
V
ocê já ouviu falar no Método
Socrático? E em Maiêutica?
Independente do nome trata-
se de uma técnica de ensino

baseada em perguntas, inventada pelo
grego Sócrates (470-399 a.C.) - conside-
rado por muitos o 'Pai da Filosofia'. Ela
tem como fim promover o 'parto intelec-
tual da verdade', que se oculta no inte-
rior do ser humano. A peculiaridade do
método, que tem a capacidade de enri-
quecer as aulas e facilitar a aprendiza-
gem de disciplinas e matérias em idades
diversas, está na reflexão sobre os concei-
tos da realidade, feita por meio do ques-

tionamento, que despertam o interesse e
a curiosidade pelo assunto. Seu uso não
é muito comum fora das faculdades de
filosofia, no entanto, alguns professores
aplicam a metodologia na educação bá-
sica, sem deixar de lado as formas tradi-
cionais de educar.

É o caso de Fernanda Prado, profes-
sora de filosofia no Colégio Expoente
Água Verde e Boa Vista, em Curitiba,
para os ensinos fundamental II e mé-
dio. Ela confirma que o método pode ser
utilizado por qualquer disciplina da gra-
de curricular e em qualquer faixa etá-
ria, não havendo contra-indicação, se-

ja com relação à matéria ou disciplina.
"A Maiêutica é bem aceita pelos alunos,
já que ela permite discutir, refletir e cri-
ticar. Os resultados obtidos são satisfa-
tórios também no ensino de filosofia,
quando os estudantes definem conceitos
do seu cotidiano, como, por exemplo, o
que é a justiça, beleza, amor e o bem",
explica a professora.

Guilherme Santos Piedade, de 14
anos, aluno do 2° ano do ensino médio
da mesma escola na capital paranaense,
está bem familiarizado com esta manei-
ra de aprender. Ao ser questionado so-
bre o que achava do aprendizado com o



Filosofia

Método Socrático, respondeu com outra
pergunta: "O método de ensino atual é
baseado nele, não? Por meio de pergun-
tas e respostas, todos constróem o conhe-
cimento juntos. Acho que é assim que
acontece nas boas escolas". Como estu-
dou a vida inteira no mesmo colégio, e pe-
la naturalidade com que foi apresentado à
metodologia, ele não lembra da primeira
vez em que teve contato com o 'parto in-
telectual da verdade'. "Sempre foi assim.
Onde estudo, não costuma existir lugar
específico para o professor e o aluno na
hora do ensino. Todos fazem perguntas, e
as perguntas constróem", acredita.

O aluno compara a forma de apren-
dizado com o ato de participar da grava-
ção de um filme. "Se você apenas assiste,
não se lembrará de todas as cenas e fa-
las, apenas das que mais marcaram. Mas
se você atua, como ator ou diretor, grava-
rá em sua memória até mesmo trechos
que passam despercebidos pela maioria".
No entanto, Guilherme reconhece que
há certas limitações, principalmente em
se tratando de disciplinas nas quais vo-
cê pode construir o conhecimento, mas é
preciso adquirir outra parte dele, ou pe-
lo menos se contextualizar. Como é o ca-
so da história. "Você não vai construí-la
pensando de sua maneira, apenas che-
gando a conclusões. Mas por meio do
método você pode entender como ela se
construiu".

A vantagem do processo é que ele
parte de um questionamento do sen-
so comum, ou seja, das crenças e opi-
niões que o aluno possui. Nesse mo-
mento, ele se dá conta de não saber
aquilo tão bem quanto supunha saber.
"Sócrates afirmava que a filosofia deve-
ria levar o homem à verdade, e isso se-
ria possível somente quando as pessoas
duvidassem de suas próprias certezas e
opiniões, assumissem sua ignorância e
abrissem mão de dogmas e preconcei-
tos para acolher uma visão mais próxi-
ma da verdade. Após demolir e criticar
as idéias pré-estabelecidas, o mestre en-
tão convidava o indivíduo a seguir um
caminho para aperfeiçoar seu entendi-
mento, mediante a reflexão", ressalta a
professora Fernanda. Daí a famosa cita-
ção socrática "Conhece-te a ti mesmo".

O docente que deseja trabalhar com
a técnica, sem ser especialista em filo-

sofia, deve ao menos ter conhecimento
das teses socráticas acerca da vida gre-
ga e do modo como eles se posicionavam
diante de seus problemas. Mesmo assim
não é suficiente. Segundo o coordenador
do curso de pós-graduação em filosofia
do direito do Unicuritiba e professor da
Universidade Positivo, Mauro Simões,
uma vez que se queira utilizar o méto-
do, o mestre precisa dominar o assun-
to, bem como possuir um certo grau de
inventividade. "É fundamental possuir
um espírito aberto e tolerante. E o mais
relevante é admitir que, mesmo sendo
o mestre, há possibilidade de aprender
com os seus alunos".

"O MESTRE
INTERESSADO
EM APLICAR A

MAIÊUTICA PRECISA
DOMINAR O

ASSUNTO, POSSUIR
CERTO GRAU DE

INVENTIVIDADE E
ADMITIR QUE PODE

APRENDER COM
OS ALUNOS"

Mauro Simões, professor

O professor deve atentar ao fato
de que uma das premissas básicas do
pensamento socrático é a alegação de
que nada sabe. Isso significa, em tese,
que o professor não deve arrogar o co-
nhecimento da resposta com aquele ar
típico de cátedra, e que causa no edu-
cando a sensação que está sendo alvo
de um inquérito que tem como fina-
lidade descobrir o aluno ignorante da
sala de aula. "Em hipótese alguma,
os questionamentos devem transpare-
cer que o educador está querendo colo-
cá-lo em situação vexatória ou humi-
lhante", completa Mauro, que garante:
uma vez bem conduzido, o método
trará, inevitavelmente, um aprimora-
mento da aprendizagem e das relações
dentro e fora de classe.

ENTENDA MAIS
Basicamente, a Maiêutica consiste em
elaborar perguntas aos alunos, cujas
respostas podem ser rápidas, ainda
que não profundas. Ou então, em for-
mular problemas que requerem uma
resposta mais complexa. Nesse caso,
o professor deve conduzir o aluno de
maneira que ele perceba que a primei-
ra resposta carece de arestas, e que,
portanto, possibilita a reconsideração
da resposta inicial. Partindo do prin-
cípio que "Tudo o que sei é que na-
da sei" - famosa citação de Sócrates,
aprender significa rememorar um sa-
ber e traze-lo à tona mediante um
procedimento adequado de perguntas
e respostas.

Segundo a professora Fernanda
Prado, Sócrates perguntava muito,
mas nunca respondia as perguntas.
"Ao questionar, seu principal objetivo
era permitir que o outro se desfizesse
de suas idéias equivocadas, e a partir
de certa altura, as perguntas passa-
vam a instigar os raciocínios e o aflo-
ramento de novas concepções, usando
a própria razão do indivíduo para so-
mente então prosseguir rumo à defi-
nição mais pura. E é assim que pode-
mos perceber o quanto ele valoriza a
experiência dialógica".

NÃO PARA POR AÍ
O Método Socrático ainda é compos-
to de uma segunda parte, além da
Maiêutica. Ela é chamada de Ironia, e
se caracteriza pela maestria em levar o
educando a considerar as possíveis res-
postas como dubitáveis, ou seja, enxer-
gar o conhecimento como limitado e
sempre aperfeiçoável. O filósofo tam-
bém usava a ironia para expor a igno-
rância em relação a conceitos básicos.
Isto é, afirmava ser diferente das ou-
tras pessoas apenas por saber que era
ignorante. E essa insistência induzia
outros a suspeitarem sobre o real co-
nhecimento que possuíam. 
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