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Considerações introdutórias
A discussão sobre o ensino de Filosofia no Brasil tornou-se, em certa medida, desligada de pressuposições teóricas. Não raro o debate recaiu no aspecto didático-metodológico, preocupado com os aspectos de “como fazer”, esquecendo-se da famosa advertência de Hegel, contida no Prefácio à Fenomenologia do Espírito, quando diz que ‘o conteúdo é que determina o método’, e não o contrário. Porém, como uma Pedagogia interessada na aquisição dos conteúdos pode nortear a preocupação com o ensino de Filosofia? Afinal, a própria Filosofia encontra-se imersa numa paisagem intelectual que a torna prisioneira das conceituações fechadas da cultura dos especialistas, o que mais dificulta, do que facilita, muitas vezes, a aproximação amorosa ao saber que está sendo apresentado.
A melhoria das propostas voltadas ao ensino de Filosofia depende, é claro, da necessidade de se repensar a possibilidade do incremento de novas estratégias didáticas de ensino, diferentes daquelas metodologias que o tratam como tributário de receitas prontas. Mas como compatibilizar a preocupação com a transmissão e assimilação de conteúdos filosóficos, numa época de grande complexidade e de transformações culturais de todo tipo? Ora, Gadamer se propõe a refletir, na obra Verdad y Método, sobre alguns aspectos essenciais à formação cultual (Bildung), que julgo imprescindíveis para auxiliar o processo de ressignificação do ensino de Filosofia em seu sentido mais elevado. Segundo ele, essa expressão guarda em seu núcleo constitutivo (Bild) o jogo de espelhos entre “imagem imitada” e “modelo por imitar” (1996, p. 40), que possibilita aproximar o ensino de Filosofia do papel desempenhado pelas imagens formativas da cultura. 
Além desse aporte investigativo, o referencial teórico utilizado busca inspiração nas contribuições das imagens estéticas para diluir as resistências da dominação do império do conceito. Nesse sentido, procura recuperar para o ensino de Filosofia a expectativa depositada por  Theodor W. Adorno na idéia da contra-imagem utópica da formação cultural - utilizada como estratégia teórica para ocasionar a dissolução dos rígidos controles do conceito sobre o real -, auxiliando a produção de um filosofar mais comprometido nas instituições educativas com a reflexão sobre a cultura das imagens e sua importância na formação de uma opinião pública crítica. 
Essa perspectiva faz parte de um projeto mais amplo de pesquisa que consiste em somar esforços às iniciativas que visam a  redimensionar, no campo da educação, a esperança depositada pela Escola de Frankfurt na dinâmica da formação cultural (especialmente na versão de Theodor Adorno) - utilizada como âncora do conhecimento para não sucumbir aos apelos do mundo administrado -,  com o intuito de auxiliar a formação da vontade esclarecida e colaborar, desse modo, na produção de um saber mais comprometido com a reflexão sobre a cultura das imagens. Com base em orientações de Theodor W. Adorno, Hans-Georg Gadamer e Jürgen Habermas, pretende-se repensar  as relações entre a crise das noções ligadas à formação cultual e os problemas concretos da situação do ensino enfrentado nas escolas e universidades, entendendo-se a urgência do surgimento de novos critérios de avaliação dos diversos discursos vigentes na educação.11 Com isso, busca-se promover a transposição de elementos da pesquisa básica para a pesquisa aplicada, pois esta é uma necessidade eminente em nosso país, que carece de tantos recursos e apresenta dificuldades históricas em todos os campos, especialmente no que se relaciona ao aprimoramento dos diversos níveis educacionais. Nas atuais circunstâncias, não raro essa transposição acaba sendo executada pelos próprios pesquisadores implicados com a pesquisa básica. 
No horizonte da discussão, está a hipótese norteadora de que as renovadas tentativas de suscitar a emergência do discurso da formação cultural nas instituições educativas, via inclusão da discussão filosófica nos currículos e demais atividades de pesquisa e ensino, em geral não têm obtido sucesso efetivo porque, entre outros motivos, essas iniciativas ainda trabalham excessivamente concentradas na tradição que leva em conta o aspecto conceitual da cultura simplesmente. Enquanto isso, elas deixam de operar com o teor da cultura mais geral, que mudou atualmente para a hegemonia da cultura imagística. A partir de um cruzamento reflexivo entre as prerrogativas da  Hermenêutica, Estética e Filosofia da Educação, torna-se factível esboçar uma contribuição ao ensino de Filosofia, no sentido de auxiliar o mundo da vida a decodificar pedagogicamente o  chamado mundo   imaginal, dado que atualmente a sociedade dos espetáculos e das imagens vivencia uma verdadeira orgia de contemplação das imagens.   O intuito básico é o de renovar a discussão sobre o ensino de Filosofia, a partir do referencial das imagens estéticas utilizadas na linguagem. Elas podem servir como estratégias-chave ou funcionar como imagens-padrão para acessar melhor o conteúdo interpretativo do texto. O caminho de análise proposto pode auxiliar a liberação das contradições a que ficou submetida a discussão, presa muitas vezes aos didatismos rígidos e às abstrações e brutalidades do conceito. Nesse aspecto, ao procurar refletir sobre o ensino de Filosofia, na busca de uma flexibilização das coações do conceito sobre o real, a dialética da cultura junto ao processo educativo pode voltar a ter vida.

Ensino de Filosofia por imagens  e a indústria cultural
O contexto pós-moderno tem-se caracterizado pela legitimação do capitalismo e de seus diversos mecanismos de alienação e incorporação dos sujeitos  à lógica do mundo instrumentalizado. Dessa forma, a sociedade passa a consumir “produtos” criados pela indústria cultural, caracterizando uma opinião pública que, muitas vezes, não consegue ler a ideologia e a intencionalidade presentes nas imagens e estereótipos projetados pelos meios de comunicação, resultando numa verdadeira ‘semiformação socializada’. 
Sem dúvida, fazemos parte da “civilização da imagem”, em que  as mais diferentes naturezas  imagéticas tornaram-se os elementos motores dessa nova forma de mundo exterior, totalmente artificial, que se construiu a nossa volta e que se constituiu como uma cultura. Algumas abordagens contemporâneas apontam para o grande desafio que é fundamentar e qualificar as novas propostas de ensino formal numa relação com o mundo cotidiano contemporâneo, imerso na cultura imagística. Como afirma Oliveira: “O importante, em nosso contexto específico, é considerar o impacto da civilização tecnológica ao nível de cultura e do ensino. A palavra feita imagem permite a transmissão de efeitos estéticos não verbais e de novos valores ou antivalores.” (1997, p. 234). A proliferação da imagem, encarada como um instrumento de informação, precipita a tendência do homem moderno para a passividade, visto que,  complementa Oliveira: “A razão se fragmenta num pluralismo ineliminável de muitas razões, o que, na vida prática significa a pluralidade das muitas éticas, numa sociedade onde as pessoas se tornam espectadores e consumidores de imagens e se constrói, assim, a civilização do sensório”. Logo a seguir, o próprio autor questiona: “Que significa educar nesta situação de pluralismo (?)” (Ibid., p. 235, o parêntesis é nosso).
A resposta a essa pergunta não encontra uma proposta afirmativa no caso do ensino de Filosofia, pois diferentes contextos do mundo da vida, permeados pelo predomínio das imagens, são, por vezes, ignorados pela educação. Existem  alguns tipos de imagens estudadas, discutidas e analisadas na escola formal apenas enquanto ilustração de conteúdo, ou seja, enquanto algo periférico. A leitura crítico-filosófica sobre sua presença e seus sistemas de significação ficou de lado na história do ensino, e principalmente no ensino de Filosofia. A utilização da imagem como instrumental extremamente importante de análise nos sistemas de ensino é, portanto, ainda uma tarefa a cumprir.  Maffesoli aduz neste sentido que:

Com efeito, a partir do momento em que a imagem deixa de ser da ordem da periferia ou de estar confinada unicamente na literatura ou nas belas-artes, para tornar-se um vetor essencial de sociabilidade, e isso em todos os domínios, é da maior urgência saber, também, utilizá-la na investigação social. Assim, aquilo que não podia passar de um lado de pouca importância – tal pensador tinha estilo mas isso não tinha conseqüências sobre o fundo daquilo que tinha a dizer – vai tornar-se um elemento central na progressão intelectual: saber utilizar as imagens para, justamente, poder dar conta delas.” (1998, p. 154).

Tendo em vista que o saber filosófico se distanciou em certo sentido, por um lado, dos seus pressupostos teóricos e,  por outro, transformou-se em discussão didático-metodológica simplesmente, é preciso investigar a possibilidade de aliar o conhecimento oriundo dos clássicos do pensamento às discussões emergidas das práticas cotidianas, dominadas pela produção do mundo imaginal. Trata-se de discutir em que medida a reflexão sobre as imagens pode contribuir para o aprimoramento do processo do ensino de Filosofia, desenvolvendo um olhar crítico e reflexivo frente à cultura do espetáculo, a qual se apresenta como cultura hegemônica para o consumo imediato da maioria das pessoas na chamada pós-modernidade.
Porém, a idéia de um ensino de Filosofia por imagens não se restringe a uma crítica ao campo da produção da indústria cultural especificamente (produções cinematográficas, novelas, cartoons e também comic books, teatro não erudito, marketing e as estórias em quadrinhos), mas tem uma relação com a investigação que utiliza, como ponto de partida reflexivo, as imagens metafóricas, metonímicas e alegóricas da linguagem, que foram criadas pelos grandes pensadores da cultura para comunicar ou didatizar os efeitos de suas filosofias. Em vez de se consumir no enfrentamento com o fenômeno da massificação da cultura, acredito que é possível transformar o discurso cerrado da formação cultural, que ainda permeia as discussões filosóficas no Brasil, e fazer um processo de ressignificação para auxiliar a sua sobrevivência numa sociedade de complexidade crescente. Em relação à preocupação específica com as imagens, ressalta-se na história da Filosofia, como disse anteriormente, a tentativa de Theodor W. Adorno, que busca inspiração nas contribuições da estética para quebrar as resistências da dominação do conceito.

Abigüidade da estética adorniana 
Há uma certa indecisão nas teses de Adorno sobre a questão da imagem, que está presente desde a origem, quando cunhou, juntamente com Horkheimer, a expressão indústria cultural na Dialética do Esclarecimento. Em um pequeno texto posterior, intitulado justamente de A Indústria Cultural, Adorno tenta se explicar,   dizendo que a expressão havia surgido para contrariar e dirimir a confusão que a noção cultura de massas havia criado. Segundo ele, mass media era um conceito impróprio, porque dava a idéia de que uma cultura estava surgindo de baixo para cima espontaneamente, quando, na verdade, aquele comportamento imitativo era algo imposto de cima para baixo, ou seja, produzido por uma indústria. Mas o que deveria estar em questão não era simplesmente uma discussão terminológica, e sim o espírito que estava insuflado ou embutido na construção da categoria. O espírito da indústria das consciências estava estreitamente ligado ao trabalho arquitetônico da razão, que resultou historicamente em seu contrário irracional, isto é, a própria natureza mutilada. A relação estabelecida pela sua filosofia com a mímesis da arte ocorre na tentativa de resgatar o poder de comunicação por imagens – a filosofia das imagens – para o interior da prática conceitual reificada. Segundo Jameson, há em Adorno “um tipo de estratégia homeopática”,  em que,  por intermédio do “mimético ou narrativo”, que desvenda uma espécie de  “imagética animal”,   “o veneno da abstração é neutralizado” (1997, p. 96). A imagem preserva a identidade da coisa, a sua singularidade, enquanto o conceitual opera dentro de um certo nível de abstração que obriga o sacrifício das individualidades. Não é que Adorno subestime a importância do elemento categorial, mas o desafio está em manter a sua relevância preservada de um certo distanciamento da homogeneidade. 
Assim, enquanto em alguns momentos há uma clara advertência quanto à dessensibilização humana provocada pela indústria cultural, em outros ele se utiliza do poder das imagens para absorver a sua eficácia didática. Para Wiggershaus, este segundo estágio da discussão atinge o seu ápice no testamento que se encontra inscrito na sua obra póstuma Teoria Estética,  na qual é proposta a idéia  da “teoria estética como fundamento de uma filosofia colocada sob o signo da promessa de felicidade” (2002, p. 668). Ao comentar a frase de Adorno “Toda  reificação é um esquecimento”, Marcuse chega a dizer neste sentido que: “A arte combate a reificação fazendo falar, cantar e talvez dançar o mundo petrificado.” (1999, p. 75). Observa-se que a relação entre “imagem imitada” e “modelo por imitar”, que era um dado fundamental para a compreensão da formação cultural segundo os moldes iluministas, foi provocativamente subvertida por Adorno. No lugar do protótipo a ser imitado, do topos maravilhoso e paradisíaco prometido pela utopia, lugar anunciado pela retórica da formação cultural, ele coloca a imagem da catástrofe – os campos de concentração de Auschwitz, por exemplo – para que os homens, contemplando a imagem dos horrores ocasionados pela guerra, possam decidir-se antecipadamente pela cultura da paz. Essa utopia às avessas, em que a imagem implode a dominação do conceito, vai aparecer estrategicamente também no artigo Tabus acerca do magistério, quando fala do papel do professor comparado à imagem do carrasco. “A minha hipótese”, diz Adorno textualmente, “é que a imagem de ‘responsável por castigos’ determina a imagem do professor muito além das práticas dos castigos físicos escolares. (...) Ainda que em termos bastante brandos, repete-se na imagem do professor algo da imagem tão afetivamente carregada do carrasco.” (1995, p. 107). Conclui-se que a posição de Adorno oscila entre a restrição às imagens ou a aprovação, reconhecendo a sua duplicidade.



Herança do dilema adorniano e a Pedagogia
A dúvida de Adorno é bastante ilustrativa, uma vez que, de maneira análoga, a própria Pedagogia, que oferece embasamento ao ensino de Filosofia, também se encontra em um certo impasse frente ao poder formativo das imagens. 
Para uma Pedagogia do Controle e da Vigilância das Imagens, ou Pedagogia Iconoclástica, que defende o endeusamento do conceito, há um cerceamento das imagens ou então a subutilização de seu potencial para fins de manipulação de comportamentos. No ambiente educativo, a submissão ao conceito reificado significa a adoção de atitudes rígidas, e muitas vezes irredutíveis, que implica na anulação das diferenças. Pode servir como exemplo desse tipo de procedimento o dogmatismo iconoclástico, que não admite outras formas de pensar sobre o processo cultural fora dos modelos filosóficos conceituais já existentes. Ou então um posicionamento frente à análise dos dados que força o encaixe dos fatos numa concepção teórica a priori. E ainda a paralisação da discussão sobre temas cruciais à requalificação do processo educativo no nível ideológico ou doutrinário, como a dicotomia tecnicismo versus humanismo. Enfim, significa também confundir o desenvolvimento científico com a busca permanente de elementos que referendam uma interpretação já sacramentada da teoria, e não a procura incessante de sua derrocada epistemológica.22 Não se quer aqui a defesa da volta a uma neutralidade científica,  antes trata-se de questionar a recusa das ciências humanas em aprender com o desenvolvimento das ciências da natureza, ao deixar de lado o espírito científico em prol de posições de cunho meramente político-ideológico ou doutrinário. 
Já uma Pedagogia das Imagens Expressivas pretende despertar a racionalidade pedagógica para a dimensão estética, consistindo essa atitude em examinar o impacto da emergência de uma cultura imagística, a qual está a exigir uma nova forma de atuação no campo educativo, uma verdadeira transformação nos cursos de licenciatura, para que o indivíduo possa aprender a decodificar a manipulação ideológica de imagens, símbolos, signos e  ícones produzidos em sociedades complexas. E isso porque, segundo Harvey:

Para começar, a publicidade e as imagens da mídia passaram a ter um papel muito mais integrador nas práticas culturais, tendo assumido agora uma importância muito maior na dinâmica do crescimento do capitalismo. Além disso, a publicidade já não parte da idéia de informar ou promover no sentido comum, voltando-se cada vez mais para a manipulação dos desejos e gostos mediante imagens que podem ou não ter relação com o produto a ser vendido. (2001, p. 259).

Depois de Adorno, a interpretação sobre as imagens se dividiu, influenciada basicamente pela própria duplicidade com que analisa a questão.  Frederic Jamenson explora a absolvição do papel desempenhado pelas imagens em sua   obra,   e Jürgen Habermas trata de  expor a contradição de sua Filosofia, que propõe a defesa de ora uma ora outra posição antinômica. Jameson leva a discussão em direção à lógica do pós-modernismo, enquanto Habermas, por sua vez, procura explorar o aspecto contraditório a que fica exposto o discurso da modernidade estética de Adorno, dividido entre o binômio arte e indústria cultural, imagem utópica e proibição das imagens, procurando extrair das contradições o potencial semântico da teoria. 
Jameson percebe que não se trata de negar esses fenômenos da cultura imagética inventando ou não termos pejorativos para explicar tais comportamentos. Antes disso, é preciso compreendê-los e aceitá-los como 'a lógica cultural do capitalismo tardio'. Afinal, a própria imagem na pós-modernidade adquire valor de mercadoria. Ela deixa de ser reflexo ideológico - condicionado por uma infra-estrutura material da sociedade -, para se transformar em uma outra lógica, ou seja, a lógica da chamada 'pós-modernidade'. Por esse caminho, a estética adorniana é integrada ao cotidiano, ao jogo espontâneo das forças de mercado que exploram as potencialidades da imagem, integrada justamente ao mundo de que  a expressão indústria cultural queria se distanciar.
Habermas porém defende uma concepção expressivista da estética. Ele não vira as costas para a modernidade cultural; ao invés disso,  preocupa-se, juntamente com Apel, em recuperar a base comunicativa do conceito de formação. Ele pensa a situação em que se encontra a formação cultural (Bildung), a partir da herança ou legado da Escola de Frankfurt, e de alguns teóricos de base hermenêutica, porém busca uma atualização dessas posições de acordo com as novas transformações operadas no campo do conhecimento. Propondo o diálogo como um processo de alcance da autoconsciência e da compreensão do mundo, o autor diz que é possível transformar o entendimento subjetivo, superficial e desumano em saber cultural,  construído coletivamente a partir da comunicação. As reflexões de Habermas dinamizam conceitos que acabam formando consensos decisivos na qualificação das práticas pedagógicas. Mediado comunicativamente, o ensino passa a compreender as necessidades próprias dos diferentes contextos, tecendo a formação interpretativa, estética e cultural de indivíduos constituídos intersubjetivamente. Segundo a sua avaliação, o enrijecimento do conceito se deve à perda de contato da cultura com o mundo vivido, que  a  tornou prisioneira das fórmulas abstratas  de difícil acesso para o grande público, porque  segregadas no domínio dos especialistas ou experts. Nesse sentido, o próprio Adorno, como um moderno, teria contraditoriamente sucumbido à reificação do conceito,  ao defender uma estética situada fora do alcance do mundo da vida. Na perspectiva da semântica de Habermas, resta ainda a necessidade do desenvolvimento de uma teoria estética do discurso, que não cabe discorrer neste momento.
A partir das soluções apresentadas para o dilema pedagógico da teoria estética de Adorno pela Teoria da Ação Comunicativa de Habermas, de um lado, e do pós-modernismo de Frederic Jameson, de outro, é possível esboçar uma contribuição introdutória ao debate, no sentido de retirar o conceito de formação cultural do aprisionamento teórico a que ficou submetido. É nesse sentido que se torna necessário explorar melhor o caminho indicado por Adorno, qual seja, o de refletir sobre a possibilidade de flexibilização que produz as imagens nos rígidos controles do conceito sobre o real para restabelecer a dialética da cultura. Para voltar a ter movimento, a perspectiva adorniana da contra-imagem utópica da formação cultural não pode sofrer uma paralisação nas aporias de imagens que se anulam a si mesmas, conforme propõe a interpretação habermasiana, e menos ainda permanecer na absolvição dos efeitos nefastos de seus poderes, de acordo com o entendimento de Jameson.

Hermenêutica e ensino de Filosofia
Para extrair elementos positivos permitidos  por ambas as abordagens, derivando reflexões para o ensino de Filosofia, o caminho de análise proposto pode auxiliar a liberação das contradições a que ficou submetida a discussão sobre a formação cultural presa à absolutização do conceito, devido à abstração terminológica com que a modernidade tem trabalhado a questão, o que tem colocado obstáculos a uma problematização de seu conteúdo. 
O esclarecimento da questão, segundo as soluções propostas por Habermas e Jameson,  deve-se à crença de que ela pode recuperar as raízes históricas do conceito de formação cultural, na versão de Adorno,  a fim de redirecionar a discussão de diversos procedimentos relacionados ao ensino de Filosofia. É preciso referir aqui que, consideradas as posições de Adorno sob o ângulo da historicidade hermenêutica,  percebe-se  que há uma luta para sair das contradições da Dialética do Esclarecimento em direção a uma posição mais afirmativa. Levando adiante esse debate, penso que se torna possível diluir uma aporia que opõe resistências ao avanço da discussão pragmática, uma vez que a perspectiva teórica da estética adorniana oferece hoje um certo refúgio, não apenas a uma racionalidade de corte instrumental, mas também à atualização das discussões da Escola de Frankfurt,  de acordo com as contribuições da filosofia da linguagem, do pragmatismo e da hermenêutica. Desse modo, a virada na interpretação do conceito de formação cultural auxilia a incorporar, na pragmática discursiva de formação da opinião pública, algumas  reivindicações críticas à modernidade cultural realizadas pela estética adorniana.
Na hermenêutica dialógica e na racionalidade comunicativa, existe a possibilidade de contextualizar e reconstruir a proposta do ensino de Filosofia, partindo do conhecimento do mundo da vida do educando, nesse caso, de seu mundo de visualidade. As reflexões dos autores dinamizam conceitos que acabam formando consensos decisivos na qualificação das práticas pedagógicas. A abordagem do tema em sua historicidade não contempla uma descrição exaustiva do problema, mas se concentra em momentos significativos da trajetória de compreensão das imagens e de suas repercussões na Filosofia, as quais produziram efetividade histórica, constituindo a tradição e fecundando o chão em que nos movemos. Não é pretensão mostrar a evolução das imagens através dos tempos simplesmente, e suas derivações para a (o ensino de) Filosofia, mas sim perceber que elas não estão isoladas do cotidiano e alheias à formação de identidades pessoais e coletivas. Apesar de serem produto da fantasia e da imaginação, as imagens não estão separadas do que acontece com a economia, a política e os padrões sociais que operam na sociedade. As idéias, emoções, desejos, valores e comportamentos podem ser expressos por meio de diferentes sistemas de linguagem, o que reafirma a produção imagética humana como um registro da história.   
Através da hermenêutica,   busca-se  reconstituir o poder educativo das imagens, por intermédio da sua compreensão no contexto do entendimento filosófico. Retornando às tradições, é intenção clara resgatar historicamente a influência ou efeito que exerceu o poder das metáforas, metonímias e alegorias na educação, lançando-se no desafio de produzir sentido por meio de discussões reflexivas e críticas. Nesse sentido, acredita-se que o ensino da Filosofia  pode utilizar-se massivamente desse meio educativo explorado por Adorno, desenvolvendo reflexões que levem à interpretação das imagens, proporcionando o entendimento aprofundado da necessidade da formação estética e crítica nos meios de ensino, assim como a possibilidade de desenvolver o raciocínio lógico, a sociabilidade e os valores  éticos. 
Fica estabelecido desse modo um novo fundamento ou propósito para o ensino de Filosofia, desenvolvendo atitudes de reflexão e inquietude frente a aquilo que se nos apresenta sem sentido ou de maneira inevitável. A idéia básica, por um lado, é mostrar que o tema da imagem é algo muito complexo para ficar apenas no nível da exploração mercadológica, para a conquista de audiência ou a formação de consensos. Por outro lado, procura-se recuperar a dialeticidade das noções de imagem, seguindo o que diz Paul Willis quando observa que "somente se enxergarmos como o mundo real profano se desenvolve através do seu 'lado mau', e não se ficarmos em circuitos institucionais seguros e autoconfirmativos, nem se dermos por óbvio que o mercado cultural global somente oferece cretinização, estupefação para o jovem da classe operária." (1996, p. 112-113). Em última instância,  a intenção do trabalho é a de ,com exemplos concretos, auxiliar os professores  a decodificar as imagens culturais da pós-modernidade, as quais, como um mesocosmo lingüístico, podem auxiliar na tarefa de transmissão do saber, renovando métodos e processos de ensinar e aprender.
A partir de uma leitura reflexiva e filosófica da cultura das imagens, os indivíduos passam a valorizar o sentido estético e ético da vida, refletindo sobre o seu uso intencional e funcional. Isso acaba fazendo com que o sujeito repense seus conceitos e atitudes frente ao mundo que se apresenta, estabelecendo e construindo novos valores para a relação social e a harmonia entre os homens. Os processos discursivos determinam o sentido investigativo do ensino nesse entendimento, proporcionando a compreensão intersubjetiva dos fatos, sem ter que estabelecer verdades absolutas ou inquestionáveis. A educação nessa proposta passa a ser contribuinte do processo de formação interpretativa e transformadora da realidade, libertando os sujeitos da razão produtivista, promovendo as dimensões da criatividade e da criticidade. Talvez um ensino de Filosofia por imagens esteja mais de acordo com os valores emergentes da nossa sociedade, invertendo a lógica de predomínio dos valores do Norte sobre os do Sul, segundo a hipótese de trabalho formulada por Maffesoli:

Trata-se, é claro, de uma simples hipótese, mas pode ser que esse “giro” venha indicar a saturação ou, pelo menos, a relativização dos “valores do Norte” – dominados pelo produtivismo, pelo ativismo, pela irritação frente ao drama, tendo por corolário a brutalidade do conceito – pelos “valores do Sul”, muito mais voltados para a fruição, para o prazer de ser, para a aceitação trágica daquilo que é, coisa tão bem expressa pela doçura da metáfora. (1998, p. 147, grifo meu).

Tendo em vista a qualidade do trabalho dos professores e o interesse de buscar sempre alternativas novas para filosofar, e não cair na repetição técnica das metodologias desenvolvidas, torna-se possível dar continuidade ao processo de formação, aprofundando os estudos filosóficos e averiguando novas possibilidades para filosofar. Tais tendências devem ser consideradas porque não são estranhas à educação. É nesse sentido que a Filosofia  pode se utilizar desse meio educativo, desenvolvendo reflexões que levem à interpretação das imagens, proporcionando o entendimento aprofundado da necessidade da formação estética e crítica nos meios de ensino, assim como a possibilidade de desenvolver o raciocínio lógico, a sociabilidade e os valores  éticos, a articulação das idéias, a construção de novos saberes e, conseqüentemente, uma conscientização desvinculada da sistemática dominante.
Porém, como é possível o ensino de Filosofia auxiliar a formação da opinião pública crítica sem recair no autoritarismo do conceito? Primeiramente, é preciso repensar as estratégias iconoclásticas utilizadas no ensino, especialmente no ensino de Filosofia, bem como os didatismos rígidos, pois, assim como a cultura se tornou endurecida, pensa-se que o seu processo de apropriação deve ser mediado pelo sofrimento psíquico. Talvez isso sirva também de motivo para explicar a dificuldade das escolas e universidades em diminuir o seu descompasso em relação aos avanços científico-tecnológicos, porque o contato com a cultura exige o  fortalecimento   do   espírito    nas agruras de uma sala de aula desprovida dos meios tecnológicos, que poderiam abreviar boa parte desse sofrimento. Além disso, pode revelar o porquê das resistências em trabalhar a prática, considerando o grau de impacto da indústria cultural na sociedade contemporânea,  sobretudo na educação formal e na formação do leitor, habilitando o aluno à leitura das novas formas de expressão como a cultura imagística.33 É claro que muitos educadores têm razão em temer a inclusão dos progressos técnico-científicos em sala de aula, pelo motivo da ameaça do desemprego estrutural que pode ser provocado pela incorporação das inovações tecnológicas, como aliás já ocorreu em vários setores da sociedade. Mas essa posição não significa apoiar a emergência de um neotecnicismo; antes disso, significa a busca dos meios tecnológicos indispensáveis ao auxílio da requalificação do processo pedagógico, pelo menos no que se refere à leitura de imagens.
Deve-se levar em consideração ainda que os argumentos hegemônicos difundem atualmente nas escolas imagens autoritárias da formação, com a justificativa forçada de que a leitura de um clássico (de literatura, por exemplo) deve ser realizada em função dos compromissos futuros do aluno com o vestibular, por exemplo. A substituição dessas imagens por outras mais significativas, provindas  do universo formativo e cultural, é imprescindível, mas os cursos de licenciatura apresentam dificuldades em lidar com essas realidades históricas.


Aspectos conclusivos

A reflexão apresentada procurou discutir a possibilidade e a relevância de as imagens culturais contribuírem  na reflexão sobre o ensino da Filosofia, fomentando, através de práticas interativas, a vivência interpretativa de conceitos educativos introduzidos pela história. O objetivo é promover um processo de transformação do ensino, para auxiliar a sobrevivência da cultura filosófica numa sociedade de complexidade crescente. Acredito que é possível renovar a discussão sobre o ensino de Filosofia, a partir do referencial das imagens estéticas utilizadas na linguagem, que foram criadas historicamente pelos filósofos para comunicar ou didatizar a Filosofia, e que podem servir como estratégias teóricas eficazes para colocar o aluno em contato imediato com o conteúdo interpretativo do texto.
Retornando às tradições, intenciona-se resgatar a influência ou efeito que exerceu o poder das figuras de linguagem na educação, lançando-se no desafio de produzir sentido por meio de discussões filosóficas. A hermenêutica acredita que o poder formativo das imagens é auto-evidenciado historicamente, uma vez que, independentemente da apreciação subjetiva ou do julgamente moral, a imagem forma comportamentos. A reflexão sobre as imagens traz contribuições enriquecedoras para o desenvolvimento infanto-juvenil, possibilitando o encontro com o sentido próprio daquilo que se visualiza cotidianamente. Tomando como ponto de partida as dificuldades dos professores em alcançar novas alternativas para o filosofar em sala de aula, torna-se imprescindível retomar a experiência da formação, partindo de discussões sobre o poder educativo das imagens que influenciam espontaneamente e inconscientemente a vida das crianças e jovens. Considero que,  somadas às iniciativas que são vivenciadas através dos meios de comunicação, dos trabalhos artísticos desenvolvidos em sala de aula, da ilustração das histórias infanto-juvenis, as imagens  da retórica filosófica podem proporcionar às crianças e jovens uma compreensão da sociedade em que vivem e da qual participam, ampliando o progresso cultural e a sua participação ativa no mundo.
Com base no referencial teórico adotado, acredito que é possível viabilizar um paradigma educacional comprometido com a formação da mentalidade coletiva, a qual possui condições de criar um distanciamento no educando, pelo refinamento de seu gosto estético, frente aos diferentes tipos de manipulação presentes nas imagens, produzidos pela industrialização da cultura. A tentativa do resgate de elementos emancipatórios da razão, e o próprio desenvolvimento de consciências críticas, torna-se possível, portanto, mediante uma práxis pedagógica comprometida com a formação de sujeitos que saibam ler o que está oculto no objeto analisado e que  priorizem o fortalecimento da formação discursiva da vontade, para adquirir um pensamento mais autônomo frente às imposições do mundo globalizado.  
É nesse sentido que se discute a possibilidade e a relevância de as imagens culturais contribuírem  para a reflexão sobre o ensino da Filosofia, fomentando, através de práticas interativas, a vivência interpretativa de conceitos educativos introduzidos pela história. A prevalência de diferentes imagens da formação educativa e cultural é a garantia da existência da diversidade de propostas filosóficas. E o real entendimento do conceito depende da compreensão do contexto de linguagem em que ele está sendo pronunciado, não existindo um sentido unívoco mas sempre polissêmico. Porém, o problema da rigidez conceitual e dos didatismos rigorosos está em alimentar a crença de que existe uma Filosofia a ser ensinada, e não múltiplas Filosofias. Ora, se não existe Filosofia no singular, e sim Filosofias plurais, pode-se então dar razão a Hegel, quando diz em sua frase lapidar que ‘o conteúdo determina o método’. No atual momento, isso significaria dizer então que, existindo muitas Filosofias, existiram também variados métodos para filosofar e, conseqüentemente, diferentes caminhos para ensinar Filosofia. E o que vai diferenciar uma proposta de outra é a sua capacidade de auxílio na interpretação do contexto em evidência. 
Sendo assim, a leitura reflexiva de variadas imagens da cultura auxilia a repensar filosoficamente os valores pedagógicos inseridos pela tradição, revelando as desarmonias das práticas de ensino,  incentivando mudanças nas estruturas básicas do conhecimento formativo. Nesse aspecto, a reflexão sobre as imagens – as metáforas, metonímias e alegorias – ganham importância e consistência teórica, pois elas podem funcionar como veículo de persuasão em direção ao uso dos melhores argumentos.
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