, que queira formar alunos também reflexivos, não pode 

ter receio de que o aluno adquira um pensamento próprio; deve mesmo fomentar isso, pois o 

pensamento diferente ajuda a enriquecer o próprio pensamento. Se todos pensassem de 

maneira igual, não haveria progresso algum no conhecimento, uma vez que não surgiria nada 

de novo. O novo surge a partir do momento em que há uma abertura para o diferente. Por isso 

o confronto de ideias deve mesmo ser fomentado dentro de uma perspectiva de educação 

reflexiva. Nesse sentido: 

 

Todos e cada um devem ter a convicção de que qualquer pensamento próprio, por 

mais solidificado que esteja na própria mente, é apenas uma verdade parcial ou 

provisória que pode e deve enriquecer no diálogo aberto e sincero com os outros. 

Do contrário, não pode haver progresso na ciência, no pensamento. Não pode haver 

avanço. A educação seria uma frustração total (CESCON, 2009, p. 19). 

 

 

Com efeito, ciente da importante missão de estimular o pensamento reflexivo numa 

fase que será crucial na formação daquele jovem, a adolescência; acrescento a essa 

dificuldade mais uma: a de manter um esforço simétrico entre um facilitar a aprendizagem e 

não banalizar o conhecimento; para tanto, o professor deve ser o facilitador, o mediador, entre 

o conteúdo e o aluno; o conteúdo não tem esse poder por si mesmo; por isso a importância no 

preparo desse profissional, que deve ter a formação específica adequada; preparo e um 

conhecimento mínimo das grandes discussões que permearam a História da Filosofia; 

convidando, inclusive, os seus alunos para beberem na fonte onde ele bebe o seu 

conhecimento, sobretudo ele próprio se exercitar na prática da reflexão.  

Por isso é imperioso que o professor se engaje por inteiro na monumental tarefa de 

educar o cidadão para o exercício de uma cidadania plena; que só poderá ser obtida por 

indivíduos críticos e reflexivos, que questionem a ordem atual e tenham o compromisso de 

lutar por saídas alternativas dentro de uma proposta pautada na racionalidade e na ética. 

Enfim, acredito que o pensamento reflexivo deve estar na pauta de uma nova Paidéia para a 

Educação. 

Sobre uma possibilidade de pensarmos o que viria a ser essa Paidéia, consideramos o 

pensamento de Cescon (2009, p. 25) bastante profícuo nesse aspecto.  
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A Paidéia é uma visão geral do homem, do mundo e da história que, exatamente 

pela sua capacidade explicativa e de sentido em relação à realidade, torna-se um 

modelo formativo. Em outras palavras, no conceito de paidéia, a própria cultura 

torna-se formação, no sentido de ela não ser somente o fim da educação, mas 

também o conteúdo e – inclusive o seu pressuposto. Ela é o ideal que inspira a 

formação e, enquanto tal, exprime uma vasta dimensão de dever-ser; radicada por 

sua vez numa série de concepções referentes àquilo que o homem, a história, o 

mundo, a vida são autenticamente, o seu fundamento. 

 

 

Por isso, para finalizar esta sessão, gostaria de dizer que um ensino de Filosofia 

reflexivo deve ser uma das principais razões da permanência da disciplina de Filosofia no 

ensino médio, pois, na escola, ela deve ter a pretensão de estimular o pensamento e, até 

mesmo, o surgimento de pensadores, não enquanto intelectuais de uma elite de pensadores 

(podem até surgir alguns, o que seria ótimo), mas enquanto pessoas que buscam uma 

compreensão sistemática da sua realidade, da sua história e do seu próprio modo de ver o 

mundo. Nestes termos, o pensar por si mesmo deve ser a própria motivação para um pensar 

reflexivo, para que o sujeito possa se ver como alguém apto a dar a sua contribuição no 

processo de desenvolvimento cultural da sociedade.  

 

Quinto encontro: 14/01/2009 

 

Este foi o último encontro para dialogar acerca do romance. É importante que se diga 

que no encontro anterior a leitura só pôde ir, em função do tempo da aula, até a página 

noventa e três. Parei a leitura no seguinte trecho: 

 

QUINTA FEIRA: “Escrevi quatro páginas. A seguir um longo momento de felicidade. Não 

refletir muito sobre o valor da História. Corre-se o risco de perder o gosto por ela. Não esquecer 

que o s.r. de Rollebon representa hoje em dia a única justificativa de minha existência. Daqui a 

oito dias vou ver Anny” (p. 93). 

 

 

A partir desse trecho, solicitei aos alunos que prosseguissem com a leitura em outro 

lugar, até o final do livro, na página duzentos e vinte. Mesmo em se tratando da leitura de 

outras cento e vinte e três páginas, eu e os alunos não vimos nisso um empecilho tão grande, 

pois ter-se-ia pela frente um recesso (juntando o natalino e o de ano novo) de dezenove dias; 

além do mais, como as aulas só aconteciam às quartas-feiras e o setor de multimídia não 

poderia filmar a aula do dia 07/01/2009 (que seria imediatamente a próxima aula), então 

ganhamos mais oito dias; perfazendo um total de vinte e sete dias de distância do quarto para 

o quinto encontro; logo daria perfeitamente para eles terminarem a leitura em casa. 
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Assim, o procedimento adotado foi o de retomar na aula seguinte (no caso esta que irei 

analisar agora) a Investigação Dialógica em uma espécie de síntese de todo o livro. Para 

tanto, resolvi planejar a aula de maneira que, através das perguntas que havia elaborado 

previamente para facilitar o diálogo acerca do romance, fosse direto aos pontos principais do 

romance, inserindo a discussão já diretamente na problemática que se pretendia analisar. 

O diálogo começa, então, com eu lendo um trecho do romance e, logo em seguida, 

propondo uma questão: 

 

PROFESSOR: Vamos ler o trecho da página 100-101, porque esse trecho tem uma citação 

que dá pra gente fazer uma reflexão em cima disso. Então, vamos pra página cem, todo 

mundo. ((na verdade o trecho está apenas na página 101)) A gente vai em cima dos pontos. Eu 

vou aqui pra página cento e um, no segundo parágrafo: “Olhei com terror para aqueles seres 

instáveis que, dentro de uma hora, dentro de um minuto, talvez desabassem: isso mesmo; eu 

estava ali, vivia entre aqueles livros cheios de conhecimentos, alguns dos quais descreviam as 

formas imutáveis das espécies animais, outros, explicavam que a quantidade de energia se 

conserva integralmente no universo; estava ali, de pé em frente a uma janela cujas vidraças 

tinham um índice de refração determinado. Mas que barreiras frágeis! Creio que é por 

preguiça que o mundo parece o mesmo de um dia para o outro. Hoje parecia querer mudar. E 

então tudo, tudo podia acontecer”. Ou seja, aqui, Roquentin, ele começa ((continua, no caso)) 

a duvidar da realidade. ((questionar a validade das coisas)) Ele, por exemplo, ele fala aqui, ele 

começa a questionar se existe realmente uma necessidade na manutenção da ordem no 

mundo. Quando ele fala aqui, vou repetir a citação: “[...] Creio que é por preguiça que o 

mundo parece o mesmo de um dia para outro”. Aí a questão que eu quero que vocês reflitam 

sobre isso é: por que temos tanta certeza que amanhã será como os outros dias que se 

sucederam? O que faz com que vocês tenham certeza de que amanhã será como hoje? Que as 

coisas vão se suceder... 

 

ROSANA: O fato de amanhecer o dia. 

 

PROFESSOR: É! O que faz você ter certeza de que amanhã será um dia normal como hoje 

foi, como ontem... 

 

POLIANA: Eu acho porque, o homem, ele passa a ser, assim, consciente da sua existência. 

Aí, a partir disso, ele acaba... Depois que ele se sente consciente de sua existência ele passa a 

ver que ele vive num mundo perdido, como se ele tivesse num mundo alienado, como se ele 

tivesse alienado no mundo... Tem um dia após o outro, e é assim... 

 

MARIA CLARA: Eu acho que é como se a gente tivesse um otimismo natural, de que a 

gente acabou de viver mais um dia, e que no outro dia a gente vai viver o mesmo dia; que a 

gente vai estar viva; que não vai acontecer problema nenhum; que a possibilidade de uma 

morte se dará ainda num futuro muito distante, devido à velhice e não a doença, ou algum 

acidente por você estar no lugar errado na hora errada.  

 

POLIANA: A partir do momento que o homem chega a essa conclusão, de que ele vai passar 

um dia após o outro, e ele não sabe o que tá fazendo no mundo; de que ele tá perdido, ele tá 

alienado... De como é que ele tá sozinho no mundo, no mundo! Aí eu acho que, daí eu acho 
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que ele começa a pensar o quanto é ruim isso; aí é aonde chega, eu acho, a náusea, porque ele 

tá perdido, ele tá sozinho. Quando chega a náusea, o desespero que ele começa a sentir, que tá 

só, alienado naquele lugar. Ele acaba abrindo os olhos sobre a existência dele, ele começa a 

ver que ele existe, que ele tá ali um dia após o outro, e fazer o quê? Às vezes, dá até pra se 

perder nos sonhos, assim, às vezes as pessoas sonham uma coisa e não sabe se o sonho, tipo: 

você sonha com uma borboleta; você não sabe se tava com a borboleta e está sonhando que 

está aqui agora; ou se você está aqui e agora e sonhou com a borboleta; e você acaba se 

perdendo aí. 

 

PROFESSOR: ((Depois de um breve silêncio)) Rosana, você quer falar alguma coisa? 

 

ROSANA: Eu vi assim, como se o mundo fosse, a terra fosse uma coisa, a gente, nós os seres 

humanos fôssemos... Não que a gente seja o centro, mas que a gente seja uma coisa meio que 

assessória, assim, meio que assessória. A terra vai continuar girando, os dias vão continuar dia 

e noite, mesmo se a gente não tiver. É como se a gente estivesse aqui como um espectador da 

terra.  

 

 

... 

 

 

Nesse dia, houve discussões muito interessantes. Primeiramente é possível ver na fala 

de Rosana a menção a um dos maiores fundamentos das crenças humanas: a força do hábito.  

De fato, é pelo hábito de fazer associações que o homem fundamenta a crença de que 

um efeito produzido por determinada causa, quando se repete, tenderá a se perpetuar, dadas as 

mesmas condições. A teoria da indução parte de um pressuposto de que, dadas as mesmas 

causas os mesmos efeitos, hão de se confirmar. Mas, de fato, a razão para se pensar assim não 

está relacionada senão a própria força do hábito; ou seja, de se ver a repetição de um 

fenômeno y, em função de ter havido previamente um fenômeno x; ou seja, de que um efeito 

y teve uma causa x; e continuará a ser assim toda vez que x-y acontecerem da mesma forma. 

O filósofo britânico David Hume através do seu ceticismo epistemológico, adverte que até um 

dos mais aclamados princípios racionais, o da causalidade, não está montado em bases 

solidamente lógicas, ou seja, não existe nenhuma ideia necessária que justifique uma pretensa 

conexão necessária entre os eventos da natureza, exceto a força do hábito.  

 

Parece, então, que a idéia de uma conexão necessária entre os eventos surge de uma 

quantidade de situações similares, que decorrem da conjunção constante desses 

eventos. Tal idéia não pode nunca ser sugerida por qualquer dessas situações, 

inspecionada em cada posição e sob todas as abordagens possíveis. Mas não existe 

nada, em uma quantidade de situações, diferente de qualquer situação singular 

supostamente similar às outras; exceção feita apenas ao fato de, após uma repetição 

de situações similares, a mente ser levada pelo hábito a esperar, quando um evento 

aparece, aquilo que costuma acompanhá-lo, acreditando que esse acompanhamento 

vai acontecer. Por conseguinte, essa conexão que sentimos na mente, essa transição 
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costumeira da imaginação de um objeto para aquilo que o acompanha usualmente, é 

o sentimento ou impressão a partir do qual formamos a idéia ou força ou conexão 

necessária. Não se trata de nada além disso (HUME apud MARCONDES, 2007, p. 

107-108). 

 

 

Quando eu lancei a pergunta sobre o porquê de as pessoas entenderem que amanhã 

será como os outros dias que o antecederam e pedi uma explicação por parte dos alunos, 

mesmo esperando por uma resposta, de fato não esperava uma resposta tão enfática e 

conclusiva como a de Rosana. Ela foi incisiva. “O fato de amanhecer o dia...”, ou seja, do 

hábito que se tem de esperar situações similares, como de que o dia amanhecerá novamente 

após esta noite, cria um hábito de acreditar que isso continuará acontecendo, mas que não 

possui uma necessidade lógica que o fundamente.  

Maria Clara complementa dizendo que essa mania de se esperar regularidade nas 

coisas acaba gerando um otimismo natural no homem, no que eu concordo plenamente com 

ela. Essa tendência começa a levar as pessoas a enxergar necessidade em tudo, inclusive nas 

suas próprias vidas. Elas passam a se ver como alguém que terá um curso de vida inevitável: 

conseguirá um bom emprego, se casará, terá filhos, irá criá-los, envelhecerá e terá uma morte 

tranquila, já bem velha. Qual a necessidade que isso tem de se concretizar? Quantas vidas são 

interrompidas prematuramente, drasticamente? É como se a pessoa passasse a se ver como um 

personagem de um romance que tivesse um destino traçado. Muito interessante o pensamento 

da aluna.  

O assunto foi tão interessante para os alunos que, mais à frente, o tema foi retomado 

de forma, inclusive, a guardar uma íntima relação com a análise em que me detive nesse 

momento: 

 

PROFESSOR: Agora uma questão: ((na verdade nada mais faz do que retomar a questão 

anterior)) As coisas, o que aconteceu hoje com a gente, por exemplo. Vocês vieram pra cá, 

pegaram um ônibus, alguns pegaram uma carona com o pai, é, essas coisas elas têm uma 

necessidade de acontecerem, ou elas podem simplesmente algum dia não acontecer? O fato de 

você vir todo dia pra escola, você acha isso uma coisa natural. Mas, isso é uma lei necessária 

– como, por exemplo, se eu atirar esse estojo ele vai cair ((referência ao meu estojo de lápis)) 

– isso tem a mesma necessidade? 

 

ALUNOS: Não! 

 

PROFESSOR: ((Repetindo)) Não! 

 

ALICE: É contingente! 
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ROSANA: A gente se habitua a vir todo dia pro colégio, acordar na mesma hora, a gente, é 

como se isso virasse a lei, como a lei da gravidade, se fizesse necessário... Como o fato de que 

se todo mundo jogar um negócio ele vai cair no chão.  

 

PROFESSOR: A gente imprime essa necessidade às coisas, mas, as coisas acontecem com 

uma certa contingência. Pode acontecer como pode não acontecer. Gente! Contingente 

significa isso: uma coisa contingente é uma coisa que pode acontecer como também pode não 

acontecer. Quer dizer, logicamente falando, pode ser que P como pode ser que não P. É... uma 

coisa é contingente é algo que significa que tanto pode ser como pode não ser. Já o necessário 

não, tem que ser e, não pode ser de uma outra forma. Uma coisa necessária – quando a gente 

fala aqui da lei da gravidade – é necessário quando eu solte essa caneta ((a caneta que eu 

estava segurando)) ela caia; é necessário, não pode acontecer uma outra coisa; ela subir, por 

exemplo; ela sair por aqui ((faço gestos)) planando; ela tem que cair. Mas, você vir pra escola 

isso não é necessário. Você pode ficar doente; você pode no meio do caminho dizer: “Sabe de 

uma coisa, eu não tô mesmo a fim de assistir aula, eu vou é pro shopping encontrar com 

fulaninho, com fulaninha, que é muito melhor!”. Então, existem possibilidades, e a vida 

gente... Roquentin ele tá começando a refletir isso, de que muitas coisas que ele achava que 

eram necessárias, na verdade são contingentes. Tanto podem ser como podem não ser. É... Por 

que temos tanta certeza de que amanhã será como os outros dias, como antes? ((Retomando a 

questão))  Por causa do... 

 

MARIA CLARA: Por causa do hábito. 

 

PROFESSOR: ((repetindo)) Por causa do hábito.  

 

FABIANA: É por causa da rotina. Você se acostuma com aquela rotina e você acha aquela 

rotina necessária. Todo dia você vai ter que levantar, tomar café, ir para a escola, fazer as suas 

coisas lá na escola e depois voltar pra casa. Aí essa rotina você acha necessária, você pode 

fazer ou não. É diferente do dia, o dia você sabe que vai ter que nascer outro depois daquele. 

Isso é que é o necessário, vai ter que nascer um dia depois do outro, mas, a rotina não, ela 

pode acontecer como pode não acontecer. Você pode muito bem sair dela. 

 

PROFESSOR: A rotina protege, acaba protegendo a gente. Roquentin tá começando a ver 

que essa rotina é tudo uma criação, e que ele pode simplesmente quebrar isso.  

 

ROSANA: A gente faz isso pra dá um sentido a existência. 

 

PROFESSOR: Isso! 

 

ROSANA: Pra que a gente possa dizer que tem alguma coisa pra fazer. É necessário que a 

gente faça que a gente tenha algo importante, que faça alguma coisa.  

 

... 

 

Só com essas falas eu já teria elementos suficientes para uma longa análise. Porém 

opto em contemplar além dessa visada sobre a obra sartriana; abro espaço para uma análise de 

outros olhares que se lançaram sobre A Náusea. Um deles é o de Poliana, que atacou o 

problema de outra maneira. Ela preferiu, ao invés de tentar responder diretamente a minha 
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pergunta, fazer uma consideração acerca da tomada de consciência do homem no mundo e do 

resultado que isso pode ocasionar, caso ele se perceba em um mundo contingente. “A partir 

do momento que o homem chega a essa conclusão, de que ele vai passar um dia após o outro, 

e ele não sabe o que tá fazendo no mundo; de que ele tá perdido, ele tá alienado... De como é 

que ele tá sozinho no mundo, no mundo! Aí eu acho que, daí eu acho que, ele começa a 

pensar o quanto é ruim isso; aí é aonde chega, eu acho, a náusea, porque ele tá perdido, ele tá 

sozinho. Quando chega a náusea, o desespero que ele começa a sentir, que tá só, alienado 

naquele lugar” [...].  

Considero a fala de Poliana bastante perspicaz, principalmente por captar a ideia da 

falta de sentido que conduz à náusea. O seu pensamento, inclusive se corrobora por autores 

que analisaram o existencialismo de Sartre presente na sua obra literária, como é o caso de 

Mounier (1963, p. 62), que o denomina como uma concepção dramática da existência 

humana. Ele assim descreve a contingência da existência a partir do existencialismo sartriano: 

 

É o existente bruto, a existência no que tem de contingente e absurdo, o ser-Em-si; 

que tem uma espécie de plenitude. Simplesmente uma plenitude morta, uma 

plenitude de morte. O ser-Em-si é animalmente o que é, sem distância em relação a 

si mesmo, sem se ultrapassar para diante de si mesmo; massiço [sic!] seu segredo, 

como que demasiado cheio e, perante o mundo, demasiadamente supérfluo; donde a 

Náusea [...]. 

 

 

Analisando-se esse trecho da fala de Poliana, pode-se observar que ela captura a ideia 

do que acontece com Roquentin ao concluir que a necessidade não está nas coisas, mas que 

era ele quem antes via necessidade na contingência do mundo. Ela percebe que a náusea é 

justamente a apreensão do absurdo da existência de que se está só em um mundo que não foi 

feito sob medida para ninguém; a pessoa é que terá de se reinventar nele. Caso contrário, a 

existência terá um peso insuportável: “Ele acaba abrindo os olhos sobre a existência dele, ele 

começa a ver que ele existe, que ele tá ali um dia após o outro, e fazer o quê? [...]”. 

Se depender de Roquentin, durante o transcorrer do romance inteiro, ficará com a 

náusea. Sartre faz com que Roquentin, para quem antes o mundo era movido por uma 

necessidade quase lógica, depois da sua melancolia reflexiva passe a ver o mundo sem 

necessidade de ser; um mundo regido pela falta de finalidade e injustificado. O absurdo passa 

a ser a existência, sendo a grande maioria das coisas que se julgam necessárias uma invenção 

do homem, ou da realidade humana, que projeta através da sua consciência uma série de seres 

necessários para conseguir viver. Jolivet (1975, p.182), corrobora essa asserção ao mencionar 

que “tudo se passa como se a realidade humana para se fundar e justificar a si mesma, 
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precisasse transformar-se em Para-si, para tentar remediar a contingência e gratuidade original 

do Em-si”.  

  Roquentin, por diversas vezes, percebe a contingência do existir; sua conclusão passa 

a ser a de que tudo é gratuito; a existência é insuportavelmente desnecessária do ponto de 

vista da falta de finalidade com que se desenrola objetivamente. O que se desdobra após a 

Náusea é uma sensação de que toda a realidade é pura contingência, falta total de qualquer 

necessidade. “A contingência não é uma ilusão, uma aparência que se pode dissipar; é o 

absoluto, por conseguinte a gratuidade perfeita. Tudo é gratuito: esse jardim, essa cidade e eu 

próprio”. Entender tudo isso é interpretar o fenômeno de ser que se apresenta através da 

náusea, conduzindo até o Em-si das coisas, para colocar cruamente a realidade da 

contingência do mundo. E é nesse sentido que presumivelmente Rosana coloca a situação do 

homem como acessória. O homem não é o centro do universo, mas, ao contrário, situa-se mais 

“como um espectador da terra”. Nesse sentido, parece estar mais sobrando, parece ser demais, 

ou se alguém preferir em uma linguagem mais sofisticada, em O Ser e o Nada Sartre 

providencia isso: “Assim como a minha liberdade nadificadora se apreende pela angústia, o 

Para-si é consciente de sua facticidade: tem o sentimento de sua gratuidade total, apreende-se 

como estando aí para nada, como sendo supérfluo” (p. 133). Penso que a aluna conseguiu 

apreender isso, só que com outras palavras através da leitura do romance. Talvez seja pela 

vizinhança comunicante
64

 que existe entre o discurso filosófico e o literário. 

Analiso agora outro trecho. Nele eu novamente começo um turno da conversação a 

partir de outra pergunta: 

 

PROFESSOR: Certo, ((concordando com Rosana)) tudo bem! É... Outra questão aqui: O 

romance, nesse trecho, nessas páginas que a gente tá lendo, narra a passagem de Roquentin 

por um museu. Vocês vêem que ele tá olhando aqueles quadros das pessoas ilustres, vocês 

leram isso aí; fulano de tal, foi uma pessoa ilustre da cidade de Bouville; foi um advogado, foi 

um médico; fez isso e aquilo outro e ficou lá no museu. ((está lá por ter sido uma pessoa 

ilustre)) Ele faz uma longa reflexão sobre os valores morais, dentre os quais, sobre a noção de 

dever. Pensemos através da longa narrativa de Roquentin sobre o fundamento do dever. 

Gente! Dentro dessa leitura de Roquentin, o que é que vocês perceberam do que ele fala em 

relação aos deveres? Por que nós agimos de tal forma, por que nós consideramos 

determinados comportamentos como sendo corretos e outros como sendo falsos, errados, 

antiéticos. Alguns comportamentos são morais, outros dizemos que são imorais. O que é que 

vocês acham que fundamentam esses valores morais? Qual o fundamento de se dizer que uma 

coisa é certa e uma coisa é errada? 
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  No próximo capítulo, abordarei o que vem a ser a vizinhança comunicante entre a filosofia e a literatura. Faço 

isso para evitar repetição. 
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POLIANA: A sociedade. A sociedade influencia em tudo o que a gente faz. Agora se você, 

agora isso depende da cultura de cada lugar. Por exemplo, quando você chega aqui no Brasil, 

não é normal, assim, – é até normal quando se trata de traição – mas é, no sentido de, é 

proibido um homem ter mais de uma mulher, mas, em compensação, isso se trata de uma 

coisa normal quando o homem tem, quando as duas aceitam; se você chegar em outro país é 

de uma outra forma,  isso depende da cultura de cada lugar e da forma como a sociedade se 

desenvolveu nesse lugar.  

 

MARIA CLARA: A questão da moralidade ou da imoralidade é uma forma que a sociedade 

escolhe pra se organizar. Pra digamos, não ficar tudo solto! De você sempre querer fazer o 

que você quer, interferindo na vida da outra pessoa. Porque se não tivesse uma moralidade ou 

uma imoralidade, não haveria uma diferença entre as duas. Então, matar seria uma coisa 

normal, ou roubar. A partir do momento que isso se torna, vamos dizer, imoral, já há uma 

separação entre o certo e o errado, vamos dizer assim, a própria sociedade é que escolhe o que 

é certo e o que é errado. Eu vejo como uma forma de organização.  

 

POLIANA: Agora por que a sociedade, por exemplo, a sociedade de lá, a cultura de lá é, quer 

se organizar e deixa acontecer a bigamia ((ela pergunta a turma se bigamia é o termo certo)). 

Que lá eles aceitam isso, que são organizados da forma deles, e aqui a gente tem outra 

organização e não aceita? Eu não sei, eu tô perguntando! 

 

ROSANA: É porque o dever é como uma regra. O dever se daria como se fosse uma regra. O 

que é um dever moral em uma certa sociedade, como ela disse, aqui não se pode agir com a 

mesma regra, mas em outros países pode. É como se fosse, assim, uma regra de cada 

sociedade. O dever. Se bem que o dever deve ser realizado por querer (por uma livre 

vontade). É como se o dever fosse feito por querer.  

 

FABIANA: É como se quando você estivesse respeitando uma regra você estivesse herdeiro 

da moral, na moral. Se você quebrar essa regra você passa a ser o errado ((faz o sinal de 

aspas)), você passa a ser visto como o errado, você tá fazendo uma coisa imoral. 

 

PROFESSOR: Embora que você tenha motivos racionais pra quebrar aquela regra.  

 

FABIANA: Exatamente! Mas, é o que é taxado como certo e o que é taxado como errado. A 

partir do momento que você faz o que eles taxam como errado você tá sendo imoral, você tá 

agindo errado. ((novamente faz o sinal de aspas quando diz o termo “errado”)) 

 

PROFESSOR: Ou seja, é ético seguir o costume. 

 

FABIANA: ((Concorda, fazendo um movimento afirmativo com a cabeça)) Sair dele que é... 

(talvez fosse dizer antiético).  ((a sua fala foi cortada pela próxima aluna)) 

 

MARIA CLARA: A partir do momento que você aceita o costume. A partir do momento que 

você não concorda você não se sente na obrigação ou no dever de seguir o costume.  

 

... 

 

 

Poliana, em um primeiro momento, parece postular a tese de que a sociedade é quem 

estipula o que é certo e o que é errado em termos de moralidade. Para tanto, a moralidade 
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dependeria de fatores culturais e históricos, ocasionando que cada povo teria a sua moral. 

Toda cultura, em todas as sociedades, estabeleceu e estabelece regras morais; isto é, possui 

um código ou vários códigos de ética que norteiam o julgamento do certo e do errado, do 

justo e do injusto, do bem e do mal. 

A ética possuiria, assim, uma essência histórico-cultural, ou seja, ela estaria sujeita às 

escolhas e ações do homem historicamente situadas. Partindo-se desse ponto de vista, o que é 

ético para uma cultura pode não o ser para outra; a mesma cultura pode ter um entendimento 

diferente sobre um mesmo tema com o passar das épocas. Esse pensamento é corroborado por 

parte da filosofia e pelas ciências sociais, uma vez que ambas concordam que as influências 

histórico-culturais exercem um fator determinante na construção de uma dada moral 

(relativismo moral), a qual Pascal em seus Pensamentos ironiza: “Justiça engraçada essa que 

um rio limita. Verdade aquém dos Pirineus, erro além” (p. 21). Ele acreditava que o homem 

segue os costumes do seu lugar por dois motivos básicos: primeiro porque ele não sabe o que 

pode ser a justiça em si mesma; depois, por medo da barbárie que a falta de justiça pode 

incutir-lhe se for deixado junto de outros indivíduos, cada um com o seu apetite mais voraz. 

Daí, pela falta de uma maior reflexão que lhe apontasse as bases para um agir justo, ele 

prefere seguir a força da tradição.  

Voltando à questão do relativismo, não só moral, mas também de uma maneira geral, 

de acordo com Hessen (1999), o relativismo tem um parentesco com o subjetivismo.  

Guardaria uma relação de contiguidade a partir do momento em que sustenta que não há 

verdades universais; que é impossível um juízo verdadeiro válido para todos os homens, em 

todas as épocas e em todos os lugares. Porém dele se afasta a partir do momento em que 

sustenta que o conhecimento é sempre relativo a determinado círculo cultural, ou seja, que a 

verdade depende de condições históricas
65

 que se desenvolvem em determinado campo 

geográfico, e não que a verdade esteja restrita ao sujeito que julga. Na verdade, o relativismo 

é mais defensável do que o subjetivismo que ignoraria o poder da história na formação do 

homem. É por isso que eu entendo como difícil a posição do subjetivismo moral: quando 

alguém diz que o que é certo para ela pode não ser certo para outra pessoa, isso não dá a 

ambos a permissão de agirem e, ainda assim, considerarem suas ações como morais, embora 

que sejam contrárias; no final, alguém estará certo de acordo com a moral vigente, e alguém 

estará errado, ou os dois estarão equivocados; o fato é que uma pessoa pode até fazer o que 
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 Mora (2001, p. 629) complementa esse pensamento ao dizer que: “É possível tomar como ponto de referência 

especificações da espécie humana como uma comunidade, um raça, uma época histórica. Se se adota esta última, 

o relativismo converte-se em historicismo”. 
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ela julgar vantajoso ou agradável, mas não necessariamente será julgada como tendo feito a 

coisa certa, caso a sua ação vá de encontro à moralidade vigente; é por isso, que o 

subjetivismo moral é difícil de ser sustentado. É nesse sentido que entendo que a fala de 

Maria Clara vem ao encontro: “A questão da moralidade ou da imoralidade é uma forma que 

a sociedade escolhe pra se organizar. Pra digamos, não ficar tudo solto! De você sempre 

querer fazer o que você quer, interferindo na vida da outra pessoa. Porque se não tivesse uma 

moralidade ou uma imoralidade, não haveria uma diferença entre as duas. Então, matar seria 

uma coisa normal, ou roubar [...]”.  

O caso é que realmente a aluna tem razão ao dizer que a sociedade precisa estabelecer 

o que é o moral e o imoral para se organizar, até mesmo quanto à legalidade, pois, realmente, 

se cada indivíduo fosse fazer apenas o que lhe fosse aprazível, se fosse deixado ao bel-prazer 

dos seus instintos, sem nenhum constrangimento moral ou legal, eis que poderia agir como no 

mito de Giges, exposto na República, livro II. Nesse mito, a questão colocada, que não 

representa a verdadeira opinião de Platão, baseia-se na crença de que, se o homem tivesse a 

certeza de que todas as suas ações ficariam impunes, cometeria toda sorte de atrocidades, 

desde que levasse vantagem com isso. O que alguém faria se possuísse o anel de Giges? 

Segundo a lenda, um antepassado de Giges, um pastor de ovelhas, teria encontrado, após uma 

tempestade acompanhada de um terremoto que abrira um precipício no chão, um enorme 

homem morto com um anel que lhe chamara a atenção. Pegou o anel e mais nada e voltou 

para junto dos outros pastores que se encontravam em assembléia de prestação de contas dos 

rebanhos ao rei. Quando se sentou junto com os outros pastores, acidentalmente, girou o anel 

para dentro e ficou completamente invisível, ouvindo os seus vizinhos falarem dele como se 

não estivesse ali. Girou o anel novamente para fora e ficou visível. Repetiu a experiência e, de 

novo, ficou invisível. Quando teve a certeza do poder do anel, juntou-se aos mensageiros do 

rei que iam para o castelo. Chegando lá, seduziu a rainha, conspirou com ela a morte do rei, 

matou o rei e se apoderou da coroa. A moral da história seria de que, se alguém possuísse o 

anel de Giges, certamente faria o mesmo, uma vez que ninguém seria justo por vontade 

própria, mas por obrigação da sociedade, ou seja, o homem só agiria moralmente em virtude 

do medo da punição. 

Outro ponto para a importância das convenções morais é que elas são importantes à 

existência daquilo que se pode denominar de tecido social, que nada mais é do que o elemento 

que mantém as sociedades coesas, com alguma identidade e definem o modo como se deve 

viver, ou seja, é a própria identidade de uma sociedade sedimentada culturalmente. O 

problema é que a simples existência de uma moral não é garantia de uma reflexão sobre essa 



 192 

mesma moral, pois os costumes possuem uma influência decisiva na formação moral, pelo 

fato de serem anteriores ao nosso nascimento. Tem-se, às vezes, a impressão de que eles 

expressam a “verdade”, pois já estavam ali há muito tempo. Porém tais costumes não devem 

ser vistos como algo transcendental e imutável. Para tanto, a filosofia moral ou a ética 

filosófica
66

 se constitui em uma postura interrogativa ou reflexiva em torno dos costumes que 

formam a moral de uma sociedade. Nesse sentido, a ética filosófica ou filosofia moral visa a 

uma análise que problematize sobre os valores morais. A partir dessa problematização acerca 

dos valores éticos é que se poderão interpretar os fundamentos que norteiam o agir na 

sociedade humana. “[...] Alguns comportamentos são morais, outros dizemos que são imorais. 

O que é que vocês acham que fundamentam esses valores morais? Qual o fundamento de se 

dizer que uma coisa é certa e uma coisa é errada?”. Interrogando as pessoas sobre as bases das 

suas crenças, eis a maneira socrática de se construir o conhecimento, eis a forma de colocar o 

homem enquanto sujeito moral com uma consciência moral, ávido de se dar a lei moral e não 

recebê-la por imposição, o que seria um contrasenso ético, uma vez que aniquilaria a 

liberdade do sujeito moral. Nesse sentido, as palavras de Rosana servem mesmo para coroar 

esse raciocínio: “[...] É como se fosse, assim, uma regra de cada sociedade. O dever. Se bem 

que o dever deve ser realizado por querer. É como se o dever fosse feito por querer”.  

É importante que seja dito que a maior preocupação de Sócrates era com os assuntos 

morais. Daí que a sua filosofia seja um verdadeiro divisor de águas na História da Filosofia e 

o período socrático também seja conhecido como período antropológico (CHAUÍ, 2004). 

Assim, a preocupação central a partir de Sócrates passa a ser o homem
67

 e qual a melhor 

maneira de se viver. “Para Sócrates, a verdadeira sabedoria é o conhecimento perfeito acerca 

de assuntos éticos, acerca de como se deve viver” (GOTTLIEB). Dessa maneira, o fato de 

Sócrates dizer que nada sabia não atestava a sua ignorância dos assuntos da moral 

estabelecida – ele não só a conhecia como também era um cidadão cumpridor das leis e dos 

bons costumes de Athenas – mas que se devem analisar os valores nos quais se pauta a 

                                                 
66

  Nesse momento, esclareço que tomo ética e moral como sinônimos. O fato é que ambas as palavras possuem 

o mesmo significado, variando apenas a origem etimológica: éthos do grego, e mores do latim. Quanto ao 

conteúdo, essas palavras se cobrem. A questão é que, quando você começa a se interrogar sobre os fundamentos 

da moral ou da ética, aí sim, você está começando a fazer ética filosófica ou filosofia moral. Nesse sentido, eu 

sigo a orientação anglo-saxã, embora saiba que a tradição continental adota uma diferença entre ética, vista como 

a reflexão em torno do fenômeno moral; e moral, como representando os costumes que orientam a conduta dos 

indivíduos.  

 
67

  Embora já se encontre a preocupação de ordem ética em Demócrito de Abdera, filósofo pré-socrático, a 

tradição filosófica identifica Sócrates como o primeiro a deslocar o eixo da Filosofia para o problema do que é o 

certo e o errado, ou seja, as questões morais passam a ser o epicentro da reflexão filosófica. Chauí (2004, p. 311) 

corrobora essa asserção: “Podemos dizer, com base nos textos de Platão e de Aristóteles, que, no Ocidente, a 

ética ou filosofia moral inicia-se com Sócrates”. 



 193 

própria conduta. É nesse sentido que ele dizia que a vida não analisada não seria digna de ser 

vivida, uma vez que seria uma vida destituída de reflexão ética. 

Nesse sentido, Sócrates tinha o habitus da reflexão e não admitia que alguém levasse 

uma vida na qual não avaliasse as próprias crenças, não investigasse onde repousam os 

fundamentos dos valores em que acredita. Enfim, que não estivesse disposto a averiguar as 

“verdades” que, desde que nasceu, encontrou já pensadas e prontas para serem seguidas. Seria 

importante agir assim, até mesmo para não cair na armadilha de seguir a multidão só porque 

se trata da maioria, ou de seguir uma moralidade que não se sustenta racionalmente. Como 

nas palavras do próprio Sócrates, no diálogo Críton: “Quanto a mim, não é de agora, sempre 

fui deste feitio: não cedo a nenhuma outra de minhas razões, senão à que minhas reflexões 

demonstram ser a melhor” (PLATÃO, 2010, p. 120).  

Sócrates inicia assim, uma tradição filosófica que será amplamente difundida pela 

história do pensamento ocidental, tendo adeptos até hoje em dia, conhecida como 

intelectualismo ético, a qual preconiza que uma vida ética dependerá do conhecimento acerca 

da ética que tivermos. Sendo assim, as pessoas precisariam aprender/refletindo valores éticos 

para, só assim, serem éticas. Tal assertiva se baseia no pressuposto de que o homem, enquanto 

ser racional, deve orientar a razão ou a inteligência para desenvolver da melhor maneira 

possível a sociedade, tendo a reflexão moral como base fundamental, para que os meios e fins 

morais sejam bem aprendidos e empregados nas ações humanas. É a partir dessa concepção, 

baseada na máxima socrática de que “a vida não analisada não merece ser vivida”, que o 

intelectualismo ético define a tarefa da ética ou da moral em colocar a razão a serviço de uma 

vida virtuosa, pois, se as ações forem guiadas por um intelecto bem educado para a ética, a 

liberdade de agir ficará livre dos grilhões das paixões descontroladas.  

A fala de Maria Clara pode ser capturada nessa perspectiva: “[...] A partir do momento 

que você não concorda você não se sente na obrigação ou no dever de seguir o costume”. 

Realmente, nesse caso, seguir o costume sem nenhuma reflexão moral pode estar até dentro 

da moralidade, mas, não é uma ação ética no sentido de carecer da autonomia do sujeito 

moral. Dito de outra forma, a pessoa não se sente na obrigação moral porque não foi ela quem 

se deu a lei moral. É uma forma bem kantiana de se vê a ética enquanto exercício da razão 

livre, em que ela própria é quem se dá a lei moral. “O imperativo nos diz o que devemos 

fazer, e sua força moral, segundo Kant, deriva da própria razão” (MARCONDES, 2009, p. 

87). Nesse sentido, o pensamento da aluna está corroborado por uma assertiva filosófica que 

só considera uma ação como genuinamente ética quando a própria pessoa, à mercê de uma lei 

racional dada por sua consciência, constrange a sua vontade em agir de acordo com o dever. 
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Se não for assim, então: “[...] A partir do momento que você não concorda você não se sente 

na obrigação ou no dever de seguir o costume”. Com efeito, a liberdade no campo da ética diz 

mais respeito à autonomia para se escolherem as regras de conduta sem ser constrangido por 

nenhum agente externo, do que simplesmente da capacidade de se fazer o que se quer. Penso 

que a aluna capturou isso de maneira satisfatória. É muito gratificante para o professor ouvir 

do aluno uma proposição alinhada com um pensamento filosófico. 

O objetivo intentado era justamente esse: abrir um diálogo acerca da ética, da sua 

importância e dos seus fundamentos; dar ao aluno a possibilidade ética de repensar os seus 

conceitos, apreciar os conceitos alheios e confrontá-los com as reflexões que Roquentin faz 

sobre o sentido da existência, e, através de um diálogo aberto e sincero, melhor pensar na 

importância de se fundamentarem as próprias crenças sobre o fenômeno da moralidade. 

Dentro dessa perspectiva, é importante a contribuição de Jaeger (1995, p. 761-762), sobretudo 

por reconhecer a importância de um Sócrates Educador preocupado com a formação das 

gerações futuras, principalmente quando insistia na importância da prática reflexiva:  

 

A justiça tem de ser inerente à alma, a uma espécie de saúde espiritual do Homem, 

cuja essência não se pode pôr em dúvida, pois de outro modo seria apenas o reflexo 

das variáveis influências exteriores do poder e dos partidos, como o é a lei escrita 

do Estado. Tem uma certa beleza o fato de não ser Sócrates a proclamar esta tese, 

do alto do seu pedestal, perante um auditório, como no Górgias, mas sim a 

juventude que, batendo-se pela sua própria atitude moral, tire por si própria esta 

consequência da sua desesperada situação interior, dirigindo-se a Sócrates apenas 

para que ele resolva o enigma com o seu espírito superior. 

 

  

 Os alunos de hoje, a exemplo dos discípulos de Sócrates, têm uma enorme sede de 

discutir acerca dos valores morais e dos seus fundamentos. É preciso que lhes deem a 

oportunidade de não só expor o seu pensamento, mas que se coloquem problemas que os 

façam pensar com mais acuidade sobre a questão.  Penso que esse momento de reflexão foi 

um dos pontos altos dos encontros. 

Com efeito, prossigo examinando a importância de uma conduta reflexiva na 

formulação de um pensamento ético nos dias atuais, mais precisamente o impacto que ela 

pode ter na formação do cidadão para uma vida mais atuante numa sociedade tão complexa 

como a atual. Nesse caso, a Filosofia tem uma participação importante nesse processo. As 

OCNEM (2006, p. 26) preveem que:  

 

Cabe, então, especificamente à Filosofia a capacidade de análise, de reconstrução 

racional e crítica, a partir da compreensão de que tomar posições diante de textos 
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propostos de qualquer tipo (tanto textos filosóficos quanto textos não filosóficos e 

formações discursivas não explicitadas em textos) e emitir opiniões acerca deles é 

um pressuposto indispensável ao exercício da cidadania.  

 

 

Nesses tempos de hipervelocidade com que as informações tanto surgem (sociedade 

do conhecimento
68

), como são veiculadas pelos meios de comunicação de massa a uma 

velocidade estonteante; com a iminente dependência da utilização da internet como mediadora 

desse cabedal gigantesco de informações produzidas; com a crescente influência da 

globalização
69

, não só dos mercados financeiros, mas também dos estilos de vida das pessoas 

(planetarização dos costumes); da premência em se pensar numa ética que dê conta da 

diversidade cultural que é a humanidade; e da importância em se estabelecer um diálogo ético 

que, ao mesmo tempo, leve em consideração a multiculturalidade do planeta e a urgência de 

uma ética universal em meio a toda a complexidade desses tempos; tudo isso, pensa-se, vem 

ao encontro da importância que tem o pensamento reflexivo e crítico em meio a toda essa 

problemática. Vive-se numa época de grandes demandas de atitudes. Precisa-se refletir muito 

e bem acerca de como encaminhar os problemas pontuais que ora se apresentam.  

De Masi (2000) aponta para um fenômeno que considera pertencente a esta fase 

extrema de capitalismo em que a humanidade está inserida: a difusão da sociedade de massa e 

o consumismo de massa.  Este fenômeno está marcado pelo acesso à informação que está se 

tornando um fator diferencial na forma de consumo, pois o que está visto hoje é que: 
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 Pensa-se que o termo sociedade do conhecimento é uma nomenclatura bastante otimista. Prefere-se o termo 

sociedade da informação, pois, conhecimento diz respeito a algo mais elaborado, passível de comprovação e que 

exige investigação para que se fundamente. Já a informação pode até vir a ser um conhecimento um dia, mas, 

está mais relacionada com dados mais elementares, que não deixam de ser importantes à tomada de decisão, 

porém, “não passam” de conhecimento em potencial. Smith (1991) trata da informação enquanto elemento que 

ajuda o leitor a tomar uma decisão frente ao texto que lê. “A informação, de forma bastante razoável, é qualquer 

coisa que o coloca mais próximo de uma decisão” (p. 71). Mesmo em se tratando de uma decisão frente àquele 

que lê, certamente aquela informação pode vir a ser mais bem trabalhada em um futuro, pode mesmo sofrer um 

refinamento que a coloque no nível de um conhecimento.  

 
69

  A Globalização não deve ser colocada apenas como um fenômeno maléfico para a humanidade. “[...] não se 

trata de negar a priori a globalização, mas de tornar possível uma „globalização sem marginalização‟. A 

educação não pode se limitar a apresentar a realidade de modo neutro” (CESCON, 2009, p. 27). Daí que ela só 

pode ser pensada em termos éticos se levar em conta as aspirações da humanidade como um todo, 

principalmente no que tange à garantia de inclusão de todos no transcorrer de seu processo. Por isso, fazemos 

essa ressalva. Sabemos que, graças a ela (ou pelo menos a um aspecto da globalização, que diz respeito à difusão 

acelerada de algumas midias), o processo de comunicação entre as pessoas tornou-se quase instantâneo.  Se 

compararmos que as pessoas até antes da invenção dos modernos difusores de comunicação (telefone, 

computador, televisão, etc.), passavam semanas, às vezes até meses para se comunicarem com alguém mais 

distante, comparado aos dias hodiernos, isto soa até mesmo estranho.  
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determinados países produzem pesquisa e manipulam decisões; outros países produzem bens 

de consumo, enquanto cabe a outros países apenas consumir o que é produzido.   

E este consumo tornou-se extremamente padronizado, confirmando o medo de alguns 

críticos da sociedade de consumo que temiam a perda gradativa de autonomia e 

individualidade da maioria das pessoas.  Hoje em dia, tornou-se muito mais fácil alienar uma 

multidão, já que o sistema econômico, através dos mass media
70

, dispõe de redes de 

comunicação poderosíssimas; os transportes ficaram muito mais velozes e a produção e o 

consumo foram superestimados muito além do necessário para a sobrevivência das 

sociedades.  

Dessa forma, muitas vezes, hábitos tidos como naturais, há muito foram obtidos 

através de uma indústria cultural que os lança de maneira ideológica na cultura, sem que as 

pessoas percebam a lógica do processo.   O bombardeio ideológico efetuado pelos meios de 

comunicação são constantes e intensos, atingindo consumidores irreflexivos e alienados, na 

sua grande maioria.   

Featherstone (2000, p. 55) sintetiza tremendamente esse raciocínio, colocando, 

inclusive, outros questionamentos bastante relevantes: 

 

 Se concebemos a globalização como o desenvolvimento de meios de transporte 

mais rápidos e da tecnologia de comunicações, quais são os efeitos, na vida 

cotidiana, sobre as formas de associação, interação e modos de expressar e mediar as 

experiências das pessoas?  Como afeta a natureza das interdependências sociais e os 

equilíbrios de poder com os quais está entremeado?(...).  Além disso, se vemos os 

efeitos da tecnologia da informação expandindo-se para fora do local de trabalho, 

para o consumo, lazer, governo e vida pública em geral, quais são, então, as 

implicações do uso dessas tecnologias nesses setores?  Em que sentido podemos 

falar de cultura tecnológica na qual toda a produção e consumo cultural são 

mediados pela tecnologia?  Como fazer que a Internet, o ciberespaço e o 

crescimento de uma cultura geral forneçam as bases para uma mudança significativa 

na constituição da experiência que indique o caminho em direção a novas formas de 

sociabilidade entre humanos e objetos tecnológicos e, potencialmente, a uma nova 

configuração dos sentidos e da sensibilidade estética? 

 

 

Além do mais, se a velocidade da comunicação aumentou, junto a isso se tem um 

acúmulo muito maior de estímulos e sensações que se têm de decodificar.  O resultado disso é 
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  Mass media: “Formas de comunicação que alcançam grande número de pessoas. A expressão mass media é 

um estrangeirismo de introdução recente, formado dum termo inglês, mass (“massa” ou “multidão”), e outro 

latino, que é o plural de medium (“meio” ou “instrumento”). Os mass media incluem a televisão, a rádio, o 

cinema, os jornais e os magazines populares” (SHAW, 1982, p. 291). Poderíamos hoje em dia incluir a internet 

como um elemento pertencente ao mass media, ou aos meios de massa.  
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que o bombardeio de informações de que as pessoas são vítimas, faz com que elas não fixem 

a atenção em algo por muito tempo, sob pena de perderem tantas outras coisas que permeiam 

essa realidade que se desloca cada vez mais rápido.  Novamente Featherstone (2000) 

argumenta que o acúmulo dessas sensações dá-se em parte por interações rapidíssimas que se 

tem com as pessoas com as quais se cruza.  Somado a isso, o autor ainda coloca que a 

transitoriedade dos bens de consumo à volta do homem é tanta, dada a multiplicidade de 

oferta desses mesmos bens, que acaba por reforçar ainda mais a incapacidade de assimilar 

impressões.  Assim, acaba-se por não interagir realmente com quase nada.   

Dentro dessa perspectiva de análise da velocidade com que se vive e das implicações 

que esse estilo de vida propicia, importante se faz transcrever essa extensa citação de Calvino 

(1990, p. 73), para se entender melhor a problemática. 

 

Vivemos sob uma chuva ininterrupta de imagens; os media todo-poderosos não 

fazem outra coisa senão transformar o mundo em imagens, multiplicando-o numa 

fantasmagoria de jogos de espelhos – imagens que em grande parte são destituídas 

da necessidade interna que deveria caracterizar toda imagem, como forma e como 

significado, como força de impor-se à atenção, como riqueza de significado 

possível. Grande parte dessa nuvem de imagens se dissolve imediatamente como os 

sonhos que não deixam traços na memória; o que não se dissolve é uma sensação 

de estranheza e mal-estar.  

 

 

As pessoas que sentem o mesmo mal-estar com esse turbilhão de imagens e 

informações que lhes chega, às vezes, sentem uma enorme necessidade de parar para pensar, 

na tentativa de inteligir essa massa assombrosa de percepções que os bombardeiam 

inapelavelmente. Para tanto, precisa-se de estratégias para se dar melhor com essa nova 

situação que, ao que parece, veio para ficar. O próprio Calvino (1990, p. 73) dá uma pista de 

uma atitude viável para se contrapor a essa torrente que tanto mal-estar gera. “Meu mal-estar 

advém da perda de forma que constato na vida; à qual procuro opor a única defesa que 

consigo imaginar: uma idéia de literatura”. Não que a literatura seja uma panacéia para os 

males do homem contemporâneo, mas que a mesma tem uma enorme contribuição a dar no 

que diz respeito ao chamamento constante para se apreciarem com cuidado os vários aspectos 

que a existência propicia. Novamente, as palavras de Calvino (1990, p. 84): 

 

O universo desfaz-se numa nuvem de calor, precipita-se irremediavelmente num 

abismo de entropia, mas no interior desse processo irreversível podem aparecer 

zonas de ordem, porções do existente que tendem para uma forma, pontos 

privilegiados nos quais podemos perceber um desenho, uma perspectiva. A obra 

literária é uma dessas mínimas porções nas quais o existente se cristaliza numa 
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forma, adquire um sentido, que não é nem fixo, nem definido, nem enrijecido numa 

imobilidade mineral, mas tão vivo quanto um organismo. 

 

 

“Zonas de ordem, porções do existente”, que abrem a clareira do existente, 

possibilitando uma maior ordem, uma forma viva, uma nova perspectiva para o ser. Ler 

literatura privilegia esse aspecto. O homem reflexivo e crítico se afina com a contemplação 

porque ela lhe permite um melhor sobrevoo sobre a existência, inclusive que a tomada de 

posição se dê de maneira mais estudada. Na busca por ordem no caos da existência, de sentido 

para se guiar do mar das incertezas, o homem encontra na narrativa ficcional um horizonte 

para seguir rumo uma vida melhor e mais bela (vida boa).  

Na compreensão do que vem a ser um plano de vida, faz-se necessário frisar que a 

palavra vida não aparece, simplesmente, condicionada ao seu aspecto biológico – não apenas 

no que tange ao funcionamento adequado dos órgãos vitais – mas diz respeito a um contexto 

ético-cultural, bem ao estilo dos gregos, para quem a vida de prazer transcende ao significado 

semântico que possa carregar, passando a ser entendido como uma vida ativa no sentido 

político.  Assim, “A palavra „vida‟ designa o homem completo por oposição às práticas 

fragmentadas” (Ricouer, 1991, p.209).  

Dessa forma, a palavra vida toma uma faceta bastante holística, tornando o ser vivente 

alguém que busca a complexidade da vida não perdendo a oportunidade de construir a sua 

existência de forma integral e contextualizada, tornando a vida cultural o palco das 

realizações e transformações necessárias para que ela flua como deve fluir. 

 

Figura 3 – O pensador. Disponível em: http://www.google.com.br/imagens/ 

 

Precisa-se de cidadãos que se proponham a pensar essas questões e ainda se 

comprometam em buscar soluções viáveis para que se possa, cada vez mais, construir uma 

sociedade mais justa e viável do ponto de vista da promoção da vida. É preciso que a Filosofia 

no ensino médio assuma a sua cota de responsabilidade com um ensino que favoreça a 

formação de um aluno crítico e comprometido com o pleno exercício de sua cidadania. Dentro 
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dessa perspectiva, os PCNEM e as OCNEM precisam ser assumidos enquanto prática docente 

pelos professores de Filosofia.  

Nas transcrições, normalmente, apareço problematizando para que os alunos possam 

refletir sobre determinadas questões. O contrário também ocorreu. Vou agora incidir as 

análises sobre um desses momentos em que um aluno coloca uma questão e o diálogo passa a 

se nortear por ela. 

 

ROSANA: A gente pensa, ou pensa que pensa? 

 

PROFESSOR: Pensa e pensa que pensa; as duas coisas. Quando você, por exemplo, eu estou 

olhando aqui para vocês, eu tô pensando sobre vocês, eu tô pensando (vocês) 
71

; o pensamento 

de vocês, a consciência de vocês. Isso é um pensamento. Agora quando eu paro de perceber... 

A percepção é uma forma de pensamento; um pensamento imediato. Mas, quando eu paro de 

me voltar pra vocês, de perceber vocês, e vou pensar aqui: o que esses meninos representam 

pra mim? Aí já é o pensamento do pensamento. Eu tô refletindo sobre o que eu pensei, ou 

seja, sobre o que eu percebi de vocês. Existem duas formas de consciência: a consciência 

imediata, agora, que eu tô tendo de vocês, isso sim que é o presente. O que é que tá presente 

pra mim? Vocês. Mas, eu enquanto consciência me faço presente até vocês. Isso é o presente. 

Qual é o meu presente agora? Vocês, ou seja, a minha consciência ela capta, ela percebe 

vocês. Isso é o presente. Mas, só existe presente para uma consciência que testemunha aquele 

presente. As coisas se fazem presente a quem? A consciência. Entenderam? Então, é por isso 

que Roquentin o tempo todo ele tá se voltando pras coisas: “Olho isso pra isso assim-assim, o 

muro, uma senhora passa, uma menina, não sei o quê”. Tudo isso é o presente, mas é a 

consciência quem se faz presente às coisas. Ou seja, o presente é a presença, de quem? Da 

consciência as coisas.  

 

POLIANA: Coisa que o animal a gente não sabe se ele teria, não é?  A gente pode dizer que 

ele não teria, mas a gente também não pode...  

/.../ 

 

PROFESSOR: Ele tem, ele tem, o animal ele tem o presente, mas o animal ele é só o 

presente. A diferença da gente pros animais é que a gente além do presente que é a presença, 

nós temos o passado e o futuro. O que é isso? É a consciência que no presente, ela ao invés de 

se reportar às coisas, ela se reporta às lembranças do que ela teve de determinada coisa no 

presente. Por exemplo, em algum momento eu estive presente, há alguns minutos atrás, lá na 

sala dos servidores ((antiga sala dos professores)), e conversei com um amigo. Então, no 
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  A consciência imediata das coisas, que Sartre chama de não-tética (ou irreflexiva), é a consciência que 

posiciona as percepções que lhe chegam, porém não reflete sobre a mesma. Assim, se eu tenho a consciência 

imediata do computador no qual digito esta tese, ela é uma consciência (do) computador. Como toda consciência 

é sempre consciência de alguma coisa, no momento em que percebo o computador, a minha consciência é esse 

computador de ponta a ponta. Quando eu tiro a minha atenção do computador para pensar no que é um 

computador, aí, eu já estou posicionando essa mesma consciência diante de si mesma. A consciência posicional é 

a consciência tética ou reflexiva. “Compreendemos agora por que a consciência primeira de consciência não é 

posicional: identifica-se com a consciência da qual é consciência. Ao mesmo tempo, define-se como consciência 

de percepção e como percepção. As necessidades de sintaxe nos obrigam até aqui falar de „consciência não-

posicional de si‟. Mas não podemos continuar usando esta expressão, na qual o de si suscita ainda uma idéia de 

conhecimento. (Daqui por diante colocaremos o „de‟ entre parênteses, para indicar que satisfaz apenas a uma 

imposição gramatical)” (SARTRE, 2005, p. 25). 



 200 

presente, agora, a minha consciência reporta o caso, o fato, de que a minha consciência esteve 

presente lá e presenciou isso. Mas, agora não está mais presente. Mas, no entanto, ela se... 

Como se ela viajasse ao passado, no presente – tudo que ela faz é no presente – viajasse ao 

passado no presente para lembrar de um fato que aconteceu lá na sala dos servidores. Isso é a 

diferença pro animal.  

 

POLIANA: Mas professor, com relação ao animal. Eu brinco com ele hoje com uma bolinha 

roxa. No dia seguinte, ou uma semana depois, se eu aparecer com aquela bolinha roxa ele vai 

saber a função daquela bolinha. Ele vai saber a partir do momento, ele vai pensar, ou seja, ele 

vai refletir sobre a consciência dele de antes. Ele não vai refletir, mas ele vai lembrar do que 

aconteceu da outra vez.  

 

PROFESSOR: É a consciência se fazendo presente naquele momento, mas assim, não é uma 

consciência reflexiva, de como a gente faz, por exemplo: tive a vinte ou trinta minutos atrás, 

com um colega, na sala dos servidores; o encontro foi agradável, eu fazia tempo que não o 

via, falamos de coisas agradáveis, e tal. Ou seja, você começa a fazer uma reflexão, você julga 

em função de um valor, agradável ou desagradável, saudável, ou seja, torna a coisa bem mais 

sofisticada.  

 

POLIANA: Professor, eu acredito que o animal, se ele vê a bolinha, se ele gostou de brincar, 

ele vai saber da felicidade ou tristeza dele ao ver aquele objeto. Então, ele vai sentir esse tipo 

de coisa. 

 

PROFESSOR: Talvez, talvez. Eu estou falando em termos de gradiente. De sofisticação da 

coisa. De você, só um minuto! ((o professor pede para continuar a sua fala)). O animal ele tá 

muito preso ao presente. O homem, ele gasta, talvez, mais energia com o passado e o futuro 

do que com o presente. O tempo todo a gente tá lembrando de coisas que aconteceram com a 

gente no passado, e às vezes, até sofrendo em função disso, isso modificando até o presente da 

gente. Ou, projetando um futuro que ainda não existe, mas, que a gente acredita tanto naquele 

futuro que a gente passa muito mais a viver em função do futuro do que do presente. A 

diferença que eu vejo é que o animal vive muito no presente. Fala! ((consente em suspender a 

sua fala para que Maria Clara faça o seu comentário)) 

 

MARIA CLARA: A presença da consciência, quando o senhor falou, a gente pode se referir 

também à presença da consciência, à sensação de déjà vu? De que eu estou aqui agora, mas, 

eu tenho certeza de que eu já vivi isso antes? 

 

... 

 

Pode-se observar por esse trecho recortado das transcrições que houve uma polêmica 

gerada entre mim e a aluna Poliana, devido a que, em um primeiro momento, não 

conseguimos nos entender muito bem acerca das nossas teorias. Em princípio, nada de grave 

nisso. A discórdia é um comportamento típico do homem: “[...] a discórdia pode nascer no 

coração da mais fiel das amizades e do mais íntimo acordo” (SARTRE, 1972, p. 217). Pode 

ser até salutar a discórdia, desde que se saiba lidar com ela, que se busque os motivos que 

levaram a ela e se procure solucioná-la da melhor maneira possível. Talvez, sem o desacordo, 
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jamais se abriria o espaço do entre (SOFISTE, 2007) que caracteriza o diálogo, uma vez que 

seria apenas uma voz a falar e a ecoar sem que houvesse a possibilidade de outro discurso que 

se lhe opusesse, para que dos dois discursos fosse aberto o espaço do entre.  

Pode-se constatar que a discussão estava muito boa, porém não posso agora, dada a 

minha situação atual de observador daquele diálogo, deixar de frisar que realmente existe uma 

distância considerável em relação ao homem e os outros animais. A diferença de gradiente e o 

grau de sofisticação com que os acontecimentos são tratados pelo homem tonam-se mesmo 

uma necessidade dramática de se estabelecer uma linha divisória nítida entre o humano e o 

estritamente natural:  

 

[...] dizer que um cão conhece o seu dono, ou um bebê a sua mãe, é dizer que uma 

fechadura sabe quando a chave certa foi inserida, ou que um computador sabe 

quando a senha correta foi digitada. Dizer que os olhos do sapo dizem algo ao 

cérebro do sapo é como dizer que uma chave de fenda diz alguma coisa ao 

parafuso. A linha divisória entre um mecanismo e algo categoricamente distinto de 

um mecanismo surge quando os organismos desenvolvem práticas sociais que 

perimitem que esses organismos considerem as vantagens e desvantagens relativas 

das descrições alternativas das coisas. O mecanismo para, e a liberdade tem início, 

no ponto em que nos tornamos metalingüísticos – ponto em que podemos discutir 

quais palavras melhor descrevem uma dada situação. O conhecimento e a liberdade 

são coetâneos (RORTY, 2009, p. 192-193). 
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Figura 4 – Aluna argumentando. Foto capturada a partir da gravação do vídeo pela equipe da COTED do IFRN. 

 

 

Se realmente é o desejo do professor se colocar como mediador do processo de 

ensino-aprendizagem, oportunizando ao aluno a possibilidade de superar a mera condição de 

consumidor de ideias alheias de uma pedagogia de armazém (SOFIESTE, 2007); se o 

professor realmente quer colocar a Filosofia, que historicamente se caracteriza como um 

método de se inquirir a realidade, a serviço da emancipação do aluno dentro de uma 

perspectiva bem freireana; então ele precisa abrir-se para o diálogo, para a crítica das suas 

ideias, para também aprender com o aluno e, juntos, avançarem na aventura do conhecimento. 

É importante, apenas, observar que, tanto o professor como o aluno, precisarão justificar as 

asserções que fizerem; precisam melhor definir os seus termos, para que o diálogo possa 

ganhar em qualidade e se evitem os “achismos”.  

Partindo-se desse princípio, o professor não deve ter medo das possíveis objeções que 

possam surgir; ele precisa ter a devida paciência pedagógica e espírito lúdico compatíveis 

com a sua função.  Isso nem sempre é uma tarefa fácil, pois a contingência da sala de aula, às 

vezes, favorece a isso, outras vezes desfavorece; mas, enquanto ideal a ser buscado, penso que 

essa atitude do professor deva mesmo ser perseguida obstinadamente.  

Quando falo em espírito lúdico, não estou apenas me referindo ao comportamento do 

homem diante de um jogo motor, por exemplo. Até mesmo uma discussão em torno de ideias 

pode estar permeada pelo fenômeno lúdico. No caso, joga-se com a linguagem que visa 

persuadir, influenciar, ou até mesmo desconcertar, a pessoa com quem debatemos. No último 

caso, se o objetivo for mesmo vencer uma discussão, ou seja, ganhar o jogo de estar dizendo a 

“verdade”, o espírito lúdico pode estar amalgamado de maneira muito clara nas estratégias de 

argumentação. A esse respeito Huizinga (1999, p. 164) enfatiza: 

 

Quando Protágoras chama de sofística „uma velha arte‟, ele toca o nó do problema. 

Trata-se efetivamente do velho jogo de perspicácia que, tendo começado nas alturas 

mais remotas, oscila entre o ritual mais solene e o divertimento puro e simples, por 

vezes elevando-se às alturas da sabedoria, outras limitando-se a uma simples 

rivalidade. 
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Não era à toa que o próprio Górgias entendia o seu Elogio de Helena como um jogo; e 

o seu tratado intitulado Da Natureza foi tido como um estudo lúdico (Huizinga, 1999). O fato 

é que, mesmo em se tratando de uma atividade de reconhecida importância entre os gregos, a 

sofística oscilava entre o jogo e a seriedade; ficando praticamente impossível separá-los por 

completo. 

Mesmo em Platão, que escolheu o diálogo como forma de expressar o seu 

pensamento, tem-se a ocorrência do elemento lúdico, sobretudo por ser o diálogo platônico 

uma narrativa ficcional na sua maior abrangência, pois, por mais que ele se tenha esforçado 

para ser fiel a algum fato realmente acontecido, a natureza da linguagem trivial nunca se 

assemelharia ao requinte das palavras como está em seus diálogos.  Vê-se aí o divino Platão 

exercendo a sua mais completa arte de elevar o discurso às alturas de uma sabedoria extra-

sensível. Outro ponto é que se pode também observar a ocorrência do lúdico nos diálogos 

platônicos se se observar o jogo – paignion – que se desenrola, principalmente se a pessoa se 

ativer à tensão com que, por vezes, os personagens de Platão exercem o exercício da dialética 

como processo de busca da verdade.  

Na verdade, o lúdico enquanto jogo, comporta perfeitamente a ideia de espírito 

agonístico, ou seja, de que há no jogo sempre algo em jogo, nem que seja uma disputa por 

ideias. “Toda forma de conhecimento, incluindo, evidentemente, a filosofia, é por natureza 

profundamente polêmica, e é impossível compreender qualquer polêmica a não ser em termos 

agonísticos” (HUIZINGA, 1999, p. 174).  

 Com essa citação, Huizinga instiga a se pensar na dificílima tarefa de encontrar a 

verdade.  Na antiguidade grega, os sofistas já ensinaram que se poderia defender, com a 

mesma vitalidade, dois argumentos totalmente contrários; que a verdade seria relativa, sendo, 

portanto, o homem a medida dessa mesma verdade. “O homem é a medida de todas as coisas, 

das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são” (Protágoras apud 

Dherbey, 1999, p. 23).  Cônscios das dificuldades em encontrarmos a verdade, se é que seria 

mesmo possível encontrá-la, os sofistas resolveram canalizar os seus esforços na arte de 

persuadir os outros através do discurso, ou da retórica.  

Do ceticismo resultante da constatação de que talvez não se possa conhecer a verdade 

tem-se que, na melhor das hipóteses, as pessoas deveriam ao menos se contentar em 

influenciar os outros a assentirem ao que dizem. Vencer a discussão ao invés de buscar a 

verdade, eis a máxima dos sofistas. Os gregos, percebendo isso através dos sofistas, 

desenvolveram uma verdadeira cultura do agonismo em que vencer o outro era um fim em si 

mesmo.  
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Ao lermos os oradores áticos daquele tempo, fica-nos a impressão de que o logos se 

desnudou para surgir na „palestra‟. A tensão e a elasticidade de uma prova bem 

arquitetada assemelham-se ao corpo musculoso de um atleta bem treinado e em boa 

forma. Os gregos deram o nome de agon aos debates judiciais, porque tinham 

sempre a impressão de se tratar de uma luta entre dois rivais, sujeita à forma e à lei 

(JAEGER, 1995, p. 367).  

 

 

 

Destarte, a competição pelo melhor argumento, o jogo de palavras, a busca pela 

sensibilização do auditório foram características semeadas pelos sofistas gregos, dando o tom 

agonístico tão essencial ao espírito do jogo, por conseguinte, ao lúdico. Esse elemento lúdico 

da filosofia passou a fazer parte da própria Paidéia
72

 grega.  

É bom que seja dito que, particularmente, embora reconheça a importância da 

influência da sofística na Paidéia grega, bem como esteja pontuando a respeito do elemento 

lúdico presente na disputa retórica, eu defendo que, mesmo que se proponha um diálogo que 

contemple as dimensões do lúdico, deve existir sempre um compromisso ético com o que se 

está dizendo. E ainda mais, as palavras ditas precisam estar assentadas em uma prática 

coerente com o discurso (a questão da probidade), ou seja, o dito precisa se alinhar com o 

discurso da corporeidade. Algo bem à maneira socrática: conhecer sendo, pois uma vez 

conhecendo a verdade, eis que ela deve necessariamente transformar para melhor aquele que a 

conhece. 

Se dos gregos se herdou esse gosto pelas discussões, isso se deu de forma paulatina, 

ao longo das épocas, sendo a cultura medieval também fortemente impregnada pelo espírito 

lúdico. Na Escolástica, segundo Huizinga (1999, p. 174), pode-se ainda verificar uma forte 

ocorrência do ideal agonístico sofista. “A competição pode ser considerada um dos traços 

mais marcantes de toda a evolução da escolástica e das universidades”. E ele continua 

advertindo que a tendência de tomar partido nas discussões polêmicas seria mesmo um 

elemento imprescindível para o desenvolvimento cultural. Mesmo que o problema a ser 

discutido não fosse tão relevante assim, do ponto de vista da importância prática, todavia, 

deveria ser levado até o “fim” (muitas vezes as querelas eram intermináveis) pela sua 

importância dentro da própria problemática filosófica, ou seja, discutir pela importância de se 

discutir, só pelo exercício do pensamento. Nesse sentido: “Todo o funcionamento da 

Universidade medieval era eminentemente agonístico e lúdico” (HUIZINGA, 1999, p. 174).  

                                                 
72

  Paidéia: palavra grega que traduzo aqui como o próprio processo de formação do homem grego; 

simplificando: seria a educação, no seu sentido mais estrito; em um sentido mais lato, seria a própria designação 

do que conhecemos por cultura. 
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Se ao longo de grande parte da história do ocidente o espírito lúdico esteve presente 

em grandes momentos da evolução cultural, é porque o jogo é um fator decisivo no processo 

de superação que o homem empreende a si mesmo. “As épocas em que a humanidade fez as 

descobertas culturais mais importantes foram geralmente marcadas pelas mais violentas 

controvérsias” (HUIZINGA, 1999, p. 174). Sendo assim, em tese, uma pessoa não deveria 

ficar tão zangada assim quando se visse em alguma controvérsia (desde que ocorresse em um 

ambiente propício a isso, como por exemplo, a sala de aula); se ela gosta tanto assim da 

verdade, então já deveria saber que a ela não se chega tão facilmente; o caminho é até mesmo 

penoso, marcado por controvérsias e reviravoltas; sendo assim, essa pessoa deveria até 

mesmo vislumbrar a busca pela verdade na forma de um verdadeiro jogo lúdico, mesmo que 

seja consigo mesma, jogando com as próprias crenças. Assim, não se deveria ser avaro com o 

pensamento. “[...] a essência do espírito lúdico é ousar, correr riscos, suportar a incerteza e a 

tensão” (HUIZINGA, 1999, p. 59). Quem se priva de um exercício dialético (no sentido do 

diálogo) por medo de perder uma discussão não está sendo lúdico, pois ganhar ou perder faz 

parte do jogo. O medo nunca é bom para jogo nenhum, seja um jogo de ideias, seja um jogo 

tradicional. O mais importante no jogo é que ele seja ético, desenvolvido numa esfera de fair-

play, obedecendo às suas regras específicas. Cada esfera da vida humana tem as suas próprias 

regras, o homem lúdico sabe disso e as respeita; porém, ainda assim, tem um espírito livre e 

gosta de ver até onde pode alcançar. 

  Por mais idealista que alguém seja, é bem difícil negar o fato de que ninguém gosta 

de estar errado em seus pontos de vista. Porém, se fosse mais lúdico, entenderia que a 

seriedade tende a não levar o lúdico em consideração, porém o lúdico pode remeter à 

seriedade. “O conceito de jogo enquanto tal é de ordem mais elevada do que o de seriedade. 

Porque a seriedade procura excluir o jogo, ao passo que o jogo pode muito bem incluir a 

seriedade” (HUIZINGA, 1999, p. 51). O espírito lúdico permite que, por mais que uma 

discussão possa estar eivada de seriedade, ao final, pode-se ficar tranquilo e voltar para o 

cotidiano, pois, por mais acalorada que tenha sido a discussão, “não passou de um jogo”. A 

vida costuma ser muito maior do que alguns eventos isolados; é preciso vê-la na sua 

totalidade. Nesse caso, o espírito de seriedade, às vezes atrapalha. 
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Figura 5 – Sartre lúdico. Disponível em: http://www.google.com.br/images/imagens+de+sartre/ 

 

 

O próprio Sartre, que aparenta ter tido um espírito bem lúdico, relata na sua 

autobiografia, as palavras, que sempre teve muita dificuldade em ser um homem sério. 

“Jamais em minha vida dei ordens sem rir, sem fazer rir; é porque não estou roído pelo cancro 

do poder: não me ensinaram a obediência” (SARTRE, 1970, p. 15). É justamente este 

elemento lúdico que permite se transitar da seriedade ao jogo e do jogo à seriedade. 

Sartre, ao que tudo faz crer, assumiu o seu lado lúdico. Não costumava furtar-se ao 

agon acalorado das discussões filosóficas; soube ser lúdico até mesmo com as suas mudanças 

de opinião em virtude do seu amadurecimento intelectual; e, talvez, o mais importante, 

descobriu ainda bem jovem um excelente palco para exercitar o seu espírito lúdico. Sartre 

apud Lévy (2001, p. 42) traz uma passagem bem esclarecedora desse espírito lúdico que ele 

tanto valorizava. “Se alguma unidade há em minha vida – disse em 1940 – é de nunca ter 

querido viver de maneira séria”. E, mais adiante: “nunca, nunca me tomei a sério; minha vida 

inteira foi apenas um jogo, às vezes longo, fastidioso, até de mau gosto, mas um jogo” 

(SARTRE apud LÉVY, 2001, p. 42).  

 Prossigo relatando agora um aspecto que demonstra a contingência na sala de aula. É 

que, muitas vezes, o professor se prepara para uma determinada situação e se depara com 

outra que foge ao planejamento. Em um dado momento eu estava falando sobre a consciência 
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e a projeção da mesma através das três ek-stases
73

 temporais, ou estruturas vivenciais do 

tempo. Interrompo a minha fala para oportunizar a aluna dizer, esperava eu, algo acerca do 

que estávamos falando naquele momento, ou seja, dentro do mesmo tópico da discussão. De 

repente, a aluna Maria Clara coloca toda a sua imaginação para funcionar e vem com uma 

consideração um tanto inesperada: “A presença da consciência, quando o senhor falou, a 

gente pode se referir também à presença da consciência, à sensação de déjà vu?” A partir 

desse ponto, transcrevo as falas e faço a devida análise do discurso dos participantes daquele 

diálogo.  

 

MARIA CLARA: A presença da consciência, quando o senhor falou, a gente pode se referir 

também à presença da consciência, à sensação de déjà vu? De que eu estou aqui agora, mas, 

eu tenho certeza de que eu já vivi isso antes? 

 

PROFESSOR: Pode sim! Pode. É possível, não talvez, no sentido metafísico.  

 

MARIA CLARA: Era isso que eu queria entender, porque se a minha consciência ela está 

aqui, mas consegue remeter a algo no passado, e se remeter a uma projeção no futuro, essa 

sensação, como é que a gente explica a sensação de que eu já vivi isso, se a minha consciência 

não lembra de ter vivido? 

 

PROFESSOR: Com relação aqui ao que ela falou do déjà vu: aquela sensação de que você já 

viveu uma experiência que você está vivendo hoje, você já viveu em algum lugar. Existem 

duas perspectivas de eu ver esse déjà vu. Numa primeira perspectiva, é que eu já teria vivido 

isso em uma outra vida; e agora nessa vida eu tô vivendo essa mesma situação; por exemplo, 

eu vi, eu passo por uma casa, numa cidade que eu nunca tinha visitado essa cidade, e eu tô 

viajando pra esse país do exterior, nessa cidade, nunca tinha ido lá e digo: eu já passei por 

aqui, aí o déjà vu. Aí alguém poderia dizer: talvez em outra vida você tivesse vivido nessa 

cidade. Essa perspectiva Sartre rejeita. Sartre, como vocês já sabem, Sartre ele parte de um 

materialismo ateu, não é? Ele acha que só existe essa vida; não existe Deus; a consciência 

surge a partir das coisas como sendo uma negação dessas próprias coisas; a consciência é 

apenas refletidora das coisas; ela apenas se volta pras coisas, e essas coisas quando ela se 

volta pra elas, ela tem uma representação das coisas, mas ela própria não é nada do que ela 

reflete; enquanto a consciência como sendo uma luz, mais o menos assim, que eu olho pras 

coisa e sou consciência daquilo para o qual me volto; por exemplo, agora a minha consciência 

está cheia dessas lâmpadas que eu estou olhando, eu tenho consciência das lâmpadas; eu olho 

pra câmara ali, eu tenho consciência da câmera; mas, no entanto, a minha consciência não é 

nem as luzes nem a câmera, ela não é nada disso. Por isso, que a consciência, num primeiro 

momento, se identifica com o nada. Porque ela sempre reflete alguma coisa, quando ela está 

pensando naquilo, mas, no entanto, ela não é nada daquilo que ela reflete. Por isso, que o 

núcleo na realidade humana se identifica, num primeiro momento, com o nada. E vocês vão 

ver que o tempo todo, com A Náusea, ela tá falando nisso. Aí a segunda perspectiva do déjà 

                                                 
73

  Ek-stase diz respeito à saída de um estado para outro pela consciência, “movimento para fora” (COLETTE, 

2009, p. 54), ou se quiser, a situação de estar fora de si mesmo, através das “estruturas vivenciais do tempo” 

(SILVA, 2004, p. 118).  
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vu, não é? É você ver uma coisa e dizer: eu já vi isso antes. Mas, Por quê? Porque aquilo ali 

lhe dá uma remissão a algo que você viu no passado. Como é parecido, você tende a fazer 

uma associação.  

 

MARIA CLARA: Mas, professor, e no caso de realmente não ter sido nada, você não ter 

vivido nada parecido e que aquela certeza de que, aquilo, aquela situação já foi vista antes? 

 

GABRIELA: Não! Ás vezes acontece: eu penso alguma coisa e depois quando aquela coisa 

acontece, eu tenho a impressão que já tinha acontecido outras vezes. 

 

MARIA CLARA: Porque comigo já aconteceu de eu ter sonhado uma coisa e eu tenho 

certeza de que aquilo que eu sonhei eu vivi, dias depois, da mesma forma. 

 

ELIANA: O problema é que às vezes nós sonhamos com coisas que nós não lembramos no 

dia seguinte. Então, quando a gente tem a sensação de déjà vu, aquele sonho que o nosso 

cérebro sabe que a gente teve a gente só sente a sensação de que já viveu aquilo. 

 

FABIANA: Ou então, quando você sonha com uma coisa você quer muito aquela coisa. Aí 

você dorme pensando naquilo. Você sonha, você acorda, você consegue viver aquilo que você 

sonhou, então, parece que aquilo que aconteceu (já tinha acontecido). 

 

PROFESSOR: As possibilidades são muitas. Agora é... Uma outra questão: ((é interrompido 

por uma aluna que lhe diz que alguém quer falar)) Quem quer falar? Rosa tá falando! 

 

... 

 

Quando ocorre um caso como esse, a atitude “correta” nem sempre chega com clareza 

para o professor. O que fazer? Interromper o aluno, alegando que esse tema foge ao assunto? 

Dizer que o tema é interessante, mas que, em função do pouco tempo de aula, ele deverá ficar 

para outro dia? Ou deixar que o aluno exercite a sua imaginação, vendo, inclusive, se esse 

tema atrai também outros alunos para o diálogo? Optei por essa última possibilidade. 

Como nesse último encontro, em tese, os alunos já haviam lido todo o livro e toda a 

aula havia sido revertida na Investigação Dialógica, então, seria mais natural que houvesse 

mais indagações a serem feitas. Nesse caso, o meu maior dilema foi o de lidar com o fato de 

que, quanto maior fosse o número de questionamentos diferentes, menores as possibilidades 

de aprofundamento de qualquer um deles; com poucos questionamentos, maiores seriam as 

possibilidades de o diálogo ganhar em acuidade; se quisesse ganhar em agudeza de raciocínio, 

precisaria direcionar ao máximo as falas, diminuindo a liberdade dos alunos em se 

pronunciarem a respeito da sua recepção do texto. Difícil decisão. Mas, como a dinâmica da 

aula é muito rápida e o professor precisa tomar decisões rapidamente, sob pena de inviabilizar 

a própria aula, fiz a opção por deixar que os alunos se pronunciassem livremente podendo, 
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inclusive, fazer analogias, trazer exemplos concretos para reforçar o raciocínio; enfim, eles 

gozavam de liberdade para falar. 

O objetivo dessa abertura para o pensamento a partir do diálogo baseia-se na assertiva 

já discutida anteriormente de que mais importante do que aprender e esquecer conteúdos é 

que o aluno possa aprimorar o que existe de mais significativo no intelecto humano, que é a 

habilidade de pensar.  

 

Pergunte a você mesmo se isso não é verdade. Quais são os acontecimentos mais 

memoráveis e mais estimulantes de um dia escolar? As aulas? As lições? As 

apresentações? As provas? Ou as discussões de que todos participam e falam sobre 

o que lhes interessa enquanto seres humanos? Numa discussão assim, os 

participantes refletem sobre o que eles mesmos disseram e sobre o que poderiam ter 

dito; recordam o que as outras pessoas disseram e tentam imaginar o que poderiam 

ter dito. Além disso, os participantes reproduzem em seus próprios processos de 

pensamento a estrutura e o progresso da conversação da classe. É isso que significa 

dizer que o pensamento é a internalização do diálogo (LIPMAN; SHARP; 

OSCANYAN, 2001, 45). 

 

 

Quando alguém internaliza um diálogo não apenas reproduz o que os outros pensaram, 

mas também passa a argumentar na sua própria consciência a partir do diálogo internalizado. 

É isso que chamo de pensar sobre o pensamento.  

Essa habilidade pode ser aproximada comumente do que se costuma chamar de 

imaginação. A imaginação, vista nessa perspectiva, ganha um tom de faculdade criadora de 

pensamentos a partir da combinação de outros pensamentos. Nesse sentido, entendo o ato de 

imaginar como o processo de se pensar sobre as próprias experiências, criando novas 

experiências. A imaginação seria a própria faculdade humana responsável pelo fato de o 

homem ser um ente afeito às invenções, precisando mesmo disso para completar a sua 

humanização. É a própria imaginação que estabelece os limites do pensamento (RORTY, 

2009). Gosto desse filósofo em especial, porque ele sempre procura uma visão que contemple 

o senso comum e as experiências do cotidiano; como filósofo pragmaticista que é, ainda 

consegue abraçar o pensamento romântico de que ao homem, enquanto indivíduo, sempre 

caberá a tarefa pelo sentido, ou para usar um termo bem rortyano, a redenção da sua vida.  

Ele acreditava que a religião e parte da filosofia (sobretudo a sua versão dogmatista), 

cada uma ao seu modo, sempre quiseram ser a redenção da humanidade; a primeira pela busca 

de um deus redentor, a segunda pela procura de uma verdade redentora. “Empregarei o termo 

„verdade redentora‟ para um conjunto de crenças que deveriam terminar, de uma vez por 

todas, com o processo de reflexão sobre o que fazer com nós mesmos” (RORTY, 2009, p. 

156). Ou seja, tanto a religião quanto a filosofia dogmatista quiseram, ao longo da sua 



 210 

existência histórica, privar o indivíduo de ele mesmo buscar a redenção (ou o sentido) para 

sua vida; para tanto, empreenderam um enorme esforço para elas mesmas apresentarem essa 

redenção prontinha para que o indivíduo não se afligisse na busca; a religião foi mais bem 

sucedida nessa empresa; a filosofia (alguns filósofos) ainda se debate no seu esforço. Dessa 

maneira, a redenção 

 

Seria o único contexto que importaria para o propósito de dar forma à nossa vida, 

porque seria o único em que essa vida apareceria como realmente é. Acreditar na 

verdade redentora é crer que existe algo que está para a vida humana como as 

partículas elementares estão para os quatro elementos – algo que é a realidade além 

da aparência, a única descrição verdadeira do que está acontecendo (RORTY, 2009, 

p. 156-157). 

 

 

O problema talvez esteja quando essa redenção vem de fora e é introjetada no homem 

sem nenhuma análise, simplesmente incorporada passivamente. Aí se cai na questão da 

existência inautêntica, que Heidegger tão bem analisa em Ser e Tempo (1998).  Rorty 

concordaria conosco principalmente no tocante a que o homem, para ser autêntico, precisa 

constantemente estar analisando os seus propósitos na vida, para ter uma avaliação mais 

razoável de que tipo de vida ele quer continuar tendo. Para tanto: “[...] é essencial haver 

vislumbrado uma ou mais alternativas para os propósitos que a maioria das pessoas considera 

evidentes, e ter escolhido entre essas alternativas – e com isso, em certa medida, criado a nós 

próprios” (RORTY, 2009, p. 157). Por isso, é importante dentro desse processo que o 

professor facilite para o aluno o vislumbrar das suas próprias possibilidades: “A presença da 

consciência, quando o senhor falou, a gente pode se referir também à presença da consciência, 

à sensação de déjà vu? De que eu estou aqui agora, mas, eu tenho certeza de que eu já vivi 

isso antes?” Por que não? 

Esse é um pensamento bastante sério e foi tratado com muita seriedade por alguns 

filósofos ao longo da trajetória do pensamento Ocidental. Em Platão já se observa uma crença 

de que o verdadeiro conhecimento não seria contemplado aqui nessa vida, no mundo físico, 

mas seria a alma quem se encarregaria de conhecer a essência das coisas no mundo 

inteligível. No mundo sensível, o contemplar das cópias imperfeitas, que seriam os objetos 

físicos, é que despertaria a rememoração dos arquétipos eternos e imutáveis que propiciariam 

a própria compreensão inteligível das sensações. Citarei agora um trecho de Marcondes 

(2008, p. 59), que sintetiza melhor a importância da reminiscência para o conhecimento em 

Platão: 
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Para investigar e conhecer um objeto, precisamos ser capazes de identificara antes 

este objeto; porém, como identificá-lo se não sabemos o que é? A solução platônica 

consiste em supor que temos um conhecimento prévio que a alma traz consigo 

desde o seu nascimento e que resulta da contemplação das formas, às quais 

contemplou antes de encarnar no corpo material e mortal. Ao encarnar no corpo, 

entretanto, a alma tem a visão das formas obscurecida. O papel do filósofo, através 

da maiêutica socrática, é despertar esse conhecimento esquecido, fazendo assim 

com que o processo tenha início e o indivíduo possa aprender por si mesmo. 

 

 

 É ou não é de alguma forma um sentimento de déjà vu? Se a alma, ao encarnar no 

corpo, esquece que já contemplou as Ideias, não seria um déjà vu o fato de que, ao olhar para 

alguma coisa do real, isso lhe traga uma reminiscência de já ter visto isso em outro lugar do 

qual agora não se lembra? “Era isso que eu queria entender, porque se a minha consciência ela 

está aqui, mas consegue remeter a algo no passado, e se remeter a uma projeção no futuro, 

essa sensação, como é que a gente explica a sensação de que eu já vivi isso, se a minha 

consciência não lembra de ter vivido?”.  Parece-me uma questão que daria bastante fôlego 

para uma discussão em torno da teoria da reminiscência de Platão.  

Nietzsche também tinha uma teoria que levava muito a sério, a teoria do eterno 

retorno.  Para ele, a vida que alguém leva hoje, todos os sabores, todos os dissabores, todos os 

fatos vividos, um dia iriam se repetir novamente. A razão para ele acreditar nisso era que: 

primeiro a quantidade de matéria que se desloca no universo seria finita; os átomos poderiam 

se combinar de uma maneira incalculável para o homem; porem, em função de um tempo 

infinito, as combinações em algum momento retornariam a um ponto inicial; logo, não 

importasse em quanto tempo isso se daria, tudo um dia iria voltar a ser como em algum 

momento já o foi. Se a teoria de Nietzsche estivesse correta, alguém poderia muito bem, sem 

uma explicação mais factual, sentir a estranha sensação do déjà vu até porque realmente já 

teria vivido tudo aquilo antes
74

. 

                                                 
74

   Mesmo a ideia do eterno retorno não sendo hoje em dia tão prestigiada pelas ciências modernas, para mim 

ela mantém um vigor muito grande, sobretudo pela sua beleza e capacidade de levar a imaginação aos mais altos 

patamares que o pensamento pode alcançar.  

O prêmio Nobel de química, Ilya Prigogine (1996), atesta a nossa sensação de uma natureza em 

constante mutação, que, longe de um determinismo, expressa um indeterminismo no tocante aos seus processos 

internos.  Para ele, longe de certezas, podemos apenas formular “um critério geral de evolução” para os sistemas 

que operem próximos do equilíbrio. Longe do equilíbrio, os sistemas caóticos ou indeterministas entram em 

ação, tornando a matéria mais instável ou ativa. Nas próprias palavras de Prigogine (1996, p. 134): “A descrição 

da natureza circundante tem, portanto, pouco a ver com a descrição regular, simétrica em relação ao tempo, 

associada tradicionalmente ao mundo newtoniano. Nosso mundo é flutuante, ruidoso, caótico, mais próximo 

daquele que os atomistas gregos haviam imaginado. O clinamen que fora introduzido para resolver o dilema de 

Epicuro não é mais um elemento estranho, mas sim a expressão da instabilidade dinâmica”. E mais adiante ele 

reitera de maneira bastante enfática: “As leis da natureza adquirem, então, um significado novo: não tratam mais 

de certezas morais, mas sim de possibilidades. Afirmam o devir, e não mais somente o ser. Descrevem um 

mundo de movimentos irregulares, caóticos, um mundo mais próximo do imaginado pelos atomistas antigos do 

que das órbitas newtonianas[...]” (PRIGOGINE, 1996, p. 159).  
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Homem! Tua vida inteira, como uma ampulheta, será sempre desvirada outra vez e 

sempre se escoará outra vez –, um grande minuto de tempo no intervalo, até que 

todas as condições, a partir das quais vieste a ser, se reúnam outra vez no curso 

circular do mundo. E então encontrarás cada dor e cada prazer e cada amigo e 

inimigo e cada esperança e cada erro e cada folha de grama e cada raio de sol outra 

vez, a inteira conexão de todas as coisas. Esse anel, em que és um grão, resplandece 

sempre outra vez. E em cada anel da existência humana em geral há sempre uma 

hora, em que primeiro para um, depois para muitos, depois para todos, emerge o 

mais poderoso dos pensamentos, o pensamento do eterno retorno de todas as coisas: 

- é cada vez, para a humanidade, a hora do meio-dia (Nietzsche – O Eterno 

Retorno; § 25). 

 

 

Nietzsche, como se pode ver, foi um homem de uma imaginação fora do comum e 

legou ao mundo uma das filosofias mais empolgantes e belas de todos os tempos. É 

importante que os alunos sejam estimulados a exercitar sua imaginação, pois imaginar é antes 

de qualquer coisa uma atividade de criação, mesmo que possa ser uma criação em torno de 

algo já criado, sendo, então, uma recriação. Imaginar é criar com o pensamento.  

A importância de um refletir constante acerca das experiências do cotidiano residiria 

principalmente aí, pois abriria a possibilidade de uma re-elaboração dessa mesma experiência 

na forma de uma conscientização de que a vida sempre pode ser pensada por outras 

possibilidades além das que já foram pensadas; é mesmo ampliar a realidade. A leitura de 

literatura figura no rol dessas experiências propiciadoras do desenvolvimento da imaginação. 

Ou nas palavras de Rorty (1999, p. 163): 

 

Para os membros da cultura literária, a redenção deve ser alcançada entrando-se em 

contato com os limites atuais da imaginação humana. É por isso que a cultura 

literária está sempre em busca de novidades, em vez de tentar escapar do transitório 

para o eterno. É uma premissa dessa cultura que apesar de a imaginação apresentar 

limites, esses limites são capazes de ser estendidos indefinidamente. A imaginação 

consome interminavelmente seus próprios artefatos. Ela é sujeita ao tempo e ao 

acaso assim como as moscas e os vermes, mas enquanto ela perdurar e preservar a 

memória do passado, continuará a transcender seus prévios limites. 

 

 

                                                                                                                                                         
Assim, a crença de Nietzsche de que a matéria teria uma possibilidade finita de combinações em um 

tempo infinito, não levava em consideração a possibilidade da indeterminação na natureza. Nesse sentido, as 

combinações são tão aleatórias que, nada garante que elas possam se repetir da mesma forma em algum dia. 

Mesmo assim, o sistema de Nietzsche não perde em beleza e não deixa de ser inspirador para a 

imaginação de qualquer pessoa.  
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É com esse pensamento que enxergo a experiência de se ler literatura. Ela, por lidar 

com o campo do possível, é abertura perpétua à imaginação; é movimento perene de 

transcendência do real, criadora de realidade a partir dos golpes de um pensamento indócil e 

ávido por ampliar os seus horizontes.  

É com essa perspectiva que a vida não analisada não merece ser vivida. A vida que 

não se quer ser perspectivada, que não está disponível para ser observada por diversos 

ângulos, sob diferentes olhares, sob um mesmo olhar em diferentes momentos não seria digna 

de ser ao menos chamada de vida, existência talvez, mas não vida no sentido mais pleno que 

essa palavra possa carregar.  

Porém discordo em um pequeno ponto de Rorty. É que ele pensava que o intelectual 

literário teria rompido com o ideal socrático de que a vida não analisada não seria digna de 

ser vivida, em troca da ideia de que a vida que não pode ser alargada, ampliada em seus 

horizontes é que não seria digna de ser vivida. Penso que qualquer alargamento, qualquer 

ampliação de perspectiva de vida passa pela análise dessa perspectiva confrontada com outras 

perspectivas. O pensamento que se pensa será sempre reflexivo, logo será sempre analítico 

dele mesmo. Acredito que a proposta socrática contempla o desejo de Rorty de ampliar o 

leque de possibilidades de o homem vislumbrar o real.  

Fazendo apenas essa ressalva, identifico-me profundamente com o pensamento de 

Rorty, sobretudo quando enxergo nele uma perspectiva nietzscheana de valorizar a busca pelo 

conhecimento sob um olhar perspectivista. Sempre existirá mais do que uma única maneira de 

se verem as coisas, porque serão sempre os homens históricos que se esforçarão em 

estabelecer a medida das coisas. Ademais, mesmo a intersubjetividade sendo a forma por 

excelência de os homens construírem as práticas sociais, é na imaginação subjetiva de cada 

indivíduo que brotará sempre um novo manancial de ideias para realimentar o imaginário 

social.  

Olhando agora para as falas estabelecidas naquele diálogo, vejo o quanto a imaginação 

do homem é fecunda, e não deveria ser diferente. Se hoje em dia a ciência e a filosofia já 

praticamente desistiram da obtenção do conhecimento verdadeiro enquanto um alvo 

específico, enquanto objeto a ser apropriado pelo homem, se a objetividade não passa de um 

intersubjetividade (RORTY, 2009), pelo menos, mais do que nunca, a tarefa de se procurar 

um sentido parece latente. Se não for possível (o que particularmente acredito) uma única 

verdade válida para todo tempo e todo lugar (verdade redentora), definitiva e irrefutável, 

então, ao menos que se busque uma vida pautada no ideal estético de se viver em constante 

processo de reflexão, para que as escolhas feitas, ao menos na perspectiva de um 
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agenciamento com elas, possam ser atribuídas à própria pessoa que refletiu e julgou que 

aquela seria a melhor escolha dentre outras possíveis. Que a imaginação não seja tolhida eu 

concordo, mas é fundamental que as pessoas sejam responsáveis pelo que produzem através 

da livre imaginação. Finalmente que o conhecimento, enquanto intersubjetividade construída 

socialmente, possa ser construído a partir de um livre debate democrático aonde todos possam 

falar, mas que, principalmente, sintam-se à vontade para falar em virtude de confiarem no 

poder da própria imaginação enquanto fonte geradora, tanto de novos problemas, como de 

possíveis soluções para os mesmo problemas.  

Entendo o exercício filosófico como jogo do pensamento, enquanto arte de colocar a 

imaginação a serviço de ideais nobilitantes da espécie humana. A experiência de ler literatura 

me confirma, cada vez mais, que o homem precisa de valores para viver. Por isso, não 

colocaria a literatura como ferramenta para o que quer que fosse, mas que a literatura é ela 

mesma doadora de valores. Não é o que o homem pode fazer com a literatura, mas trata-se 

muito mais do que a cultura literária pode fazer pelo homem.  

Encarregar-me-ei agora de tentar analisar mais um trecho do diálogo travado neste 

quinto e último encontro. Apesar de reconhecer como importantes as percepções e 

apreciações que os alunos faziam de acordo com a sua recepção do texto, à medida do 

possível, tentei naquele momento mediar as conversações no sentido de que elas guardassem 

um mínimo de relação com o texto. Nesse sentido, trago agora uma passagem na qual inseri o 

tema da contingência versus necessidade para abrir o diálogo com os alunos acerca do que 

eles mesmos entendiam por esses termos.  

 

/.../ 

 

PROFESSOR: O nosso motivo hoje da discussão aqui, ele vai se pautar bastante, não 

apenas, mas, está direcionado pra essa discussão sobre o necessário e o contingente. Sartre tá 

achando que, através de Roquentin, através das percepções, através dessas percepções um 

pouco loucas de Roquentin, Sartre tá querendo mostrar à gente que o essencial é a 

contingência.  O mundo é contingente, as coisas não têm uma razão de ser. Nós é quem 

imprimimos uma razão ao mundo, nós é quem tentamos tornar o mundo racional e inteligível. 

Porque nós temos necessidade de dar um sentido ao mundo. Porque pra Sartre a existência 

não tem sentido nenhum. E isso é o que tá fazendo Roquentin ficar com a náusea, a falta de 

sentido nas coisas. O sentido somos nós quem determinamos. Então, o essencial é a 

contingência, ou seja , as coisas acontecem, poderiam não acontecer. Nós estamos aqui, agora, 

nós vivemos; cada um de nós é um existente, mas, poderíamos não existir, gente. É isso que 

Roquentin quer que a gente pense: não tem nenhuma razão, nenhuma necessidade, de dizer: 

eu existo! Eu tinha que existir! Eu tô aqui com uma missão que me foi dada, ou por Deus, ou 

enfim... Sartre diz que você está aí por acaso, você poderia nunca ter existido, como um dia 
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você vai deixar de existir e o mundo pouco vai fazer falta por você. Todo mundo é supérfluo, 

a existência é supérflua. Ei! Vocês lembram quando Roquentin esmaga aquela mosca que o 

autodidata diz: não faça isso com a mosca! Aí ele dá uma lapada na mosca, aí estoura a 

mosca, aí ele diz: privei-a desse sofrimento, da existência; agora, pronto, ela tá livre da 

existência. Então, a existência é uma coisa pesada. /.../ Isso é a contingência: tanto algo pode 

ser, como algo pode não ser. As duas são possíveis, tanto ser como não ser. O fato de eu vir 

pra escola: tanto pode acontecer de eu vir à escola; como pode acontecer de eu não vir à 

escola; ou seja, é possível que “p”, que eu venha à escola; é possível que não “p”, é possível 

que eu não venha à escola; ambas (as possibilidades) existem. Já a necessidade não. Uma 

coisa necessária é uma coisa que não admite possibilidades, só pode ser aquilo e pronto. Vir 

pra escola admite possibilidades diferentes? Logo, não é uma coisa necessária. Se for possível 

que você não venha, então não é necessário, por que se vir pra escola fosse necessário seria 

impossível que você não viesse pra escola. Logo, não é necessário vir pra escola. Eu tô 

falando isso, mas, pelo amor de Deus, não fiquem agora falando: ah, não é necessário eu ir pra 

escola, agora eu não vou pra escola! Eu tô falando em termos lógicos, pelo amor de Deus! 

 

ALGUNS ALUNOS: ((Ficam comentando, na brincadeira, que vão fazer uso desse 

ensinamento sim)) 

 

IGOR: Isso é filosofia! 

 

MARIA CLARA: É filosofia, tá mostrando uma utilidade... 

 

A TURMA: ((Fica bem descontraída nesse momento)) 

 

POLIANA: ((falando na brincadeira)) Professor, filosofia é vida.  

 

PROFESSOR: ((Rindo bastante)) Agora o negócio... (pegou). 

 

SAULO: ((Outro aluno ouvinte que pediu para assistir a aula)) Foi o professor Maurilio quem 

disse! 

 

PROFESSOR: É, foi o professor Maurilio quem falou! ((rindo)). Na reunião de pais, lá... 

(provavelmente dirão a mesma coisa) 

 

CARINA: Aprendi com o professor Maurilio. 

 

PROFESSOR: Pessoal! Por favor, gente! ((A turma ficou um pouco excitada com a 

brincadeira. O professor tenta retomar o fio da meada)) /.../ ((alguém poderia perguntar)) 

Professor o que é uma coisa necessária? Segundo Aristóteles é aquilo que não pode ser de um 

outro modo, logo, só pode existir de um modo. Então, gente! Existem dois tipos de 

necessidade: a necessidade ideal e a necessidade real; a necessidade ideal é a necessidade de 

que o pensamento tem pra ser lógico de obedecer a um determinado encadeamento, tá 

entendendo? Para que uma coisa seja necessária do ponto de vista ideal é que o pensamento 

ele obedeça a determinadas regras de funcionamento; e a necessidade real é a necessidade de 

que uma causa, por exemplo, o encadeamento de uma causa com um efeito, se teve aquele 

efeito, todo efeito tem que ter uma causa, então, a necessidade real é de que, se teve um efeito 

tem que existir uma causa, não pode existir um efeito sem uma causa, e aquela causa tem que 

ter tido outra causa; ou seja, a necessidade real diz respeito às causas e aos efeitos; uma coisa 

não pode ser efeito se não existir uma causa que causasse aquilo. Tão entendendo? Tudo tem 
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uma causa, do ponto de vista da necessidade real, tudo tem que ter uma causa. /.../ O que 

vocês entendem por necessário e contingente? Em função de tudo isso? E o romance ele tá 

falando o tempo todo na contingência das coisas.  

 

ROSANA: (Fala com uma dicção pouco compreensível) 

 

PROFESSOR: Fale, então! 

 

ROSANA: Assim, eu, pelo menos, tenho a maior facilidade de dizer o que é contingência. 

Não o que é necessário. 

 

PROFESSOR: Então diga! 

 

ROSANA: O contingente é aquilo que... eu até gosto, mas, se houver uma possibilidade de, 

assim, se eu, se não tiver eu posso viver sem.  

 

MARIA CLARA: Aquele tipo da coisa, se tiver é bom, mas, se não tiver eu não morro por 

causa disso não, eu vivo bem.  

 

ROSANA: É um coentro pra coisar (colocar) no feijão. Se tiver só o feijão vai só o feijão, 

mas, se tiver um coentro pra botar o gosto é melhor. ((Olha para o professor como que 

pedindo o seu assentimento acerca do que ela falou. Os colegas, tanto do seu lado direito 

como do seu lado esquerdo, ficam sorrindo))  

 

PROFESSOR: Quem mais quer falar? Qual a diferença que vocês fazem entre algo 

necessário e algo contingente? 

 

ISAQUE: Assim: algo necessário seria, assim, algo que você sem ele sentiria falta; já o 

contingente é algo que você sem ele você continuaria a mesma coisa, você não sentiria tanta 

falta; já o necessário não, você sentiria falta.  

 

GABRIELA: Seria bom... ((Tenta falar, mas é interrompida por Patrícia e consente com a 

interrupção)) 

 

POLIANA: Eu concordo com o gordinho (Isaque), sabe por quê? Porque, por exemplo, ou 

quero uma coisa, quando você tá decidido a pegar uma coisa, ou você quer ou você não quer. 

Pelo menos pra mim, ou eu quero ou eu não quero. Se eu quiser eu vou atrás até conseguir, e 

se eu não conseguir vai me fazer falta. Mas, se eu não quero eu não vou atrás, e se me derem 

eu vou continuar sem querer. Entendeu? Agora como o gordinho tá dizendo: se já tiver 

comigo tanto faz como tanto fez; agora se já tiver, não pra mim ir atrás, não pra mim, assim, 

receber; se já tiver, já tava, então, tá bom assim; agora se for pra mim ir atrás aí sim, eu não 

quero não; ou então, mesmo que forem me dar, eu não quero, não preciso disso, eu não quero, 

dei pra outra pessoa.  

 

ELIANA: Mas, eu já acho que existem coisas que são necessárias, assim, relativamente. Por 

que, por exemplo, o que é realmente necessário? Comida.  ((imediatamente Lúcia faz gesto 

concordando com a cabeça)) Se ninguém aqui comer todo mundo vai morrer, porque comida 

é algo necessário. 

 

PROFESSOR: Oxigênio. 
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ELIANA: Com certeza! 

 

MARIA CLARA: Água! 

 

ELIANA: Agora tem coisas que a gente quer mais pelo prazer de possuir aquilo, mais por, 

vamos dizer, por ego. É uma coisa relativa, uma necessidade relativa, tipo de coisa que, às 

vezes, quando você consegue, quando você consegue nem liga mais. É necessário no 

momento que você não tem, no momento que você passa a ter, você nem liga mais, tanto faz 

como tanto fez.  

 

LÚCIA: Professor, o necessário seria aquilo que a gente prega um valor, não é? Que tem um 

valor pra nossa vida, que tem função vital na nossa vida. Aí quer dizer que o necessário nunca 

vai poder ser contingente? 

 

PROFESSOR: Como? 

 

LÚCIA: O necessário nunca vai poder ser contingente? ((Por algum problema de ordem 

técnica a parte da filmagem que traria a resposta do professor ficou comprometida. Com isso, 

alguns minutos de gravação se perderam)) 

 

... 

 

Como se pôde observar, inicialmente fiz um relato acerca da minha leitura sobre o 

necessário e o contingente, baseada em A Náusea e em outras leituras de ordem filosófica. 

Quis com isso imprimir certa “necessidade” no ambiente contingente da aula. Poderia ter feito 

diferente: perguntar o que eles entendiam por necessidade e contingência; tecer as minhas 

considerações acerca do meu próprio entendimento e, finalmente, abrir o diálogo em torno 

dos elementos enunciados nas falas de cada um; hoje faria assim. Mas o que aconteceu já está 

amalgamado ao Em-si, não pode ser mudado, ainda que possa ser reinterpretado no presente 

de maneiras diferentes a cada nova análise. É uma maneira sartriana de ver as coisas que 

incorporei às minhas teorias de mundo, e tentarei fazer uso dela na tentativa de reinterpretar 

um evento ocorrido no passado que trago agora para apreciá-lo à luz de alguns valores e 

teorias de que disponho no momento em que faço essa análise. 

Primeiramente, Sartre entendia, e colocou esse entendimento nas palavras pensadas e 

pronunciadas por Roquentin, que o essencial no mundo seria a contingência. A grande 

maioria dos eventos não teria uma necessidade de acontecer da maneira como acontecem, 

pois poderiam ter acontecido de outra maneira bem diferente. Lembrar-se de que o necessário 

é aquilo que teria de acontecer daquela maneira sob pena de contradição. Uma pedra rolada de 

cima de uma encosta tem a necessidade de, ao ser impulsionada, rolar para baixo; se ela sair 
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flutuando como um balão, isso será uma contradição muito grande (talvez muito mais um 

assombro). Se determinada coisa pode ser tanto de uma forma como de outra, então ela não é 

algo necessário.  

É mais ou menos o que as duas primeiras alunas querem argumentar nas suas falas:  

 

ROSANA: O contingente é aquilo que... eu até gosto, mas, se houver uma possibilidade de, 

assim, se eu, se não tiver eu posso viver sem.  

 

MARIA CLARA: Aquele tipo da coisa, se tiver é bom, mas, se não tiver eu não morro por 

causa disso não, eu vivo bem.  

 

... 

 

Realmente, com o contingente, a pessoa consegue passar sem, mas com o necessário é 

impossível viver sem. Se alguém gosta de comer presunto no café da manhã – e isso é 

contingente, pois poderia gostar de comer outra coisa – e naquela manhã não tiver o presunto, 

ela poderá até ficar contrariada, mas não necessariamente morreria pela falta do presunto, 

como muito bem falou Rosana: “se tiver ótimo, caso contrário, dá pra viver sem”.  

Da mesma forma entendeu Maria Clara ao dizer que o contingente, mesmo sendo algo 

que você aprecie muito, é possível viver sem ele caso esteja em falta por algum motivo. 

Ninguém morreria, necessariamente, se chegasse ao colégio e recebesse a notícia de que o 

professor faltou e naquele dia não haveria aula (talvez se alegrar seja o comportamento mais 

previsível, no caso, bem provável); por mais que o aluno gostasse daquela aula, conseguiria 

sobreviver sem um dia de aula. Ao contrário, poderia ainda ocorrer que, já se preparando para 

ir embora, os alunos recebessem a notícia de que o professor havia chegado e que a aula iria 

acontecer; os alunos que, contingencialmente haviam se alegrado com a falta do professor, 

agora estariam frustrados, pois não poderiam mais ir ao Shopping; porém não 

necessariamente teriam que matar o professor por isso; é como, talvez diria Maria Clara: se 

ele não tivesse vindo, eu acharia bom, mas agora que ele veio dá pra viver com essa realidade.  

Falando com uma linguagem simples, de coisas da própria experiência, conseguem 

estabelecer um nexo bem articulado que eu não poderia refutar, nem quero, em virtude de 

que, para fazê-lo, teria que procurar outro exemplo, também na experiência, coisa que não me 

ocorre no momento. 

 

Só podemos discordar do senso comum sobre uma coisa se estivermos dispostos a 

aceitar a maior parte do restante que o senso comum tem a dizer a respeito. De 
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outra forma, não seríamos capazes de dizer sobre o que estávamos falando 

(RORTY, 2009, p. 181). 

 

 

A razão para isso é que toda a proposição que fazemos precisa ser inteligível no plano 

de uma realidade coletiva. Se disser coisas que somente eu entendo, isso não é inteligível para 

o restante das pessoas; é preciso que seja algo que elas também possam relacionar ao seu 

entendimento. O senso comum, nesse caso, é uma fonte onde todos podem beber de um 

entendimento comum, sejam doutores ou pessoas de longe da academia. Por isso creio que a 

linguagem do senso comum é como a língua nativa. Por mais que alguém fale várias línguas, 

é preciso que sempre fale a sua quando está entre as várias pessoas do seu país. Não adianta 

querer falar em uma linguagem que o aluno não possa capturar; fale uma linguagem que ele 

entenda e deixe que ele fale com a linguagem que tem à mão e, assim, a garantia de um 

entendimento estará assegurada e ambos poderão avançar.  

Deparo-me agora com outro trecho do diálogo com outros alunos fazendo 

considerações acerca do seu entendimento de necessidade e contingência: 

 

ELIANA: Mas, eu já acho que existem coisas que são necessárias, assim, relativamente. Por 

que, por exemplo, o que é realmente necessário? Comida.  ((imediatamente Lúcia faz gesto 

concordando com a cabeça)) Se ninguém aqui comer todo mundo vai morrer, porque comida 

é algo necessário. 

 

PROFESSOR: Oxigênio. 

 

ELIANA: Com certeza! 

 

MARIA CLARA: Água! 

 

ELIANA: Agora tem coisas que a gente quer mais pelo prazer de possuir aquilo, mais por, 

vamos dizer, por ego. É uma coisa relativa, uma necessidade relativa, tipo de coisa que, às 

vezes, quando você consegue, quando você consegue nem liga mais. É necessário no 

momento que você não tem, no momento que você passa a ter, você nem liga mais, tanto faz 

como tanto fez.  

 

... 

 

Realmente sem comida, sem água e sem oxigênio morreríamos; sem o último, em 

questão de minutos; sem o segundo, em questão de poucos dias; sem o primeiro, em poucas 

semanas. Existe uma necessidade de comermos, bebermos (água) e respirarmos, pois todos os 

animais assim o fazem, só mudando as características de adaptação que cada espécie obteve 
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ao longo do processo evolutivo. Assim, alguns animais aguentam mais tempo sem respirar, 

outros mais tempo sem beber água, outros mais tempo sem comer, mas todos precisam desses 

substratos para se manterem vivos, é necessário.  Um homem deixado sem água por um 

período de tempo superior à sua capacidade biológica, necessariamente morrerá. Eliana e 

Maria Clara tocam em um ponto muito importante.  

Isso remete também a outro problema: a lista das coisas necessárias na natureza é tão 

grande assim, se comparada às “necessidades” que a vida na sociedade humana estipula? 

Penso que não. Sartre também, pelo visto, pensava assim. Um olhar mais acurado sobre a 

realidade mostra que o homem é um criador de “necessidades”. Quando Roquentin começa a 

se angustiar
75

 seguidamente com o existente, quando passa a perceber a náusea como 

apreensão da contingência do mundo, ele também se torna um indivíduo menos mergulhado 

no impessoal. Dito de outra maneira, Roquentin começa a entender que muitas das coisas que 

antes ele via como necessárias não passam de mera contingência: padronizações sociais que 

mudam constantemente, de um lugar para o outro, e de tempos em tempos; concepções de 

vida que ele guardava e as tinha como “verdades absolutas”; até mesmo a ideia de uma 

natureza que marchava para uma realização teleológica; todas essas “necessidades” não 

passavam de uma invenção. 

O fato é que a angústia de Roquentin, percebida enquanto náusea perante a existência, 

o fez refletir sobre coisas que antes ele nem sonhava que pudessem ser assim. Bustamante 

(2009) concordaria conosco, uma vez que também entende o tema da angústia como de suma 

importância à filosofia, principalmente por colocar em xeque as verdades do mundo e as do 

próprio sujeito. Nesse ponto, suas indagações merecem uma citação. 

 

Pergunto-me: sem um pouco de angústia, será que nos incomodaríamos em 

procurar, em querer saber? [...] Se vasculharmos um pouco, talvez nos demos conta 

que em meios as nossas dúvidas e desejos há também algo de angústia que não nos 

deixa ficar quietos e nos impulsiona na busca (BUSTAMANTE, 2009, p. 82).  

 

 

Roquentin pode ser incluído no rol das pessoas que estavam muito bem acomodadas 

com a realidade que as circundava. Precisou da náusea para que lançasse um olhar mais 

                                                 
75

  Vejo uma relação muito estreita entre a angústia e a sensação de náusea vivenciada por Roquentin. Vou 

buscar em Olson (1970) uma aproximação perfeitamente possível. O que ele chama de angústia de ser seria um 

correlato da náusea sentida por Roquentin. O homem, ao deparar-se com o existente (Em-si), pelo fato de o 

existente ser intemporal e o homem ser temporal, o envolvimento do último com o primeiro só poderia ser 

angustiante, ocasionando a náusea que Sartre descreve através de Roquentin como uma espécie de angústia 

diante do ser.  



 221 

crítico sobre o seu cotidiano confortável. O cotidiano é, ao mesmo tempo, uma fonte de 

conforto e de alienação.  

O cotidiano mergulha cada um e os outros no processo conhecido como o impessoal 

(HEIDEGGER, 1999). Destarte, já não se age de forma singular, mas de maneira impessoal; a 

pessoa já não se diverte de acordo com o próprio gosto, mas de maneira impessoal. Isso leva a 

uma consequência que se chama de medianidade. “Este é um caráter existencial do 

impessoal” (HEIDEGGER, 1999, p. 179). Essa medianidade designa o que se pode ou não 

dizer, o que se deve ou não fazer; enfim estabelece um controle para qualquer ação diferente 

da média aceitável. O objetivo da medianidade é um “nivelamento” de todas as possibilidades 

que o ser pode encarnar. “Na cotidianidade da presença, a maioria das coisas é feita por 

alguém de quem se deve dizer que não é ninguém” (HEIDEGGER, 1999, p. 180). Tudo isso 

quer dizer que tudo, ou quase tudo se torna impessoal sendo, dessa forma, retirada a 

responsabilidade de cada um na hora da decisão. É quando alguém para se eximir da sua 

responsabilidade por determinada ação diz: _ mas todo mundo faz assim mesmo! Da mesma 

maneira acontece com o surgimento de uma demanda enorme de “necessidades”. Hoje em 

dia, até as necessidades que cada homem poderia e teria o direito de construir se tornaram 

necessidades impessoais; por exemplo: é necessário que todos se casem algum dia e tenham 

filhos; é necessário acreditar em Deus; é necessário aumentar o poder de consumo, pois, 

quanto maior o poder de compra, maior será a realização do indivíduo.  Penso que a maioria 

das “necessidades” que a sociedade através da indústria cultural cria não passa de uma 

maneira de mergulhar as pessoas no impessoal, facilitando a produção e o consumo em série.  

Não quero dizer com isso que o homem não tenha o direito de criar necessidades. 

Pode e deve se assim o quiser. Do que eu discordo é que ele não procure uma maior 

autonomia na sua vida, que se contente em receber tudo passivamente sem a menor retenção 

das coisas que passam pelo seu crivo rapidamente e facilmente. Nesse sentido, a fala de 

Poliana, embora confusa, demonstra ao menos uma vontade de ter essa autonomia: “[...] Pelo 

menos pra mim, ou eu quero ou eu não quero. Se eu quiser eu vou atrás até conseguir, e se eu 

não conseguir vai me fazer falta. Mas, se eu não quero eu não vou atrás, e se me derem eu vou 

continuar sem querer. Entendeu?”. 

Entendo que é justamente isso que Sartre queria do seu leitor. Não que o homem não 

pudesse criar propriamente os seus seres necessários, mas que, para isso, ele primeiro teria de 

se debruçar no questionamento acerca da sua própria vida, fundamentar a maioria das crenças 

cotidianas em que acredita. Sartre, como existencialista que era, preconizava que sempre se 

deve partir da subjetividade para se entender a existência. “A primazia, ou anterioridade da 
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existência, é o princípio fundamental do existencialismo” (SILVA, 1997, p. 16). Nesse 

sentido Sartre também preconizava a maneira socrática de investigação das crenças através da 

análise minuciosa obtida pelo exame da consciência. 

Que o mundo seja em si mesmo contingente, isso seria um fato. Mas que juntamente 

com essa constatação viria outra, que diria respeito ao fato de que a vida continuaria absurda e 

sem sentido caso a pessoa não fizesse nada a respeito e, principalmente, que assumisse as 

consequências das suas decisões. Observando-se os passos de Roquentin ao longo de A 

Náusea podem-se constatar algumas coisas: que a contingência em Sartre é uma espécie de 

ausência de razão de ser (SILVA, 1997) no mundo experimentada através da náusea; que a 

própria consciência enquanto núcleo da realidade humana também surgiria em uma condição 

de contingência; que a náusea é a própria apreensão dessa realidade bruta “sem” o amparo da 

linguagem, “Então é isso a Náusea: essa evidência ofuscante? Como quebrei a cabeça! Como 

escrevi a respeito dela! Agora sei: Existo – o mundo existe – e sei que o mundo existe. Isso é 

tudo”; que a necessidade, seja ela lógica ou causal, é uma criação humana para imprimir 

sentido à realidade, pois o decifrar das coisas, o dar o ser aos entes, o impingir da necessidade, 

pertenceria à consciência, ou seja, ao sujeito cognoscente; que nada, absolutamente nada, 

fundamenta as ações humanas a não ser uma liberdade que se constrói e reconstrói em cada 

agenciamento do homem. Roquentin vai percebendo tudo isso paulatinamente através das 

reflexões que passa a fazer acerca das suas experiências nauseantes.  

O essencial é a contingência, ou seja, pouca coisa realmente acontece sob o domínio 

da necessidade, que nada mais é do que uma constatação humana de que o universo guarda 

certa regularidade. Após longas observações dos ciclos da natureza, o homem conclui: já há 

muito tempo que observo assim, provavelmente sempre foi assim. Mesmo assim, o homem 

estabelece o necessário para que ele possa orientar-se na e através das suas experiências 

contingentes. É somente no homem que o contingente se torna necessário. 

Contudo, uma coisa teima em não calar. Para mim a questão que Lúcia colocou foi de 

uma felicidade fora do comum, e o pior de tudo é que não me lembro da resposta que lhe dei, 

se foi convincente ou não. Justamente uma das melhores questões que foram feitas durante os 

cinco encontros perdeu-se por motivos técnicos na hora da filmagem. Mas tentarei responder, 

na ausência dos alunos, a uma pergunta que, por si só, já é um coroamento do diálogo daquele 

dia: “Professor, o necessário seria aquilo que a gente prega um valor, não é? Que tem um 

valor pra nossa vida, que tem função vital na nossa vida. Aí quer dizer que o necessário 

nunca vai poder ser contingente?”.  
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Talvez a forma como tenha dito “como?” tenha mais expressado a minha perplexidade 

diante da pergunta do que propriamente a incompreensão da fala da aluna. Foi uma pergunta 

certeira e contundente. É claro que o necessário pode se tornar contingente, uma vez que o 

homem vive a buscar necessidade nas suas ações, nas suas realizações, na própria realidade 

que o circunda. Basta que o homem desista de um valor em prol de outro para que o 

necessário vire contingente. O próprio Sartre, anos depois, dirá: “[...] toda a necessidade se 

transforma em contingência e toda a contingência acaba por ser uma necessidade” (1972, p. 

244). Ou seja, uma necessidade criada pelo homem em um dado momento, posteriormente 

pode ser considerada como não necessária ou até mesmo desnecessária. Uma coisa 

contingente pode ser desejada a tal ponto que se torne uma necessidade para quem a deseja. 

Na verdade, só no plano da natureza é que algumas coisas seguem uma necessidade natural na 

forma de leis que o homem já observou muito bem; poucas são as coisas que só podem 

acontecer daquela forma sob pena de contradição; a lógica formal cobre a realidade apenas 

quanto à forma, mas não quanto ao conteúdo, que é sempre imprevisível; podem-se fazer 

previsões sobre a maioria das coisas, mas sempre há a possibilidade do inesperado; o 

essencial é a contingência; o homem cria mais necessidade do que a necessidade que 

realmente existe. Lúcia, o necessário pode, sim, tornar-se contingente, principalmente se for 

uma necessidade criada pelo homem. 
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IV POR UMA UTILIZAÇÃO DA LITERATURA ENQUANTO MEDIADORA DE UM 

PENSAR EM BASES FILOSÓFICAS  

 

1 POR QUE A LITERATURA SARTRIANA? 

 

 

Trato agora de analisar alguns aspectos da literatura sartriana que permitirão 

compreender-se melhor por que os romances de Sartre têm uma maneira tão propícia de 

chamar a atenção para aspectos do cotidiano que normalmente ficam velados. Isso leva a um 

fenômeno bastante interessante que tratarei a partir de agora, pois penso ser esse um dos 

principais motivos de a literatura sartriana ser bastante profícua à reflexão. 

Primeiramente, pode-se pensar numa determinação recíproca, numa “vizinhança 

comunicante” 
76

 entre a filosofia e a literatura, fato que permite ver no pensamento sartriano 

uma dependência mútua entre ambas, como se ele precisasse das duas formas para dizer o que 

ele quer dizer. 

Nas obras literárias de Sartre, o plano da descrição do universal se dá de maneira 

concreta, através de personagens historicamente situados. Na narrativa existencialista do 

filósofo, o universal e o particular estão articulados de uma maneira tal que: 

 

 [...] a descrição no plano do universal já é concreta: é isso que diferencia a 

ontologia fenomenológica do exame tradicional da natureza humana; e a 

compreensão das vivências individuais pela via da ficção só atinge o plano da 

existência concreta porque insere o drama existencial particular na estrutura 

universal do ser da consciência: é isso que libera a narração sartriana da tipologia 

romanesca tradicional em que, por exemplo, a personagem encarna ou explicita 

uma essência, o que faz que o indivíduo permaneça na órbita da abstração (SILVA, 

2004, p. 13). 

 

 

 

Na literatura sartriana existe uma identidade entre as “estruturas descritas 

fenomenologicamente e o nível das vivências narradas historicamente” (SILVA 2004, p. 13). 

Isso significa que a vizinhança comunicante se dá muito mais em ternos de uma interrelação 

entre filosofia e literatura. Assim, tem-se que:  

 

 

A vizinhança entre filosofia e literatura é tal que não se precisaria, nem se poderia, 

sair de uma para entrar na outra, configurando assim dois espaços contíguos mas 

apenas indiretamente comunicáveis, ou seja, em que a passagem de um a outro se 

daria pela mediação da exterioridade. Pelo contrário, haveria uma forma de passar 

                                                 
76

  Vizinhança comunicante: Podemos entender esse termo como uma relação de contigüidade estabelecida entre 

a filosofia e a literatura.  Além do mais, a vizinhança comunicante diz respeito a um equilíbrio entre “o 

tratamento teórico e o exame da particularidade vivencial” (SILVA, 2004, p. 17). 
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de um a outro que seria uma via interna, sem que, nesse caso, a comunicação direta 

anulasse a diferença (SILVA, 2004, p. 13). 

 

A consciência histórica é que faz o trânsito entre a generalidade abstrata e a 

particularidade concreta. É por isso que se vê em Sartre uma preocupação constante em 

contextualizar historicamente as suas personagens, para que a comunicação entre o abstrato e 

o particular se dê efetivamente.  

Assim sendo, a pedra de toque do existencialismo sartriano, de que a existência 

precede e comanda a essência, só faz sentido quando se relaciona com a assertiva de que o 

homem é o ser em que seu próprio ser está em questão. Isso, longe de afirmar o total 

desconhecimento da natureza humana, quer dizer que o homem é uma construção que se está 

em curso, longe de ser finalizada.  

 

O processo de historicidade pelo qual o homem elabora sua existência e torna-se o 

que vier a ser é uma realização em sentido próprio: a tarefa de tornar-se realidade 

como existência histórica. Portanto, quando associamos as duas afirmações 

mencionadas, a autoridade da existência e a permanência da questão humana para o 

homem, o que ressalta é a ação, e, antes de mais nada, a ação do homem sobre si 

mesmo. Pois quaisquer que sejam as ações ditas exteriores, aquelas que se efetivam 

em relação à natureza e aos outros, será sempre sobre si mesmo que o homem 

estará agindo, até porque todas as ações estão impregnadas de historicidade, isto é, 

de deliberação e de projeto (SILVA, 2004, p. 15). 

 

 

O projeto de se pensar o lugar do homem na realidade histórica é, em si mesmo, um 

projeto ético. “Daí por que talvez se possa dizer que não há uma só afirmação em toda obra de 

Sartre que não possua ressonância ética. A ética configura a base intencional de tudo o que ele 

escreveu” (SILVA 2004, p. 15-16). É por isso que entendo a proposta de um ensino-

aprendizagem que instigue os alunos à reflexão como sendo de extremo valor para que cada 

aluno possa se pensar enquanto agente dessa mesma construção histórica. Um bom começo 

para isso poderia passar pelo exercício de uma criticidade responsável, obtida a partir de um 

exercício constante da reflexão sobre as várias facetas da realidade humana.  

Sobre o fato de o homem ser um ser pelo qual o seu ser está sempre em questão, 

ocasionando que se torne dificílima ou até mesmo impossível uma resposta conclusiva acerca 

da sua própria existência, tem-se que isso faz com que ele se constitua através da sua 

historicidade. Para lidar com esse fato de que a existência é regida pela historicidade, ao 

mesmo tempo em que pretendemos resguardar a liberdade enquanto uma intraestrutura 

universal do ser da consciência, eis que a literatura sartriana propicia uma boa mediação. 
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Como coloca o próprio Sartre (2004, p. 164-166) nessa longa citação da qual me valerei para 

tentar dizer tudo de uma vez acerca da intenção da literatura sartriana. 

 

As questões que o nosso tempo nos coloca e que permanecerão como nossas 

questões são de outra ordem: como é possível fazer-se homem na história, pela 

história e para a história? Haverá uma síntese possível entre a nossa consciência 

única, irredutível, e a nossa relatividade, ou seja, entre um humanismo dogmático e 

um perspectivismo? Como assumir, para além das nossas intenções profundas, as 

consequências objetivas dos nossos atos? A rigor, pode-se enfrentar esses 

problemas no plano abstrato, pela reflexão filosófica. Mas nós, que pretendemos 

vivenciá-los, isto é, sustentar os nossos pensamentos pelas experiências fictícias e 

concretas que são os romances, de saída já dispomos da técnica que analisei acima, 

cujos fins são radicalmente opostos aos nossos desígnios [...]. No mundo estável do 

romance francês do pré-guerra, o autor, situado num ponto gama que representava 

o repouso absoluto, dispunha de parâmetros fixos para determinar os movimentos 

de suas personagens. Mas nós, embarcados num sistema em plena evolução, só 

podíamos conhecer movimentos relativos; enquanto os nossos predecessores 

acreditavam localizar-se fora da história, alçados num bater de asas a cumes de 

onde julgavam os eventos em verdade, as circunstâncias nos fizeram mergulhar no 

nosso tempo: estando dentro dele, como poderíamos divisar-lhe o conjunto? Uma 

vez situados, os únicos romances que poderíamos escrever eram romances de 

situação, sem narradores internos nem testemunhas oniscientes; em suma, se 

quiséssemos dar conta da nossa época, devíamos fazer passar a técnica romanesca 

da mecânica newtoniana para a relatividade generalizada, povoar os nossos livros 

de consciências semilúcidas e semi-obscuras [...]. Nenhuma dessas criaturas seria 

capaz de saber, de dentro, se as mudanças em seu destino resultavam de seus 

esforços, de seus erros, ou do curso do universo; devíamos, enfim, disseminar 

dúvidas, expectativas e incompletude, forçando o leitor a fazer as suas próprias 

conjecturas, inspirando-lhe a sensação de que a sua visão da intriga e das 

personagens era apenas uma opinião entre muitas outras, sem nunca conduzi-lo 

nem deixar que ele adivinhasse os nossos sentimentos. 

 

 

 

Assim, diferentemente dos romances tradicionais que sempre estavam à guisa de 

capturar essências imutáveis que descrevessem um homem universal, a perspectiva da 

literatura sartriana buscava situar o homem historicamente. Colocando o homem em situação, 

através de um romance de situação, Sartre quer provocar no leitor uma tomada de posição 

frente aos problemas da época. Se ele critica a moral burguesa, quer que o leitor se posicione 

sobre essa mesma moralidade; se mostra um protagonista como Roquentin à mercê de uma 

liberdade gratuita e sem sentido, ele quer suscitar no leitor um questionamento acerca de qual 

o sentido de uma liberdade sem nenhum engajamento. Enfim, a partir de uma situação 

ficcional inserida em um contexto histórico, Sartre pretendia fazer uma literatura que 

colocasse o leitor frente a frente com os desafios históricos de sua época. Ele solicita, no final 

das contas, uma postura ética do leitor frente aos problemas da existência. Postura ética, 

porque tudo aquilo que está ligado a uma práxis diz respeito ao ético, pois a ética é a própria 

reflexão em torno de como se deve viver, o que fazer diante dos dilemas da vida, como se 
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deve pautar a própria conduta na sociedade, etc. É bom que se diga que essas resoluções 

éticas não nascem prontas conosco, pelo menos não, na concepção de Sartre, mas é o produto 

de uma construção histórico-cultural de homens em um constante embate social. Tudo isso 

exige um comprometimento, um engajamento, para que a liberdade não se resuma a um nada 

de ser capaz apenas de nadificar o ser que traz em seu ser o nada. 

 

[...] é o comprometimento histórico que está em jogo quando perguntamos como é 

possível fazer-se homem na história. O que está em questão é a síntese possível 

entre a irredutibilidade da consciência individual e a relatividade histórica, o que 

significa que nem a consciência, nem a história, unicamente por si mesmas, 

poderão me mostrar como o homem se faz homem. A própria questão só tem 

sentido humano se formulada já no âmbito da relação de compromisso entre o 

irredutivelmente humano (o humanismo dogmático) e a realidade histórica do 

homem e de tudo que é humano (o perspectivismo). Ora, o compromisso entre o 

homem e a história é de ordem ética; esclarecer esse compromisso, examinando-o 

nas suas modulações, é igualmente uma tarefa de ordem ética, que o façamos “no 

plano abstrato da reflexão filosófica”, quer no nível das “experiências fictícias e 

concretas que são os romances”. A reflexão filosófica e a experiência fictícia 

comunicam-se pela própria manutenção de suas diferenças; o abstrato e o concreto 

se interligam pela passagem interna entre a concretude do universal e a 

irredutibilidade absoluta do particular (SILVA, 2004, p. 17-18). 

 

 

 

Dessa longa citação se podem extrair vários elementos para o argumento de que a 

literatura sartriana está cheia de elementos profícuos à reflexão. Primeiramente, depara-se 

com a questão da irredutibilidade da consciência individual. Tudo que acontece, acontece para 

uma consciência que é doadora de sentido para aquela realidade. Isso significa que toda 

história desemboca em uma história vivida subjetivamente, por vários indivíduos, cada qual 

fazendo uma representação do seu vivido, com toda a “opacidade da história imediatamente 

vivida” (SILVA, 2004). Ou seja, quem está mergulhado na história não tem a distância 

suficiente para ter uma visão mais organizada dos eventos históricos. Esse é o aspecto que 

podemos considerar como sendo de opacidade daquele que vive a história. 

 Porém estar na história é fundamental para se posicionar nesta mesma história, pois 

somente seres concretos podem mudar a história. É nesse ponto que as experiências fictícias 

dos romances podem afetar um homem concreto, historicamente situado, suscitando-lhe uma 

tomada de posição, uma escolha livre, ou um comprometimento histórico (seja qual for o 

termo), diante de uma determinada problemática existencial.  

Depois se tem que no plano abstrato da reflexão filosófica, obtida a partir da 

construção de um romance bem elaborado, está contido um distanciamento da realidade a 

partir da narrativa ficcional que, agindo na ausência do objeto real, enquanto símbolo daquela 

mesma realidade, proporciona uma compreensão típica daqueles que, afastados do evento, 
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podem ter uma melhor compreensão linear das coisas. Estando numa situação de 

distanciamento da realidade empírica, o escritor que escreve um romance pode dispor de um 

acontecido sem que precise estar ele próprio confrontado com aquela situação, in loco. Esse é 

o aspecto da lucidez que experimenta uma consciência empenhada em interpretar uma dada 

realidade. Assim, ele pode lançar mão de um olhar mais acurado, pode trabalhar melhor 

determinados conceitos, idealizar situações e condutas; enfim pode abstrair melhor no plano 

da ficção.  

Destarte tem-se que, da busca de um movimento sincrônico entre o plano abstrato da 

reflexão filosófica de quem escreve e a experiência fictícia e concreta daquele que lê ficção, 

pode haver um esforço de superação do misto de lucidez/obscuridade daquele que está 

mergulhado no seu cotidiano. 

 

Uma literatura que trabalha, por via das diversas situações que configuram a 

existência, as questões que continuamente se apresentam para uma consciência 

comprometida é uma literatura que renuncia à simples descrição de estados da 

consciência, quaisquer que sejam, mas procura examinar o problema que a cada 

momento se põe para a consciência nas suas relações com as coisas, consigo 

mesma e com as outras consciências (SILVA, 2004, p. 19-20). 

 

 

Uma obra literária pode permitir ao leitor exercitar o seu poder de liberdade através da 

abertura para uma reflexão em torno do que está lendo. Nesse caso, a liberdade está em 

alguém poder levar a cabo a sua capacidade de pensar sobre as coisas, de poder imaginar 

como seria um determinado estado de coisas se pudesse pensar ou agir de determinada 

maneira; enfim, liberdade de pensamento e manifestação desse pensamento. Até mesmo 

quando alguém se propõe a pensar numa outra possibilidade de enxergar a realidade está no 

pleno exercício da liberdade de pensamento. Ora, como já se sabe, a liberdade opera, 

principalmente, pela sua capacidade de nadificação ou, se se quiser, de negação de uma 

determinada realidade para que possam despontar outras. Então, a literatura pode contribuir 

com o leitor para que ele, através do seu exercício de liberdade de pensamento, possa pensar 

em várias possibilidades de exercer a sua vida concreta. “Para que a liberdade inerente à 

gratuidade e incondicionalidade da obra não se exerça somente no imaginário, é necessário 

que a obra provoque mais do que a fruição imaginária: é preciso que ela leve à consciência 

efetiva da liberdade na história” (SILVA, 2004, p. 20). 

Como o objetivo principal da minha pesquisa foi o de investigar o ensino de Filosofia 

para alunos do ensino médio através da literatura existencialista de Jean-Paul Sartre, 
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mencionando ainda que tal formação deva se dar à luz de um rigor típico da reflexão 

filosófica, gostaria agora de esboçar alguns pontos importantes nessa altura do trabalho:  

 Primeiramente, através da literatura filosófica de Sartre, intentou-se 

despertar o interesse do jovem aluno de ensino médio por questões que 

têm preocupado o homem ao longo de toda a sua história. Nesse sentido, 

busquei introduzir o aluno em alguns problemas da metafísica que 

analisam conceitos como o de liberdade, contingência, necessidade, 

absurdo, existência, essência, tempo, realidade, consciência, o nada, 

dentre outros, que Sartre aborda em A Náusea; 

 

 Como Sartre foi filósofo e também romancista, ele soube, como poucos 

filósofos, trazer o seu pensamento para o campo literário, escolhendo a 

narrativa ficcional como meio de difundir o seu pensamento, ao mesmo 

tempo em que vislumbrava a possibilidade de colocar o pensamento em 

ação através da vida de seus personagens; isso porque o próprio 

existencialismo é a filosofia do homem em confronto consigo mesmo nas 

teias do cotidiano; sendo assim, quando assume a forma de uma narrativa 

romanesca, também pede aos seus leitores que escolham, manifestem-se 

diante dos fatos que se lhes apresentam diante da existência “vivida” por 

aqueles personagens ficcionais; 

 

 Que a literatura, mesmo a ficcional, é experiencial porque o leitor 

consegue vivenciar as emoções dos personagens através de um 

praticamente infinito campo de possibilidades lógicas, pois: “No universo 

infinito da literatura sempre se abrem outros caminhos a explorar, 

novíssimos ou bem antigos, estilos e formas que podem mudar nossa 

imagem do mundo [...]” (CALVINO, 1990, p. 19-20). 

 

 Que, segundo Iser (2002), o texto se diferencia das experiências reais do 

leitor à medida que oferece sintonias e abre perspectivas nas quais se 

mostra outro mundo diferente do conhecido pela experiência do leitor. 

Nesse sentido, com a leitura do romance de Sartre, quis propiciar ao 

jovem leitor de ensino médio uma espécie de “reação química” (Lima, 

2002) entre o texto e ele próprio. Essa simbiose apontaria desde já o 
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papel do leitor, enquanto habilitado por orientações e valores que ele 

próprio não dominaria conscientemente. “Noutras palavras, é o efeito 

(produto de orientações e valores) atualizado no leitor que lhe serve de 

filtro para emprestar sentido à indeterminação contida na estrutura do 

texto” (LIMA, 2002, p. 24). Obviamente, tal atualização está prenhe de 

suscitar uma reflexão no nosso jovem. 

 

Com tais pontos, o que quero deixar transparecer é que entendo que o texto literário é 

um convite ao diálogo, tendo em si mesmo múltiplas referências, vários temas, questões que 

são problematizadas guardando, inclusive, relação com a própria vida. Com isso, entendemos 

que a narrativa ficcional de Sartre, que contém todas essas prerrogativas, seria uma excelente 

forma de mediação do conhecimento filosófico para jovens que se encontram cursando o 

ensino médio. 

Após todas essas reflexões desenvolvidas a partir da leitura e da Investigação 

Dialógica em torno de A Náusea, penso que um texto literário com essas propriedades pode 

se apresentar como propício para o desenvolvimento de determinados conceitos filosóficos 

sem se banalizar o tratamento que lhes é dispensado pelos clássicos da filosofia, sem ainda, 

concomitantemente, desmotivar os alunos pela sua falta de experiência no tratamento de 

textos mais rigorosos. 

Faço agora, através de um quadro sinóptico, uma espécie de fechamento da 

importância do discurso literário de Sartre para se colocar em marcha o pensamento, ou seja, 

o filosofar. 

 

“[...] o texto literário funciona como instrumento do pensar filosófico: este necessitando de 

um veículo para se comunicar, ou de um laboratório experimental, adota a literatura movido 

pela identidade básica, resultante de o Existencialismo e a arte literária centrarem a sua 

atenção no desenvolvimento da existência” (Massaud,1978, p. 217). 

 

Jean Beaufret, 1976, argumenta sobre a contribuição de Sartre à filosofia, reconhece a 

existência de certa dívida para com ele no tocante à continuidade da filosofia contemporânea; 

sobretudo no que Sartre teve de mais original, que diz respeito a, que nele, “o existencialismo 

não é apenas uma forma de meditação filosófica, senão também um objeto de expressão 

literária. Disto resulta, entre a literatura de Sartre e sua filosofia, uma circulação contínua” (p. 

33). 

 

Sartre teve uma consciência estupenda da possibilidade de uma literatura situada; valeu-se 

desse artifício como poucos, juntando-se àqueles que viam no excesso de existência contido 

no mundo uma possibilidade de, através da linguagem, metamorfosear esse mesmo mundo na 
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busca da construção de sentidos. “As filosofias da existência retomaram a questão da 

linguagem não apenas tematicamente, como foi feito desde o Crátilo de Platão ou a Poética 

de Aristóteles até a filosofia analítica contemporânea, mas, por assim dizer, praticamente, 

através da criação e da crítica literárias. Teatro e romance parecem mais aptos do que o 

ensaio, ainda que filosófico, para tornar viva a experiência da liberdade que é a história, ou 

seja, tempo e linguagem. O jorro da existência, no qual se interpenetram o absoluto e o 

relativo, o intemporal e o histórico, se dá a ver e a ler espetacularmente no desenvolver de 

ficções, enquanto os tratados teóricos podem dar a impressão de manifestar apenas elementos 

algébricos” (COLETTE, 2009, p. 111-112). 

 

Paviani (2009, p. 63), traz uma citação que vem ao encontro dessa argumentação: “Um 

filósofo pode empregar gêneros literários, como o romance, o conto, o teatro, para expressar 

idéias filosóficas. Nesse sentido, Jean-Paul Sartre é um exemplo de filósofo e de escritor 

contemporâneo por demais evidente”. E ele ainda vai mais longe ao concluir que: “Nele o 

predomínio do filosófico transforma contos, peças de teatro e romances em veículos, ao 

mesmo tempo literários e filosóficos, evitando o texto formal ou técnico e vazio de certas 

narrativas literárias” (PAVIANI, 2009, p. 63). 

 

Nos romances de Sartre o pensamento de que a liberdade é um chamamento constante à ação 

é apresentado por seus personagens “que se defrontam com o tipo de apelo à ação que é uma 

faceta tão importante do existencialismo. O meio literário do romance proporciona o veículo 

perfeito para as reflexões sobre a condição humana” (RUSSELL, 2004, p. 488). 

 

QUADRO 2: Citações que atestam a importância da literatura sartriana para o exercício do filosofar. 

 

 

2 O PORQUÊ DE A LITERATURA PODER SER VISLUMBRADA NA PERSPECTIVA DO 

LÚDICO  

 

Viu-se no capítulo acerca do lúdico e a literatura que o impulso lúdico tem essa 

especificidade de ligar o sensível e o cognitivo, tornando a experiência mais significativa e 

completa para o homem. Essa inferência encontra respaldo em Nunes (2009b, p. 125) quando 

o mesmo afirma de maneira categórica que:  

 

Schiller mostrou, precisamente, que o jogo estético une a sensibilidade com a 

inteligência. Derivando da mais alta espécie de liberdade, que é a liberdade 

criadora, esse jogo desprende-nos da realidade para introduzir-nos numa nova 

dimensão, objeto dos juízos de gosto estético para o qual a tradição filosófica, 

oriunda dos gregos, reservou o nome de Belo.  

 

 

Sendo o jogo entre o sensível e o inteligível uma categoria fundamental do lúdico, 

pode-se ver nesse ponto um genuíno esforço estético por parte de quem joga com a 

possibilidade de criar, seja uma obra de arquitetura, seja um quadro pictórico, ou uma obra 
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literária. A literatura está repleta de um jogo lúdico com a própria linguagem. A dimensão 

lúdica da literatura jamais poderá ser remetida a um entendimento pejorativo, pois 

 

Não empregamos aqui a palavra jogo, e a expressão jogo da linguagem no sentido 

comum, em geral depreciativo, que é o que prevalece quando nos referimos a “jogo 

de palavras”, “jogo verbal” etc. A literatura, e de modo especial a poesia, 

comportam uma qualificação lúdica. São atividades criadoras, desinteressadas, 

cujos produtos gozam de existência estética, aparente, dentro do mundo imaginário 

projetado na expressão verbal. Se as cartas de Schiller tivessem sido objeto de 

meditação por parte dos críticos, não lhes causaria estranheza, como tem a muitos 

causado, o falar-se no jogo da linguagem, que está na base da poesia propriamente 

dita e da literatura enquanto ficção (NUNES, 2009b, p. 125). 

 

 

 Arrisco ainda tentar enumerar algumas características do texto literário enquanto 

exercício lúdico a partir de uma interpretação pessoal do Homo Ludens de Huizinga (1999). 

Possibilita a criação de ordem e desordem. Desordem, quando o absurdo da realidade 

se concretiza no texto; ordem, quando procura estruturar no texto aspectos do imaginário 

coletivo. No caso de A Náusea, é clara a intenção de Sartre de promover uma desordem 

cognitiva no leitor ao colocar a realidade como contingente e sem sentido. Mesmo quando 

quer ser um elemento de desordem, (não se pode deixar de afirmar isso), é para mais adiante 

construir outro cenário onde exista a ordem. Quando os alunos começam a entrar no jogo de 

questionar a própria realidade existente a partir das experiências de Roquentin, existe um 

objetivo, embora que tácito, de eles através do esforço cognitivo vencerem o caos de ideias 

(conceitual) que momentaneamente se encontram. Na verdade, a busca por compreensão é 

sempre um esforço por estabelecer ordem, embora, para conseguir isso se precise, algumas 

vezes, desordenar um determinado estado de coisas. Nesse sentido, a busca pela ordem tem 

sempre uma motivação estética. Mais adiante, tentarei aprofundar melhor essa temática. 

Impõe limites de espaço e tempo. Todo jogo está circunscrito dentro de um campo 

espaço-temporal. Tomando-se o ato de leitura enquanto exercício lúdico, pode-se observar 

que toda obra literária está inserida num contexto histórico-cultural, sendo também produto de 

uma história com todas as suas nuanças políticas, econômicas e sociais, fato esse que permite 

toda uma vinculação de ideologias e valores na forma de convenções sociais. Toda linguagem 

é convenção. Se se parte dessa premissa, é impossível que alguém domine qualquer 

linguagem que seja sem está afeito às convenções da sociedade em que está situado. “Toda 

linguagem é convencional no sentido de que cada aspecto da linguagem é uma questão de 

acaso e de concordância mútua. Todas as várias formas de linguagem devem funcionar, 

devem preencher uma função, mas a natureza das próprias formas é sempre arbitrária, uma 
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questão de acidente histórico: sempre poderiam ser diferentes” (SMITH, 1991, p. 62-63). No 

caso da filosofia, essas convenções lingüísticas precisam estar sedimentadas para que o 

próprio filosofar seja possível. No caso do ensino médio, os alunos geralmente desconhecem a 

linguagem convencional do discurso filosófico, sendo esse um dos principais motivos da 

dificuldade em lidar com os conceitos filosóficos, pois: “O conhecimento das convenções da 

linguagem escrita é essencial para os leitores e escritores, uma vez que as convenções são a 

base para a compreensão e comunicação. As convenções fazem com que a previsão seja 

possível” (SMITH, 1991, p. 65). Por isso o professor precisa ter o entendimento de que o 

aluno só vai desenvolver o seu discurso filosófico a partir do momento em que estiver mais 

afim com a linguagem convencional que o permeia. Isso é um aprendizado social. É assim, 

pois: “[...] a leitura é uma atividade social, aprendida (ou não) em um contexto social, em vez 

de intelectual” (SMITH, 1991, p. 66).  Esse seria o campo espaço-temporal no qual o leitor 

desenvolveria a leitura enquanto possibilidade lúdica, enquanto possibilidade de jogar com a 

realidade, e o professor precisa motivá-lo nesse processo, inclusive sem desacreditar no seu 

discurso que, em um primeiro momento, pode ser superficial, mas que está em vias de se 

transformar paulatinamente à medida que for se inteirando com as convenções lingüísticas 

daquela matéria objeto de estudo. 

O lúdico possui uma dimensão profundamente estética. Falei na busca pela ordem 

como ideal estético; tentarei agora aprofundar um pouco mais. O lúdico e a estética possuem 

uma relação tão próxima que, por isso, se diz que ele está ligado ao domínio da estética 

(HUIZINGA, 1999). O lúdico, nesse sentido, tem uma nuança de se constituir em um impulso 

de busca pela criação de formas ordenadas, de compreensão dos fenômenos que circundam o 

homem. “Quando consumado através da linguagem, como criação literária, o jogo estético 

pode tornar-se diálogo com o Ser” (NUNES, 2009b, p. 125). Existe uma tendência para a 

beleza no exercício de encontrar um sentido para o que se está fazendo, no modo como se 

vive, nas coisas com as quais se depara. Até para alguém formular um pensamento reto acerca 

de qualquer coisa, nesse caso existe um esforço (pelo menos para algumas pessoas) de 

encontrar a palavra mais certa, a expressão mais exata, para que assim o dito se aproxime o 

máximo possível das apreensões sentidas. Ainda assim, é um jogo muito duro com as 

palavras, uma empresa colossal. “O ser que conquistamos não é, pois, aquele para o qual o 

nosso desejo tende, mas aquele que a expressão capta e constrói, e que é, de qualquer modo, 

uma realidade provisória, mutável, substituível, que oferecemos aos outros e a nós mesmos” 

(NUNES, 2009b, p. 128).  Com efeito, a linguagem com a qual “lutamos” para nos exprimir 

diante da realidade são efeitos de uma busca por beleza. Na minha experiência de mediação 
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do ensino de filosofia, pude observar os alunos pensando bastante sobre a melhor palavra a 

usarem para se exprimirem. Às vezes, até faziam uma pausa, precisavam pensar melhor sobre 

que palavra escolher; certamente queriam encontrar a palavra mais adequada e nunca a menos 

adequada; queriam, de fato, que o seu pensamento estivesse adequado, reto, esteticamente 

belo. Também pesa o fato de que o texto nunca é tão fácil quanto possa parecer especialmente 

se se estiver falando de uma qualidade estética do mesmo, pois todo texto prenhe de beleza 

oferece uma resistência, uma dificuldade para se estabelecer uma atividade crítica diante dele.  

O lúdico carrega em seu âmago uma tensão que clama, que instiga a se tentar resolvê-

la. Se nos jogos motores a tensão está na execução correta do gesto motor para não infringir 

nenhuma regra, ou porque se quer levar o jogo até o seu desenlace final, portanto, a tensão 

está presente em todo o seu percurso. É que, como se costuma falar, o jogo é tenso. “Uma 

criança estendendo a mão para um brinquedo, um gatinho brincando com um novelo, uma 

garotinha jogando bola, todos eles procuram conseguir alguma coisa difícil, ganhar, acabar 

com uma tensão” (HUIZINGA, 1999, p. 14). Dentro dessa perspectiva, toda literatura, 

inclusive a filosofia, pode ser considerada lúdica a partir do momento em que nela estiver 

presente a tensão enquanto elemento constitutivo.  É que pensar suscita certa tensão quanto ao 

lugar a que aquele pensamento poderá levar, ou seja, fica-se tenso em obter a possível solução 

lógica para o problema. Quanto mais difícil for o problema, maior será o esforço para 

solucioná-lo. Logo maior será o desafio, e maior será a tensão frente a esse mesmo desafio. 

Não são à toa as expressões de tensão dos alunos através da afetação que Roquentin lhes 

provoca, uma vez que responder àquelas questões existenciais com que o protagonista está se 

deparando constitui-se, em um desafio nada fácil. Daí que eles fiquem um pouco impacientes 

com o comportamento de Roquentin, sobretudo quando começam a se identificar com a 

experiência do protagonista. 

O lúdico é uma genuína expressão da liberdade. O próprio Huizinga (1999) evidencia 

isso quando diz que o jogo lúdico é ele próprio liberdade. Outro aspecto dessa liberdade no 

homem diz respeito a sua capacidade de imaginação, enquanto genuinamente um exercício 

lúdico.  

 

O impulso lúdico humano distancia-se das brincadeiras dos animais porque é capaz 

de atuar com a aparência. A aparência consiste em agir na ausência do objeto real. 

O animal somente consegue agir com o objeto presente. O poder criativo da 

imaginação passa a construir suas fantasias no solo movediço da aparência. A 

aparência assume forma consistente e surge uma paisagem povoada de figuras 

modeladas pelo impulso lúdico. Assim surgiu o mundo do brinquedo, isto é, assim 

surgiu o primeiro mundo humano (SANTIN, 1994, p. 18).  
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Pode-se inferir que a capacidade de lidar com a aparência na ausência do objeto real, 

característica intrínseca do fenômeno lúdico no homem, está profundamente relacionada com 

a liberdade que é uma das características fundamentais da realidade humana. A imaginação 

precisa ser livre para alçar os seus voos; precisa ser capaz de, no plano do pensamento, criar 

outras realidades para que possa confrontar com a sua, fazendo disso um jogo desinteressado. 

Ao jogar o jogo da imaginação, o leitor passa a refletir sobre o que lê e pode projetar toda 

uma gama de novas representações da realidade. Pode, enfim, transcender-se enquanto 

espírito livre. É neste sentido que proponho que se pense o lúdico na literatura, como 

exercício da liberdade. 

Além dos aspectos tão decantados sobre o lúdico na literatura, o leitor ainda pode 

vivenciar a possibilidade do rompimento com a linguagem comum, pois: “Por detrás de toda 

expressão abstrata se oculta uma metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras. Assim, ao dar 

expressão à vida, o homem cria um outro mundo, um mundo poético, ao lado do da natureza” 

(HUIZINGA, 1999, p.7). Além do mais, pode-se dizer que o passeio pelo texto literário tem o 

fascínio de revitalizar as palavras. Nesse sentido, às vezes, uma palavra já bastante surrada 

pelo uso passa a ser revitalizada em função de possibilitar uma nova maneira de vê-la, de 

conhecê-la, à maneira de como um velho brinquedo pode ser revitalizado ao descobrir-se uma 

nova brincadeira com a qual se possa brincar, usando-o. 

O jogo é uma forma por excelência de humanização, pois permite, através da 

representação, uma profunda interação com o meio social e com o outro. Ao agir na ausência 

do objeto real, o jogo lúdico permite a construção de símbolos, aspectos fundamentais para o 

livre trânsito entre a realidade e o imaginário. Falando-se em imaginário, isso remete à díade 

entre imaginário-concreto, e a função do primeiro como elemento importante na construção 

do segundo. Se também se aceita que o imaginário é uma das muitas criações sócio-históricas 

e subjetivas (psíquicas) do homem que se desenvolve continuamente, pode-se ver, logo de 

início, que a literatura tem uma participação muito importante nessa criação. Sobretudo 

quando se vê a relação do belo com a ética
77

 como forma de composição desse imaginário.  

 

 

                                                 
77

  A relação do belo com o bom é uma preocupação que remonta à antiguidade helênica. “O tema da cultura 

estética de si governa, com efeito, a moral da antiguidade grega, onde a ética e a estética são um. O belo e o bom 

estão inextricavelmente unidos, como no-lo indica a expressão grega, „kalonkagathon‟ – o belo e o bom – que 

exprime esta fusão dos valores estéticos e do Bem: a forma bela é promessa de moralidade, o Belo anuncia o que 

é bom” (RUSS, 1999, p. 51-52). Com essa máxima, os gregos organizam a sua concepção ético-estética em que 

os dois elementos jamais podem ser vistos dissociados. “Vendo na vida uma obra de arte, fundando toda a 

existência no princípio da cultura estética de si, a antiguidade greco-romana vincula a ética ao pensamento do 

Belo [...]” (Ibidem, p. 52). 
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3 À GUISA DE ESTABELECER RESULTADOS 

 

Partindo-se dessas características lúdicas propiciadas pelo texto literário e observando 

alguns aspectos da aula de filosofia utilizando o romance de Sartre, pude observar, através da 

análise das filmagens transformadas em transcrição, que, por inúmeras vezes, permiti que o 

aluno manifestasse o seu pensamento livre através das suas intervenções; tentei, na medida 

em que me foi possível, motivar o aluno para que ele se expressasse de acordo com o seu 

entendimento do texto; através da tentativa de estabelecer um diálogo nos moldes socráticos, 

pretendi que o aluno se sentisse paulatinamente mais à vontade para buscar os seus próprios 

significados a partir da interação com os outros e com a obra literária.  

 

A centralidade do saber filosófico no ministério educativo decorre de sua 

disposição para instigar e conduzir a consciência a procurar a percepção acurada da 

existência, edificando criticamente seu significado, ou seja, ressignificando a 

experiência do ser a partir da própria existência, como consciência da existência 

(HORN, 2009, p. 43).  

 

 

Entendo que o sentido de se ser um facilitador passa também pelo esforço em bem 

conduzir o diálogo sem, no entanto, tolher as iniciativas dos alunos.  Nesse ponto, a tensão 

imposta pelo lúdico pode ser vista de uma perspectiva não tão trágica assim, uma vez que ela 

se torna um elemento a mais para que a liberdade humana possa se mover enquanto criadora 

de sentido.  

Entender a reflexão enquanto um exercício lúdico é compreender que o pensamento 

pode voltar-se para ele mesmo com o intuito de jogar com as suas próprias forças. A reflexão 

filosófica pode ser vista sob a perspectiva do lúdico uma vez que o pensamento está cheio de 

movimento de idéias; que tal movimento suscita uma superação constante, um ir além, um 

querer ver até aonde pode levar. O homem, como quem joga com a sua própria capacidade de 

conhecer a realidade, vai fazendo experiências com o próprio modo de pensar. 

 

A moderna filosofia da linguagem veio acrescentar à concepção schilleriana um 

aspecto ontológico, que ela efetivamente não tinha. É que o jogo estético, que 

suspende ou neutraliza, por meio da imaginação, a experiência imediata das coisas, 

dá acesso a novas possibilidades, a possíveis modos de ser que, jamais coincidindo 

com um aspecto determinado da realidade ou da existência humana, revelam-nos o 

mundo em sua complexidade e profundeza (NUNES, 2009b, p. 125). 
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 O jogo de experienciar outras formas de pensar vai abrindo novas perspectivas 

naquele que se exercita ludicamente através do imenso campo do imaginário. Re-lendo o 

texto na maneira de lê-lo, trazendo a sua teoria de mundo para dentro do texto, reorganizando 

a sua própria leitura em função de confrontá-la com outras leituras, o aluno-leitor pode 

transcender o próprio texto. “Nenhum texto diz apenas aquilo que desejava dizer. Cada texto 

sofre a coerção inevitável de produzir uma comunicação suplementar e não prevista” (Stierle, 

2002, p. 127). Ele pode, enfim, ver o mundo de várias formas, de vários ângulos. É este jogo 

que propus enquanto atividade intrínseca do próprio refletir, e que encontra um terreno fértil 

no campo da narrativa ficcional.  

Assim, de maneira lúdica, quis que os alunos fossem aprendendo a “lutar” com as 

palavras, aprimorar a sua capacidade de comunicar os seus pensamentos, processo esse que 

todo mundo precisa burilar, pois ninguém, salvo raríssimas exceções, está isento de alguma 

dificuldade em se fazer entender em algum momento mais crítico da vida.  

Destarte, deve-se assumir a luta com a linguagem para que se desenvolva a acuidade 

na expressão dos pontos de vista. A partir da análise da narrativa ficcional, quando solicitado 

a fazer considerações acerca do que leu, o aluno estará participando de uma verdadeira aula-

oficina, cuja intenção principal é estimular uma participação mais ativa do discente na 

construção do conhecimento. “O diálogo é um estágio desse difícil e árduo processo da 

experiência que é necessário para que a experiência bruta seja convertida em expressão 

acabada” (LIPMAN; SHARP; OSCANYAN, 2001, p. 47). 

Sendo a literatura um campo fértil ao exercício da imaginação, pois, este é um aspecto 

do literário em si mesmo, pode-se dizer que o exercício da imaginação dá uma dimensão 

especial ao texto lido, principalmente quando o aluno é instigado nesse processo a manifestar 

espontaneamente o produto da sua atividade imaginativa. É que a espontaneidade é uma 

característica da própria consciência: “A noção de espontaneidade significa para o 

existencialismo aquilo que é produção livre” (ARRUDA, 1994, p. 81). Nesse sentido a pessoa 

ser espontânea equivaleria a ser livre, seria aquela pessoa que é ou não espontânea na sua 

maneira de agir ou não agir. Assim: “Essa característica da espontaneidade permite entender 

que a imaginação não se prende à necessidade de espécie alguma, portanto escapa à ordem de 

qualquer determinismo. A imaginação, portanto, é liberdade, o homem é livre porque 

imagina” (ARRUDA, 1994, p. 81). 

 Dentro dessa linha de pensamento, tivemos um interesse especial pela literatura, 

enquanto processo mediador do ensino de Filosofia, por facilitar determinados aspectos 

cognitivos (principalmente aqueles que são favorecidos pela imaginação) que outros tipos de 
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texto não alcançam tão bem. No caso da literatura de Sartre, ele teve a intenção clara de 

favorecer esses processos cognitivos via imaginação, como pode nos atestar Jauss (2002, p. 

96-97): “Conforme mostrou Jean-Paul Sartre, em sua análise fenomenológica do imaginário, 

na experiência estética do ato de distanciamento é, ao mesmo tempo, um ato formador da 

consciência representante”.  

Nesse sentido, vi a literatura propiciar consideravelmente esse fluxo contínuo entre o 

ideal e o real. Explorando o destino das personagens dos romances, pude perceber que ele fala 

de uma maneira universal do destino da humanidade, podendo fazer isso através de um 

distanciamento que a ficção possibilita. “Só uma ilusão, fundada na ficção é capaz de se 

transformar em experiência estética, que não se esgota na ilusão propriamente dita” 

(STIERLE, 2002, p. 134). Atuando o máximo possível no âmbito do imaginário, a narrativa 

ficcional consegue proporcionar essa experiência estética, muitas vezes, sem precisar de um 

discurso tão hermenêutico quanto o presente no discurso filosófico propriamente dito. 

A literatura existencialista, enquanto gênero literário, na qual Sartre obteve grande 

destaque, teve o mérito de fazer com que o seu leitor pudesse pensar acerca dos problemas e 

angústias do cotidiano, bem como, tacitamente, o colocava diante de decisões éticas sobre as 

quais somente um indivíduo livre poderia se posicionar. Ou seja, a literatura sartriana teve o 

mérito de requisitar a liberdade do leitor para que ele dela fizesse alguma coisa.  

Dentro dessa perspectiva, penso que a leitura e o diálogo travado em torno do romance 

de Sartre, A Náusea, conseguiu estimular o imaginário dos alunos com um discurso 

compatível com a ideia de se veicularem conhecimentos filosóficos sem, contudo, banalizá-

los; conseguiu ainda uma aproximação satisfatória com o ser pela experiência do estético 

através da linguagem escrita
78

; somando-se a essa característica o estimulo à imaginação, logo 

a liberdade. Tive a intenção de ampliar esse processo através da Investigação Dialógica, 

oportunidade em que eu e os alunos pudemos refletir dialogando acerca das nossas apreensões 

sobre a obra romanesca de Sartre e das questões existenciais que ela coloca com veemência. 

A minha intenção foi essa, e o pouco que tiver alcançado já me motiva em muito para 

continuar seguindo por essa vereda, aperfeiçoando continuamente o meu caminhar a partir de 

novas e contínuas críticas que espero que me faça e me façam. 

 

 

                                                 
78

  Heidegger tem uma citação muito profunda a respeito da linguagem e da busca pelo sentido do ser. “A 

linguagem é a casa do ser. Nesta habitação do ser mora o homem. os pensadores e os poetas são os guardas desta 

habitação. A guarda que exercem é o consumar a manifestação do ser; na medida em que a levam à linguagem e 

nela a conservam” (1973, p. 37). 
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4 A AUTOCRÍTICA  

 

 

Cada vez que paro para analisar a minha trajetória nesse empreendimento acadêmico a 

que me lancei, conheço-me um pouco mais, mas não poderia deixar de ser assim, pois a 

minha tese reflete um pouco de quem eu sou. Afinal, foram três anos e meio lendo diversos 

autores, dialogando com eles; foram muitos embates espirituais que travei com as idéias e 

comigo mesmo; e foi a intervenção pedagógica que fiz junto aos alunos do então, na época, 

CEFET/RN um momento de extrema riqueza no tocante ao aprendizado que obtive naquele 

momento tão significativo para mim.  

É sobre a intervenção pedagógica que começarei a lançar o meu olhar autocrítico. 

Primeiramente, a possibilidade de avaliar a própria prática docente foi muito importante. 

Nunca me tinha visto antes dando aula, pois ninguém consegue se ver quando está vendo; a 

filmagem dos encontros me permitiu observar a minha fisionomia quando falo; pude também 

analisar as reações que tenho em função de como as pessoas reagem ao que digo; isso me 

trouxe um autoconhecimento relevante, principalmente por me observar melhor como 

argumento com os meus alunos. Penso que, mesmo após a defesa da tese, continuarei 

assistindo àqueles vídeos para tentar extrair novos ensinamentos para o meu agir como 

professor.  

Essa intervenção, sobretudo, fez-me enxergar de maneira dramática que não basta um 

domínio do conteúdo por parte do professor para que o ensino-aprendizagem se dê de maneira 

mais efetiva. É neste sentido que o enfoque reflexivo que intentei com essa intervenção ganha 

agora uma possibilidade de se concretizar plenamente. Mais do que nunca esse momento 

significou para mim uma possibilidade de “superar a relação linear e mecânica entre o 

conhecimento científico-técnico e a prática na aula” (SACRISTÁN, 1998, p. 365). Não se 

tratava só de transmissão de conhecimentos; queria engajar-me em uma prática que superasse 

a educação bancária, ou a pedagogia de armazém. Para tanto, precisava confrontar-me com o 

meu cotidiano escolar, cheio de “situações complexas, mutantes, incertas e conflitantes” 

(SACRISTÁN, 1998, p. 365). Foi o que fiz. Escolhi em um primeiro momento do meu 

aprendizado enquanto pesquisador começar pela minha própria prática, estudá-la e criticá-la 

na esperança de conseguir vislumbrar um “novo” enfoque, uma metáfora alternativa nos 

dizeres de Sacristán (1998), para representar melhor o meu papel enquanto educador.  

O caminho percorrido foi muito mais feito no próprio caminhar do que traçado 

previamente. No início, não pensava tão claramente assim que estaria também refletindo 

sobre a minha própria prática ao colocar em marcha este estudo; reconheço que não tive, em 
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um primeiro momento, o claro propósito de modificar a minha rotina em sala de aula; queria 

apenas experimentar hipóteses de trabalho para que velhos problemas subjacentes à melhor 

maneira de se ensinar Filosofia para alunos de ensino médio pudesse receber um tratamento 

mais condigno com um conhecimento balizado pelas ciências da educação. 

Só que depois, após travar diálogo com alguns teóricos da educação, percebi que 

estava diante, não só da possibilidade de estudar o ensino de filosofia, mas de refletir sobre a 

minha própria prática docente. O método reflexivo não serviria só para o momento da 

Investigação Dialógica, mas oportunizaria uma possibilidade de criticar a minha própria 

maneira de ver o processo educativo, e me proporcionaria uma chance de aprender durante 

todo o transcurso da pesquisa, inclusive nesse momento em que redijo estas linhas. Assim: 

lendo e refletindo, assistindo aos vídeos e refletindo, escrevendo e refletindo. Foi assim, após 

começar a analisar os dados que coletei. Ou seja, percebi de maneira categórica que a 

realidade educacional em que cada um de nós está inserido é um manancial de experiências 

ímpares, que podem e devem ser objeto de reflexão.  

Nesse sentido, a leitura de Dewey, seja de forma direta ou indireta, foi um dos 

momentos cruciais dos meus estudos, uma vez, que a partir daí, passei a dar uma maior 

dimensão às experiências, pois são elas a matéria mesma na qual se deve imprimir a forma 

com que se idealiza o processo educativo. Ficava ainda mais motivado quando ouvia o eco 

das minhas reflexões sendo referendado por autores já consagrados como é o caso de 

Sacristán, que assim como eu reconhece em Dewey uma das primeiras pessoas a reivindicar 

em prol da experiência um importante princípio pedagógico de aprender mediante a ação, “e 

sua não menos influente proposta de formar um professor/a reflexivo que combine as 

capacidades de busca e investigação, com as atitudes de abertura mental, responsabilidade e 

honestidade” (SACRISTÁN, 1998, p. 365). 

O papel que Dewey dava à experiência, quando refletida, em prol de algum objetivo 

previamente pensado e a importância desse processo na construção de uma cultura 

investigativa e reflexiva foi um norte que vislumbrei e por ele passei a guiar, daí em diante, as 

minhas observações dos dados que colhi. “A investigação, a intervenção reflexiva, aberta e 

sincera, na realidade, configuram o pensamento criador do ser humano apegado à realidade, 

mas crítico e reflexivo frente à mesma” (SACRISTÁN, 1998, p. 366). Percebi o quanto a 

experiência não deve ser dispersiva; é preciso que se mantenha uma atenção redobrada para 

que parte da experiência da sala de aula sirva para retroalimentar a própria prática pedagógica, 

na forma de ser repensada e redirecionada para um caminho sempre ascendente do fazer 

educativo.  
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Aprendi em Schiller a importância de se manter um esforço de simetria entre o 

sensível e o racional; que tal esforço tem um valor estético em si mesmo, elevando o homem à 

categoria de lúdico. Talvez o que de mais original consegui neste trabalho foi estabelecer um 

diálogo entre Schiller e Dewey, depois mediado por Rorty. Com Lipman, pude trazer esse 

debate para a esfera da literatura, que era uma preocupação em minha mente. Mesmo assim, 

fico, por vezes, questionando-me se precisaria ter dito tudo o que disse para dizer tudo o que 

realmente precisava dizer. Talvez já seja um vício, um excesso de ruminação reflexiva. 

Sempre fui muito reflexivo, e agora, então... 

Agora, existem coisas que, se pudesse, faria diferente. Primeiramente, por falta de 

experiência, estendi bastante o tempo de leitura do romance: uma hora de leitura se mostrou 

um tempo excessivo; e meia hora de discussão se apresentou como insuficiente; poderia ter 

feito o inverso, meia hora de leitura e uma hora de Investigação Dialógica; se tivesse feito 

assim, teríamos (eu e os alunos) mais tempo para nossas elucubrações e questionamentos. No 

momento de analisar as falas nas transcrições, fico sempre com a impressão de que vários 

pontos poderiam ter sido mais aprofundados durante os diálogos e que não foram por motivo 

de falta de tempo. Nesse caso, o tempo foi curto porque fiz uma escolha que agora considero 

equivocada: preferi um tempo maior de leitura em detrimento de um menor tempo para o 

diálogo. Talvez quisesse ler o máximo possível em sala de aula, pois precisava avançar o 

quanto pudesse na leitura para que tivéssemos mais tópicos para dialogar após a leitura, mas 

de que adianta mais tópicos de discussão se não se têm tempo suficiente para isso? 

Infelizmente talvez esses equívocos tenham sido fruto das dificuldades que enfrentei 

para levar a cabo o experimento da forma como previ. Houve muitos entraves de ordem 

burocrática e administrativa, mas não vou trilhar por aí, até porque estou mais interessado 

neste momento em uma autocrítica e não em criticar terceiros. Deveria ter-me planejado 

melhor, deveria ter à mão alternativas caso as ações que planejei dessem errado; falhei em não 

ter um plano B; todo planejamento bem feito comporta alternativas caso o plano A não dê 

certo. O resultado é que fiquei com cinco encontros para realizar o que havia planejado em 

nove. O resultado só poderia ser uma ansiedade em dar conta do que não poderia ter dado 

conta: a leitura de maior parte do romance em sala de aula. Esse foi, sem dúvidas, um dos 

maiores agravantes que prejudicaram a intervenção, principalmente o pleno desenvolvimento 

da Investigação Dialógica. Percebo agora como é importante, e mesmo decisivo, um bom 

planejamento para uma boa coleta de dados. É por isso que a elaboração da metodologia deve 

ser um momento de muita calma para que nenhum passo importante fique de fora na 

descrição metodológica do experimento.  
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Finalmente, preciso dizer que, se fosse fazer essa intervenção novamente, deixaria os 

alunos mais livres para vivenciarem o silêncio engajador. Não que eu tenha ficado angustiado 

com isso, até fiz um comentário a respeito: “[...] eu não vejo problema nenhum no silêncio; o 

silêncio às vezes diz muita coisa; e esse silêncio de vocês tá me dizendo muita coisa”. Penso 

que não deveria, logo em seguida de haver dito isso, tê-los instigado com perguntas; deveria 

ter deixado que o silêncio durasse o tempo necessário. Mas, é porque o silêncio mexe com a 

gente: “E o silêncio é esta impossibilidade de esgotar o acontecimento com o dizer e, ao 

mesmo tempo, a impossibilidade de calar ante a sua densidade” (SARDI, 2004, p. 111). Nesse 

caso, quando tivesse me deparado com o silêncio da turma, talvez devesse, ao invés de 

problematizar, observar melhor as reações dos alunos esperando um pouco mais para ver 

como eles próprios resolveriam o problema da densidade do silêncio, compartilhar um pouco 

mais esse silêncio com a turma. “Aproximar-se do outro desde o seu próprio silêncio, 

desejando um encontro entre dois silêncios, sabendo-se, ainda assim, na diferença de seu 

dizer, e na unicidade da sua própria experiência, requer uma escuta de seu próprio silêncio” 

(SARDI, 2004, p. 111-112).  

Se o objetivo é ensinar Filosofia dando ao aluno a autonomia necessária para que ele 

possa potencializar a sua própria imaginação, se se quer formar um aluno crítico, criativo e 

comprometido com as suas escolhas, nada mais natural que lhe seja dado o devido espaço, 

inclusive para permanecer em silêncio. O fato é que, após analisar a minha própria prática, 

hoje faria várias coisas de maneira diferente.  Faria o que todos esses teóricos me ensinaram a 

fazer quando da elaboração desta tese. Aprendi com eles a melhorar o meu cotidiano na 

escola. Aprendi que a pesquisa é fundamental não só para Doutores que militam nos 

Departamentos de Educação por aí afora, mas quem está inserido no contexto educacional 

precisa refletir sobre a sua prática se quiser aprimorá-la. É interessante como só após a 

reflexão mais profunda sobre a intervenção que coordenei é que chego a essas conclusões da 

maneira como agora as interiorizo. Quero fazer dessa experiência uma meditação que me 

conduza ao um retorno mais efetivo à sala de aula.  Só assim penso que estarei estimulando da 

melhor maneira a curiosidade epistemológica (FREIRE, 1999) necessária para que o 

aprendizado não seja um fardo, mas uma construção lúdica. 
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CONCLUSÕES 

 

 

A introdução da Filosofia na cultura dos jovens adolescentes sempre carregou em seu 

bojo uma dificuldade capital, a saber: a ocorrência nos autores clássicos de um vocabulário 

altamente técnico, constituído por palavras de pouco uso comum e, algumas vezes, de difícil 

compreensão. Os próprios acadêmicos que ingressam no curso de Filosofia e que não trazem 

consigo uma bagagem prévia de conhecimentos filosóficos sentem dificuldade, em um 

primeiro momento, com alguns conceitos tradicionais que aparecem ao longo do curso. Essa 

dificuldade inicial faz com que alguns alunos jamais aspirem se aprofundar nos estudos (como 

por exemplo, em um Bacharelado, ou numa Pós-Graduação); preferindo, então, passarem 

placidamente por uma Licenciatura, só cumprindo as tarefas essenciais para concluir o curso; 

outros ainda, uma pequena minoria, leva tão a sério tais dificuldades iniciais, que chegam 

mesmo a abandonar o curso alegando falta de “vocação” para a coisa. O exemplo dos 

acadêmicos serve apenas para destacar que a Filosofia, da maneira como é tratada nas 

universidades, realmente é um campo do conhecimento que exige todo um rigor, que muitos 

ainda não dominam, o que não implica que não possam reverter isso durante o curso com o 

devido esforço, necessitando de uma abordagem metodológica para que os progressos sejam 

sentidos. 

O que aduzo dessa argumentação é que, se se atenta para o ensino da Filosofia no 

ensino médio, a questão torna-se mais delicada ainda. Diferentemente de um aluno de 

universidade que escolheu livremente fazer uma licenciatura ou um bacharelado em Filosofia, 

o aluno de ensino médio encontra-se diante de uma série de disciplinas dentre as quais, 

algumas delas que, se pudesse, preferiria não cursar; sendo que, em alguns casos, a Filosofia 

seria uma dessas disciplinas que ele só estudaria porque é obrigado. As questões para isso são 

inúmeras, a maioria fruto de preconceito, sendo que só interessam enquanto forma de se situar 

a questão, como, por exemplo: pelo fato de Filosofia não cair no vestibular; por acharem que 

ela não tem uma utilidade imediata para a vida; ou ainda, por pensarem ser algo para pessoas 

excêntricas, ociosas, dentre outras. 

Um dos maiores problemas que enxergo no ensino de Filosofia no ensino médio diz 

respeito ao fato que, algumas vezes, o seu ensino está distante da experiência do aluno, ou 

seja, é um ensino sem muita relevância para ele. A academização da Filosofia, ao invés de 

despertar o gosto por ela, pode passar a falsa ideia de que a disciplina não teria outro lugar 

além dos muros universitários.  



 244 

Assim, a preocupação que permeou este trabalho foi o debruçar-se sobre questões que 

permitissem, ao menos, minimizar essa dificuldade inicial na introdução da Filosofia com os 

jovens do ensino médio. Tenho um entendimento, compartilhado por vários autores, que a 

Filosofia não necessariamente precisa ser transposta do currículo universitário para os níveis 

mais elementares. Existe uma gradação que, do ponto de vista didático, deve ser preservada 

sob pena de se desmotivar o aluno quando algumas medidas poderiam ser adotadas para se 

evitar tal coisa. Se o objetivo proposto pelos PNEM e pelas OCNEM é que o aluno chegue ao 

texto filosófico contemplado pelos cânones da História da Filosofia, isso, porém, não 

estabelece que ele tenha que começar por eles imediatamente. Procurar encontrar 

metodologias apropriadas ao ensino de Filosofia para os jovens do ensino médio, longe de 

banalizá-la, é um esforço justamente de não esvaziá-la. 

Com efeito, empregar uma linguagem mais próxima possível da realidade do jovem de 

ensino médio para que a Filosofia tenha uma maior significação para ele, penso ser uma 

medida desejável que deve ser buscada permanentemente. A literatura propicia experiências 

ao aluno, pois nela ele pode vivenciar situações do cotidiano que, mesmo ficcionais, fazem-no 

pensar sobre elas. 

 A literatura, mesmo que se possa questionar o baixo nível de leitura de literatura dos 

jovens brasileiros, faz parte das experiências dos alunos que estão cursando o ensino médio. 

Para mencionar o caso específico do IFRN, pode-se observar um zelo muito grande com o 

tratamento da literatura na formação dos alunos. Em reuniões pedagógicas de que participo, 

pude constatar a atenção que os professores de Língua Portuguesa dedicam à literatura.  

A literatura suscita no leitor um olhar acurado sobre aquele universo com o qual se 

depara. No momento da leitura, o leitor tem a possibilidade de uma visada bem panorâmica da 

obra; dada a sua posição de observador, pode adentrar no psiquismo dos personagens, nos 

detalhes das situações narradas, sobrevoar vários cenários a uma velocidade estonteante; 

enfim, pode tomar conta de uma ampla situação. O leitor, à medida que vai ficando mais 

experiente, vai burilando a sua observação perante outras realidades, apropriando-se de um 

olhar mais universalizante.  

A concepção sartriana da literatura como forma de experiência parte da premissa de 

que as ideias são oriundas das experiências da vida real. Quando se assente que a ficção 

estabelece relação de correspondência com o real, pode-se dizer que ela também possui 

realidade, pois, as possibilidades que a ficção desenrola nos seus enredos são compatíveis 

enquanto possibilidades lógicas com o que poderia acontecer na realidade. A Náusea é uma 

espécie de manifesto literário do existencialismo. Sartre teve a intenção clara de, partindo da 
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realidade do homem de sua época, colocar os seus leitores em confronto com temas 

filosóficos que os levassem não só à reflexão, mas também a uma tomada de posição frente 

aos dilemas de seu tempo. 

Pela sua própria característica de buscar o fundamento na própria existência, a 

Filosofia da existência de Sartre se coaduna perfeitamente com o discurso literário presente 

em seus romances, ou seja, de que, uma vez “jogado” na existência, o homem precisa dar 

sentido para ela; essa busca de sentido ou de um fundamento para o que não tem fundamento 

é o que Sartre chama de liberdade. 

O que a liberdade tem a ver com o discurso literário existencialista? Que a literatura, 

enquanto expressão da liberdade essencial do homem, é abertura constante para superação 

desse mesmo homem, ou seja, é a sua nadificação, para usar um termo tipicamente sartriano. 

E essa nadificação, enquanto ato de liberdade que pode criar outras possibilidades, ocorre 

primeiramente no campo do pensamento. Se, como ensina Sartre, a arte de escrever é uma 

atividade dialética ímpar que gira como um pião a se movimentar entre o escritor e o leitor, 

então, a função do leitor é tão importante quanto a do escritor, pois ele também é responsável 

pela movimentação do pião do pensamento, e este jamais deverá parar de girar sob pena de 

cair... 

Por isso tem-se que primar em matéria de ensino por obras que levem o aluno a 

pensar. A literatura tem essa força, principalmente a que coloca o homem em situação como 

no caso da literatura existencialista, da qual Sartre é um excelente representante. No caso de A 

Náusea, Roquentin, por mais desengajado que possa aparentar ser, está sempre à beira de uma 

decisão, e decisões sempre colocam as pessoas diante da responsabilidade por elas. Ele está 

sempre pensando e levando o leitor a pensar com ele; trazendo ao leitor toda uma gama de 

experiências que, apesar de fictícias, têm a possibilidade lógica de acontecerem, sem 

mencionar que mesmo sendo ficcionais produzem emoções e reações bem reais. Ou seja, 

quem lê literatura tem a possibilidade de interagir não só com as personagens, mas de adentrar 

a própria estrutura do pensamento do autor, dialogando com o seu pensamento e fazendo com 

que o ciclo da dialética da leitura se realize. É o mesmo que fazer com que o pião da leitura 

gire e jamais cesse de girar. É nesse sentido que Sartre dizia que todo escritor escreve para ser 

lido, ou seja, escreve para um determinado leitor para que ele, através de um ato de 

generosidade, disponha-se a pensar junto com o escritor sobre alguma coisa que este último 

julgou algum dia relevante de ser escrito.  

Dentro de uma aproximação possível, tentei demonstrar que o impulso lúdico se 

confundiria como o verdadeiro estado estético por excelência, pois seria através do jogo 
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lúdico que se poderia ir da sensibilidade à razão e da razão à sensibilidade, num autêntico 

jogo com a imaginação. Precisa-se da experiência sensível enquanto material para o 

estabelecimento das vivências, pois, sem a experiência sensível, o todo se tornaria mera forma 

vazia de conteúdo. É verdade que só a experiência sensível permite o gozo e a fruição, mas 

somente a fruição estética é completa, pois somente ela permite uma totalização em função de 

que a mesma consegue amalgamar o real e o ideal, o sensível e o formal, o sofrer e o fazer. 

Agindo assim, movido por um impulso lúdico, o homem poderia se considerar plenamente 

livre, no sentido de não ser constrangido nem pelos apelos sensíveis, nem muito menos pela 

determinação moral.  

O pensamento, quando se pensa, está sempre procurando formalizar, através da 

linguagem, esquemas para uma melhor compreensão de realidade. Mas, eis que, de repente, a 

experiência já impressiona o homem com novas percepções que precisam ser recodificadas. 

Na verdade, o ciclo nunca se fecha, e não deve se fechar mesmo, caso exista uma clara 

intenção em se avançar no conhecimento da natureza mutável da realidade humana. Nesse 

sentido, somente o impulso lúdico poderia manter o homem nesse ciclo perpétuo entre o 

sentir, o agir (já pensando) e o pensar (já pensando sobre o pensado – reflexão). 

Destarte, partindo desse princípio do elemento lúdico da literatura, quis dar mais do 

que o pedido: propiciar uma leitura filosófica de textos literários; quis valer-me, ao mesmo 

tempo, de um texto literário com as suas qualidades estéticas, bem como de um texto que já 

fizesse parte da tradição filosófica da Filosofia Contemporânea – o Existencialismo –, ou seja, 

um texto de referência da História da Filosofia, de acordo com as recomendações tanto dos 

PCNEM como, principalmente das OCNEM. Penso que a literatura existencialista de Sartre 

mais do que cobre duas das competências e habilidades a serem desenvolvidas em Filosofia, 

em termos de representação e comunicação como preconizam os PCNEM: ler textos 

filosóficos de modo significativo; ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e 

registros. À maneira dos filósofos renascentistas, tentarei, através de uma esquematização 

gráfica, dar uma ideia geral de como vejo a literatura existencialista enquanto legítima 

expressão filosófica, pois, talvez, algumas páginas a mais não trouxessem um esclarecimento 

melhor:  
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Quadro 3 – A vizinhança comunicante entre a filosofia e literatura no existencialismo 

 

Outro ponto que gostaria de destacar nesse momento diz respeito à possibilidade que 

foi aberta após a leitura para proceder-se à Investigação Dialógica. Com essa metodologia 

pretendi dar conta de outra competência/habilidade preconizada pelos PCNEM que diz 

respeito a: Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de 

posição face a argumentos mais consistentes.  

Para as próximas intervenções que fizer em sala de aula, procurarei incluir nessas 

orientações que busquei conciliar com a minha prática pedagógica outros aspectos como, por 

exemplo: Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo. Para tanto, pretendo 

fazer uso da dissertação como mediadora para essa competência/habilidade. Poderei ainda me 

valer do estímulo à pesquisa através de projetos para que o aluno já possa amadurecer mais 

ainda a sua autonomia no processo de construção do conhecimento. São propostas que 

pretendo melhor desenvolver brevemente para aprimorar os meus procedimentos de ensino de 

Filosofia. 

Já no início deste trabalho, busquei defender o ponto de vista da importância de um 

ensino reflexivo, que suscitasse nos alunos uma disposição permanente em analisar e se 

posicionar criticamente diante das questões que lhes são colocadas. Fiz uma apreciação da 

importância dessa atitude reflexiva, sobretudo na inserção do indivíduo na vida moderna, 

pois, como se viu, esta está impregnada de um caráter de pressa que dificulta a reflexão acerca 

do verdadeiro estado de fato das coisas. 

Tentei também delinear a concepção de educação que partilho e a inserção da 

Filosofia, nesse contexto histórico-cultural, enquanto disciplina que ambiciona o estímulo da 

reflexão através da prática de um pensamento que pretende ser rigoroso; para que o indivíduo 

se posicione diante da sociedade na qual está inserido de maneira crítica e responsável; para 

que o seu nível de participação na sociedade esteja ao nível genuíno de uma participação 

cidadã. 

EXISTENCIALISMO 
REFERÊNCIA 

À HISTÓRIA 

DA 

FILOSOFIA 

EXPRESSÃO 

LITERÁRIA 
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A cidadania tem uma dimensão política hodiernamente alinhada com a concepção de 

que a democracia pode e deve ser constantemente aprimorada, precisando para tal de cidadãos 

conscientes, responsáveis e engajados nas transformações sociais compatíveis com o regime 

democrático. Destarte, o próprio filosofar deve estar comprometido com a sua transformação 

em uma práxis cada vez mais efetiva, de construção contínua, pautado em um livre pensar 

comprometido com o aprimoramento constante do regime democrático, dentro de uma 

perspectiva socialmente engajada. Esse filosofar, dentro de tais bases conceptuais, não deve 

ter a pretensão de se acabar nos muros escolares; pode até começar neles, mas as suas 

pretensões devem ser muito mais ambiciosas. 

Por isso vejo como importante a demanda por Filosofia no âmbito da sociedade como 

um todo, particularmente nos estabelecimentos educacionais. É que a educação tem um valor 

mais desejado quando vista como mediadora da formação de um homem integral. A formação 

para a cidadania deve ser uma preocupação de todas as disciplinas do currículo escolar e isso 

parece ser um ponto pacífico. Nesse cenário, a Filosofia tem uma contribuição a dar no 

tocante ao seu método peculiar de abordagem das questões com as quais se depara. 

Problematizar parece ser uma vocação da atitude filosófica que deve ser fomentada nos alunos 

o mais cedo possível.  

Se a Filosofia pode colaborar na formação do cidadão, para que o termo formação não 

se perca em um palavrório vazio, há que se garantirem as condições necessárias para que a 

sala de aula seja um local de amadurecimento e desenvolvimento pessoal do aluno. Para tal, 

penso que a tomada de consciência de questões existenciais é um bom começo para se trilhar 

o caminho do autoconhecimento. Sendo a formação um processo multifacetado, que se inicia 

na família, percorrendo várias dimensões da sociedade, encontra na escola um espaço 

privilegiado para o seu desenvolvimento. Dentro dessa perspectiva, propus a literatura 

existencialista de Sartre como parte de uma metodologia que, seguida da Investigação 

Dialógica, estimulasse a autonomia de pensamento do aluno, fazendo-o, principalmente, 

refletir acerca do sentido da própria vida.  
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