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A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará  
ao tamanho original.

Albert Einstein
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Apresentação

O título deste livro pede algumas considerações a fim de não nos 
enganarmos, seja por seu caráter abrangente, seja pelo teor um tanto 
pretensioso de sua expressão. Cabe considerar que não nos referimos 
à Educação numa acepção genérica, capaz de incluir as mais variadas 
atividades humanas, mas em seu caráter institucional com as estra-
tégias e metodologias daí demandadas. Estas, por sua vez, são aqui 
discutidas não na perspectiva de todo e qualquer ensino formal, mas 
apenas no que se refere às ciências convencionadas como “humanas”, 
tendo, por fim, o foco direcionado à área da Educação. Quanto aos de-
safios de “educar”, é certo que não são exclusividade de nosso tempo, 
posto que toda época apresenta seus próprios problemas. Contudo, 
se educar os seres humanos é e sempre foi desafiador, ao educador 
que filosofa cabe perguntar pelo sentido do termo Educação enquanto 
construção conceitual de todas as épocas e também de hoje. Destes 
educadores exige-se a plena consciência do caráter intrinsecamente 
histórico do ato de educar e, sobretudo, a compreensão de que os 
problemas, deste ou de outro tempo, não são dados objetivos, muito 
menos fatos naturais que necessariamente saltariam à vista. Longe e 
livre das “miradas ingênuas” eles precisam ser pedagógica e filosofica-
mente tratados. Em outras palavras, os problemas que se constituem 
em desafios contemporâneos não permitem ser colhidos como frutas 
num pomar, devem, isto sim, ser desvelados – quiçá inventados – e 
elaborados, umas vezes como novidades, outras, como velhidades e, 
não raro, como denúncias.

Assim, as “humanidades” tomadas como área de conhecimento 
formal e a Filosofia da Educação, como subárea inserida nela, são 
o pano de fundo sobre o qual se estende a combinação de temas e 
problemas examinados neste livro. Para melhor e mais proveitosa 
apreciação do leitor, os conteúdos foram divididos em nove partes ou 
capítulos. Estes, por sua vez, foram distribuídos em três seções, cada 
uma contendo três capítulos. A primeira seção, intitulada “Educação e 
humanidades: a formação humana”, resgata autoras e autores clássicos 
como Epicuro e Kant, mas, também, atuais, como María Zambrano. A 
partir daí são investigadas algumas de suas contribuições, tanto para 
a formação humana em geral quanto para temas específicos como o 
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autoconhecimento ou a questão do feminino na filosofia. A segunda 
seção, “Currículos e possibilidades formativas para a docência e Ensino 
Médio”, sem desprezar a leitura atenta de autores consagrados como 
Deleuze, por exemplo, volta-se para a problemática da formação de 
educadores e enfatiza a impossibilidade de pensá-la, efetivamente, 
sem considerar o tema do currículo, suas causas e suas consequências. 
A terceira seção, “A filosofia na sala de aula: desafios emergentes”, 
traz já na denominação a sua perspectiva: quando se trata da filoso-
fia como parte da “educação formal”, além de debruçar-se sobre os 
grandes temas e autores da história da filosofia, e, além de questionar 
as legislações, é preciso fazer a crítica da própria construção histórica 
da filosofia como disciplina, ao mesmo tempo em que se pisa no chão 
da sala de aula, com todos os seus desafios práticos.

O capítulo um – “Aprender e ensinar filosofia em Epicuro” – nos 
desafia a voltar à Grécia clássica para um diálogo fértil com este fi-
lósofo, buscando aprofundar, lá e aqui, o sentido de uma vida vivida 
“na” e “para a” filosofia. Explorando todo o potencial desta área do 
conhecimento, para se alcançar uma “vida feliz”, Epicuro deixou-nos 
um legado incontestável. Explorando, de forma hábil e objetiva, alguns 
destes elementos, Maria Cristina Theobaldo nos apresenta aspectos 
importantes da Escola Epicurista, tais como os procedimentos que 
segundo o filósofo nos facultam o acesso à filosofia, isto é, o que nos 
proporciona o aprendizado desta disciplina. Aprendemos que, para 
Epicuro, a escola filosófica e a vida não se encontram em instâncias 
separadas, pois ele vincula a prática filosófica à arte de viver. Então, 
aprender e ensinar “à maneira epicurista” pede que incorporemos ao 
pedagógico, necessariamente, uma dimensão ética.

Em “Educação kantiana” – nosso capítulo dois –, as reflexões de 
Kant sobre educação são apresentadas por Roberto de Barros Frei-
re. Através de um longo passeio, por várias obras do autor alemão, 
acompanhamos suas especulações sobre o caráter geral da natureza 
humana. O autor destaca que para Kant há certa fragilidade no hu-
mano, mas isto que, por um lado, pode nos diminuir em relação a 
outros animais é, na verdade, o que nos torna humanos: seres poten-
cialmente educáveis, capazes de se autorregularem. Mas, se temos 
essa vantagem de, por meio da educação, notadamente, a educação 
filosófica, alcançar autonomia, o fato é que nunca estamos prontos; 
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necessitamos sempre de formação, não importa em que lugar ou em 
que tempo. Assim, é evidente a tendência progressiva da educação no 
sentido do repasse dos valores de uma geração à outra. Contudo, não 
há garantias de que tal “progressividade” seja necessariamente para 
melhor, pois somos seres autorregulados. Daí a importância dada por 
Kant à educação filosófica. 

No capítulo três – “Notas sobre o feminino e a filosofia na obra de 
María Zambrano” –, as reflexões dessa filósofa espanhola sobre a edu-
cação filosófica são apresentadas a partir das relações entre a filosofia 
e o feminino. Os autores, Andreia Marcia Zattoni e Alécio Donizete, não 
tratam propriamente de responder a questões pontuais, por exemplo, 
sobre como se dá a relação entre filosofia e feminino? Ou por que esta 
relação parece problemática? Ou, ainda, qual seria a melhor maneira 
de relacionar os dois termos? Ancorando-se na história da filosofia, a 
partir de autores como Rousseau, Kant e Ortega y Gasset, o texto parte 
da consideração de que a relação entre a filosofia e o feminino é mar-
cada por preconceitos que ainda perduram. Tais preconceitos, segundo  
a interpretação dos autores, podem ser enfrentados a partir do con-
ceito de “razão poética” e da ideia de que educar é “ensinar a mirar”.

O próximo capítulo, intitulado “Docência transcriadora: Deleuze 
como intercessor na formação do professor de filosofia”, já integra a 
segunda seção do livro, voltada, como dissemos, para a formação do 
educador. Aqui, Domingos Sávio Duarte Melo, o autor, parte de uma 
noção cara a Gilles Deleuze e Felix Guattari e que teve e tem grande 
impacto no âmbito da discussão sobre o ensino filosófico: a filosofia 
como atividade criadora. Nesse caso, criadora de conceitos. Sem 
questionar a fundo os fundamentos desta proposição, ou seja, concor-
dando com a designação de que filosofar é criar conceitos, Domingos 
Sávio nos leva a um diálogo fértil com Deleuze, no qual se investigam 
as condições de possibilidade dessa criação. Em outras palavras como 
seria possível uma docência criadora. O autor aposta na importância 
do choque da descoberta de que pensar não é natural, e, sim, uma 
violência sobre o ser pensante. Isso deve produzir a singularidade 
não complacente com modelos, criando-se linhas de fuga e é isso que 
o professor de filosofia deve aprender e, sobretudo, ensinar.

O longo título do nosso capítulo cinco – “O conhecimento filosófico 
e a formação para o reconhecimento e a criação de significações de 
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si e do mundo pelo estudante do Ensino Médio” – tem o mérito de já 
trazer embutido o feitio de sua contribuição. Livio dos Santos Wogel 
fala com conhecimento próprio de causa sobre as demandas formativas 
do jovem estudante do Ensino Médio. O autor examina neste texto os 
pressupostos já estabelecidos a respeito do conhecimento filosófico e 
sua automática contribuição no sentido de produzir conhecimento e 
ajudar na formação humana dos estudantes. Desse modo, pergunta-se: 
em que medida o componente curricular Filosofia desenvolvido no 
Ensino Médio favorece o reconhecimento e a criação de significações 
de si e do mundo pelos estudantes? Para o autor, a escola, além de 
instruir sobre saberes básicos e sistematizados, deve estimular tam-
bém a identificação de todas as formas de conhecimento, inclusive, e, 
principalmente, o conhecimento de si mesmo, aspecto este em que o 
conhecimento filosófico se destacaria. 

O capítulo seis reflete questões que por vezes passam ao largo das 
produções sobre a atividade de ensinar. O texto “BNCC-EM e BNC-
-Formação: a deslegitimação do conhecimento nos currículos” foi 
escrito por Hilda Regina Pereira Menezes Olea e Luís Gabriel Tavares 
Ferreira e enfrenta a questão do currículo. Parte-se da consideração de 
que o currículo, e, portanto, a discussão sobre ele, é algo fundamental, 
a “pedra angular” que centraliza os processos de ensino. Para a autora 
e o autor do texto, ao se adotar determinado currículo, deve-se ter em 
mente que daí decorrerão as estruturas constituintes do sistema como 
um todo e de qualquer curso em particular. Assim, a importância 
do currículo não pode ser relativizada, exigindo-se fundamentação 
filosófico-antropológica para esclarecer pressupostos e conceitos 
como “cultura”, “sociedade”, “indivíduo” e, principalmente, “educa-
ção”. O currículo por seu caráter dinâmico deve indicar não apenas o 
contexto e uma educação possível, mas, também, a educação que se 
busca. Além disso, ao discutir, com competência e clareza, as normas 
e legislações vigentes, a respeito do currículo, o texto contribui ainda 
no sentido de qualificar o debate em torno do lugar e da função das 
“humanidades” no Ensino médio, ou em qualquer outro seguimento. 
Trata-se, pois, de pautar o tema do “significado do currículo” dentro do 
percurso formativo sem negligenciar as tensões inerentes produzidas 
por forças, às vezes contraditórias, cujo interesse é moldar as mentes 
e mentalidades por meio da modelagem do currículo. 
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O sétimo capítulo intitula-se “A história excludente da filosofia: 
um desafio para o ensino da filosofia hoje”. Aqui já adentrarmos 
a terceira seção – cujo propósito é o enfrentamento dos desafios 
teórico-práticos da sala de aula enquanto palco do ensino de filosofia 
teorizado alhures – e encontramo-nos com um questionamento que 
deveria ser central em todo debate a respeito do ensino de filosofia, a 
saber, “que lugar a história da filosofia ocupa ou qual o lugar deve ela 
ocupar no currículo ou livro didático de Filosofia?”. Quem apresenta 
essa discussão é Rodrigo Marcos de Jesus. Segundo ele, é importante 
compreender o debate histórico, remontando a Hegel e Kant, em que 
o primeiro defende a ênfase no estudo da “história da filosofia” em si 
mesma, como fundamental para o iniciante, enquanto o segundo, Kant, 
prima pelo “ensinar a filosofar”. Sem rejeitar ou adotar nenhuma nem 
outra posição, o autor apresenta uma visão crítica da tradição que a 
partir de Hegel dá à história da filosofia um caráter quase dogmático. 
Assim, observa-se que não é preciso anular ou ignorar a tradição que 
valoriza a história, mas reconhecer o quão excludente e preconceituosa 
ela é. Seria preciso, portanto, reconstruir criticamente esta história 
ampliando seus autores, temas e problemas. 

“A historicidade na educação como procedimento compreensivo a 
partir da história de ‘Anna e o dr. Finkelstein’, de Raquel Martins Fer-
nandes e Carla Silbene Oliveira de Paula Schneiders, é o título do nosso 
oitavo capítulo. As autoras procedem, aqui, a uma revisão de literatura 
a partir de questões e temas filosóficos presentes na obra Anna e o dr. 
Finkelstein, de Lúcio Packter. A partir de elementos da metodologia 
da filosofia clínica relativos à “historicidade da pessoa” trabalham-
-se temas pertinentes à educação e práticas pedagógicas. Abordando 
as áreas de filosofia da história, epistemologia, ética e antropologia 
filosófica, as autoras analisam “Anna”, personagem central da obra 
em questão, e tensionam, na narrativa, a problemática em torno do 
que é verdadeiro e do que é verossimilhante. Assim, avança-se para 
um enaltecimento do pensamento narracional. Nesse sentido, tanto 
para o filósofo clínico quanto para os docentes, o aprofundamento e 
a ênfase nas historicidades pessoais podem enriquecer a metodologia 
de ensino e consequentemente os resultados esperados a partir dela.

O nono e último capítulo, denominado “Desafios do ensino de filo-
sofia na perspectiva do teatro”, foi escrito por José Maria de Almeida 
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Lara. Tem como objetivo refletir sobre a potencialidade do teatro na 
perspectiva do ensino de filosofia. Algo a se destacar é o interesse que, 
segundo o autor, o teatro desperta nos adolescentes com grande po-
tencial para provocar reflexões filosóficas. Tendo como referências as 
obras de Augusto Boal e Richard Courtney, o texto especula sobre qual 
seria uma linguagem filosófica adequada para adolescentes, quando 
o objetivo é o desenvolvimento de uma autonomia de pensamento. 
José Lara discute o tema tomando por base uma experiencia prática de 
sala de aula: a encenação da peça teatral O auto da barca do inferno. É 
proposto que o próprio teatro seja tomado como “atividade fim”, não 
apenas como meio para a ensinar a pensar filosoficamente.

Resta desejar aos leitores que desfrutem das reflexões aqui apre-
sentadas. Boa leitura a todos!

Regina Olea e Alécio Donizete (orgs.) 
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Primeira seção

Educação e humanidades:  
uma formação humana



Capítulo 01

Aprender e ensinar  
Filosofia em Epicuro

Maria Cristina Theobaldo1

Nosso propósito neste texto é circunstanciar alguns aspectos da 
escola epicurista quanto à formação filosófica de seus adeptos, aos usos 
da filosofia e ao seu potencial para alcançar a vida feliz. Dois tópicos 
chamam atenção na consecução do processo formativo do discípulo 
epicurista: 1. os procedimentos de acesso e de aprendizado da filosofia 
(facilidades e benefícios); 2. a vinculação entre a prática filosófica e a 
arte de viver (uma sabedoria que carrega consigo a virtude e o prazer).

Para o epicurismo, as tarefas da filosofia consistem em desmontar 
opiniões e crenças que geram medo e perturbação e, na sequência, 
apontar os dispositivos de acesso ao prazer e à felicidade. O verdadeiro 
filosofar, aquele que não é mera aparência, segundo Epicuro, perma-
nece sempre ancorado no conhecimento da natureza2 e na terapêutica 
que o acompanha.

Em relação ao conhecimento, encontramos em Diógenes Laércio,  
2014, (X, 34)3 os critérios de verdade do epicurismo – sensações, 
afecções e antecipação ou prenoção (prólêpsis) (p. 290). Mais à fren-
te, no passo 37, o alerta para o cuidado com os discursos vazios, ou 
seja, aqueles que transmitem noções que não atendem tais critérios:  

1 Professora associada do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso. 
Doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Atua nos cursos de Licenciatura e de 
Bacharelado em Filosofia, no Programa de Pós-graduação em Filosofia e no Programa de Pós- 
graduação em ensino de Filosofia (PROF-FILO, Núcleo Cuiabá).

2 “A título de um cânon para o fazer ciência, Epicuro tinha efetivamente por prioritário não pro-
priamente o fazer ciência, mas a por um método ou modo de argumentar (pelo que ele chama 
de trópos) em favor da serenidade e da paz perante as coisas e\ou os fenômenos do mundo. Sob 
esse aspecto, a principal característica de seu método, de seu trópos, consiste em, antes de tudo, 
validar a possibilidade de que, mediante razões ou explicações naturais, podemos acessar a 
verdade.”. Spinelli (p. 190, 2013).

3 Mesmo ciente das polêmicas em torno da tradução de algumas passagens, adotamos a edição 
brasileira do Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, da Editora UnB, de 2014 (2ª ed.), com tra-
dução do grego, introdução e notas de Mário da Gama Kury. Para as referências às citações do 
Vidas e doutrinas... utilizamos D.L. para Diógenes Laércio, algarismo romano para indicar o 
livro e algarismo arábico para indicar o passo.
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“devemos apreender as ideias inerentes às palavras, para podermos ser 
capazes de nos referir a elas e julgar assim as inferências de opinião 
ou problemas de investigação ou reflexão, de maneira a não deixar 
tudo incerto e não ter de continuar explicando tudo até o infinito [...]” 
(p. 291).

Quanto ao tratamento para livrar os homens de seus temores e 
alcançar a ausência de perturbações, Epicuro, novamente, reforça a 
necessidade do conhecimento da natureza e o seu poder terapêutico: 
“Se nunca estivéssemos perturbados pelo temor dos fenômenos ce-
lestes e da morte, imaginando que esta pudesse afetar-nos, e se não 
desconhecêssemos os limites próprios às dores e aos desejos, não te-
ríamos necessidade de estudar a natureza” (“Máxima XI”)4, de forma 
que o conhecimento conduza à felicidade (e à ataraxía).

Diferentemente da felicidade dos deuses, suprema e plena, a feli-
cidade dos homens está vinculada a mais ou a menos prazer (D.L., X, 
121), e sua efetivação exige o conhecimento da natureza, único saber 
capaz de subsidiar as regras para o cálculo dos desejos e confortar as 
dores: “Não devemos forçar a natureza, mas persuadi-la. Nós a per-
suadiremos se satisfazermos os desejos necessários e aqueles desejos 
naturais que não nos prejudicam, mas repelindo duramente os que 
nos prejudicam” (“Sentença 21”)5. E na “Sentença 64”: “Cabe a nós 
cuidar de nossa cura”, livrar-nos de nossas dores. O empreendimento 
curativo tem na filosofia o remédio que irá incidir sobre as doenças 
mais recorrentes, com ela é possível superar a incapacidade de calcu-
lar adequadamente os desejos que conduzem ao bem e ao medo dos 
deuses, da morte e da dor. O desconhecimento da natureza está entre 
as principais causas de tais doenças e somente a filosofia, entendida 
como terapêutica, é potencialmente curativa na medida em que abarca 
o conhecimento verdadeiro (WOLFF, p. 138, 1993).

Em relação à estratégia para acesso aos preceitos da Escola6, Epicu-
ro elabora sínteses7 dos seus escritos mais complexos; nesses, afirma, 

4 Para as Máximas principais de Epicuro, adotamos a edição brasileira publicada pela Loyola,  
de 2013 (2ª ed.), com texto, tradução, introdução e notas de João Quartim de Moraes.

5 Para as Sentenças vaticanas de Epicuro, adotamos a edição brasileira publicada pela Loyola,  
de 2014, com texto, tradução e comentários de João Quartim de Moraes.

6 Sobre a discursividade e a destinação dos escritos epicuristas ver Francis Wolff (p. 136-137, 1993).

7 Na “Sentença 26”: “Deve-se constatar que tanto o discurso longo quanto o curto tende ao mesmo.”
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consta “tudo que tinha de escrever” (D.L., X, 85)8, mas cede à utilidade 
de um formato mais conciso e didático, mais apropriado à memoriza-
ção. Pierre Hadot, em Manual para a vida feliz. Epicteto (2015), toman-
do um artigo de Ilsetraut Hadot (2005), discorre brevemente sobre o 
“método de ensino helenístico”9, no qual, afirma, Epicuro se enquadra:

[...] consiste em passar de um número limitado de prin-
cípios a uma série de pormenores – fase de desenvolvi-
mento –, voltando depois aos princípios – fase de concen-
tração – para tentar comunicar um novo vigor, graças 
a meditação cotidiana desse número limitado de prin-
cípios para a escolha fundamental da vida. [...] Na fase 
de concentração, textos como as Máximas Capitais ou a 
Carta a Meneceu, resultam igualmente úteis tanto para 
os discípulos que não contavam com capacidade sufi-
ciente para examinar a fundo os pormenores como aos 
que se demonstravam em posse da sutiliza necessária. 
Tanto uns quanto outros, estes textos lhes transmitiam a 
essência, quer dizer, fórmulas fáceis de recordar e para 
utilizá-las na vida cotidiana (p. 222-223, tradução nossa).

É o que se pode notar nos primeiros passos da Carta a Heródoto: 
“[...] eu, que dedico incessantemente minhas energias à investigação 
da natureza, e desse modo de viver tiro principalmente a minha calma, 
preparei para teu uso uma espécie de epítome e um sumário dos ele-
mentos fundamentais de minha doutrina em sua totalidade” (D.L., X, 
37). Tais sínteses visam a exortar e a formar; proporcionam, segundo 
Epicuro, acesso facilitado aos pontos fundamentais da Escola desde 
que a elas se dispense certo empenho:

O estudo conjunto desses assuntos capacitar-te-á facil-
mente a compreender as causas dos fenômenos particu-
lares. Entretanto, aqueles que não apreciam com toda a 
intensidade possível esse estudo não poderão entender 

8 Além de cartas, Diógenes Laércio relata que Epicuro escreveu em torno de 300 títulos, sendo o 
mais significativo deles o Da natureza. Diógenes Laércio também nos fez chegar às Máximas 
capitais. As Sentenças vaticanas foram descobertas na Biblioteca Vaticana na segunda metade 
do século XIX. Para informações sobre o conjunto dos escritos epicurista ver Tiziano Dorandi 
(p. 39-62, 2011).

9 Conferir em Ilsetraut Hadot (p. 25-61, 2005).
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corretamente essa matéria mesma nem atingir o objetivo  
para cuja consecução ela deve ser estuda (D.L., X, 116).

Além de se pretender fácil na compreensão, o processo de apro-
priação dos conhecimentos da filosofia se desenvolve de maneira 
prazerosa e seus benefícios são colhidos conjuntamente a sua aqui-
sição, ou melhor, filosofar ao modo epicurista consiste numa prática 
sobremaneira prazerosa e, principalmente, de proveito imediato: 
“Enquanto nas outras atividades, uma vez atingido o termo, o fruto 
vem com dificuldade, quando se trata de filosofia o contentamento 
acompanha o conhecimento. A satisfação não vem depois do apren-
dizado, mas aprendizado e satisfação vêm juntos” (“Sentença 27”).

A preocupação em fazer confluir facilidade, prazer e aprendizado 
também está presente na Carta a Meneceu e na aplicação dos recursos 
didáticos reunidos por Lucrécio no Da natureza10. Sobretudo, trata-se, 
pragmaticamente, de um convite ao filosofar e a uma determinada 
maneira de viver, cuja realização prazerosa se estende ao cotidiano 
de quem realiza a exercitação constante da filosofia. Entendemos ser 
esse o sentido pleno da “Sentença 41”: “É preciso rir ao filosofar e tam-
bém ao administrar a casa e se servir de todas as coisas que nos são 
próprias, sem nunca cessar de propor as palavras da filosofia correta”.

Uma vez firmada a prevalência da filosofia, o processo formativo 
epicurista explicitamente recusa a cultura da acumulação dos conhe-
cimentos das “ciências especiais”11 ou do “saber enciclopédico”, noção 
relacionada ao termo enkuklios paideía, que pode ser entendido como 
“instrução” ou “cultura completa, enciclopédica”, englobando as ar-
tes e as ciências “fundadas sob um mesmo método racional” (Hadot,  
p. 469-481, 2005). De todo modo, o relevante é a perspectiva que o 
conhecimento não se justifica por si mesmo, e sim no que tem de po-
tencial para conduzir à felicidade. Se um determinado conhecimento 
não promove a felicidade, é discurso vazio e dele a filosofia não carece 
nem no seu início – não é necessária nenhuma propedêutica para 
filosofar – e nem durante o processo de sua aquisição. Ao contrário, 

10 Ver Voula Tsouna (2009).

11 Um exemplo acerca da posição dos helenísticos sobre a utilidade das artes liberais e da filosofia 
pode ser conferido na “Carta 88”, das Cartas a Lucilio de Sêneca (2009). Para um panorama 
sobre as ciências da época, ver “O museu e a biblioteca: as ciências na época helenística”, de  
M. Chaui, (p. 187-200, 2010).
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a verdadeira compreensão da natureza, fruto do labor no estudo, 
se manifesta na conduta de quem a ele se empenha e é conquista 
suficiente para alcançar o prazer: “O estudo da natureza não forma 
fanfarrões, nem tagarelas habilidosos, nem exibidores de uma cultura 
que impressiona o vulgo, mas caráteres firmes e independentes, que se 
orgulham dos bens que lhes são próprios e não daqueles provenientes 
das circunstâncias.” (“Sentença 45”). Nessa advertência, se evidencia a 
crítica à educação e aos valores sociais incapazes, considera Epicuro, 
de promover as condições para a vida feliz, o que pode ser confirmado 
com Marcelo Gigante: “A cultura que está sendo combatida, criada 
ou idealizada por Platão e Aristóteles, mas também por Demócrito, é 
considerada um obstáculo à sabedoria, ou seja, impedimento à atara-
xia e à felicidade [...] As ciências servem ao poder, não à felicidade.”  
(p. 178ss, 1981, tradução nossa)12.

Temos, então, de um lado, o discípulo alforriado do conhecimento 
enciclopédico e com material de fácil e agradável manuseio disponível 
para sua formação; mas, de outro, incondicionalmente comprometi-
do com os ensinamentos epicuristas, Lucrécio é a maior prova dessa 
fidelidade13. São três os fatores que motivam e alimentam tal fideli-
dade: o caráter persuasivo e exortativo dos escritos; a organicidade 
e completude da doutrina, sempre exposta sem lacunas nas explica-
ções e no encadeamento dos argumentos; e a relação entre o mestre 
e o discípulo, cujo vínculo é mediado pelo discurso filosófico (Wolff,  
p. 137-138, 1993). Este último aspecto, afirma Wolff, é aquele mesmo 
encontrado na relação entre médico e paciente: o mestre, possuidor da 
sabedoria filosófica, cura o discípulo, que, ao completar os estudos, se 
torna também mestre e a outro irá curar. É o que também faz Lucrécio  
ao dedicar seu Da natureza a Mêmio14, dando assim continuidade 
à terapêutica epicurista. Em momento algum tal terapêutica e sua 
finalidade estão em questão; uma vez realizada a escolha pelo modo 
de vida epicurista, o que inclui seus fundamentos e procedimentos, o 
passo seguinte é seguir o mestre.

12 Conferir o comentário João Quantim de Moraes à “Sentença 45” (p. 46, 2014). Para uma inter-
pretação da educação epicurista a partir do debate entre o “hedonismo psicológico” e o “hedo-
nismo ético”, ver J. Warren (p. 146-151, 2011).

13 Sobre esse aspecto, conferir o capítulo “O devotamento de Lucrécio a Epicuro e ao epicurismo”, 
M. Spinelli (p. 215-233, 2009).

14 Acerca da alusão a Mêmio, discípulo de Lucrécio no Da natureza, ver P. Boyancé (p. 212-233, 1950).
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O segundo aspecto, mencionado nas nossas primeiras linhas – a 
filosofia entendida como arte de viver – tem correspondência com a 
adesão pessoal à filosofia da escola, cuja respectiva conduta se conso-
lida em exercitações capazes de promover a realização da natureza 
própria de cada um em direção da boa disposição e do bem estar15. 
Nesse sentido, o filosofar que não se dispensa da sabedoria prática pre-
coniza a exercitação que age diretamente na ordenação das escolhas: 
“Convém então discriminar todas essas coisas com o cálculo daquilo 
que é útil e a ponderação daquilo que é prejudicial, porque em certas 
circunstâncias o bem é um mal para nós e o mal é um bem para nós” 
(D.L., X, 130). Essa operação – discriminar, calcular – conduz à autar-
quia (ou “autossuficiência”, ou “bastar-se a si mesmo”, conforme as 
traduções16) em relação aos bens que são necessários e próprios a cada 
ser humano, bens conquistados pela conduta e não por mero resultado 
de circunstâncias fortuitas, como podemos apreender na “Sentença 
47”: “Antecipei-me a ti, Fortuna, e bloqueei todas as brechas por onde 
poderias passar. E não vamos nos entregar como cativos teus ou de 
outrem em nenhuma circunstância [...]”, e segue na “Sentença 44”:  
“O sábio, acostumado ao necessário, está mais disposto a oferecer do 
que a receber; tal é o tesouro que ele encontrou: depender de si mes-
mo.”, depender da sua sabedoria prática.

Das três cartas epicuristas – a Heródoto, sobre a física; a Pitoclés, 
sobre astronomia e meteorologia e a Meneceu, sobre filosofia prática 
(D.L., X, 29), a última, também conhecida como Carta sobre a felicidade 
(2002), trata da defesa da filosofia e de seu caráter formativo quando 
apoiado no tripé filosofia, sabedoria prática e exercitação. No passo 
132 da Carta a Meneceu, consta a noção de prudência e seu lugar 
prioritário na regulação (moderação) das afecções. Importante men-
cionarmos que nesse passo há uma dificuldade adicional que interfere 
na interpretação dos atributos da própria filosofia: o debate sobre a 
superioridade ou não da prudência em relação à filosofia. Trata-se, 
sem dúvida, de uma questão para os especialistas.

15 Para esse tema, conferir as obras de Pierre Hadot, especialmente A filosofia como maneira de 
viver: entrevista de Jeannie Carlier e Arnold I, Davidson (2016).

16 “Autossuficiência” na tradução de Mario da Gama Kury do Vida e doutrinas dos filósofos ilustres 
(2014). “Bastar-se a si mesmo” na tradução de Jean Salem (p. 78, 1994).
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O termo “prudência” aparece no passo 132 da Carta a Meneceu: 
“De todas as coisas, a prudência [phrónesis] é o princípio e o supremo 
bem, razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia” 
(p. 45, 2002)17, se vinculando aos passos 127 e 128, ambos sobre a deli-
beração dos desejos: “Devemos também ter em mente que alguns dos 
desejos são naturais, e outros são infundados. Dos naturais alguns são 
necessários, e outros são apenas naturais; dos necessários alguns são 
necessários à felicidade, outros à tranquilidade sem perturbações do 
corpo, e outros a própria vida” (D.L., X, 127); e no passo seguinte: “Um 
entendimento correto dessa teoria permitir-nos-á dirigir toda escolha 
e rejeição com vistas à saúde do corpo e à tranquilidade perfeita da 
alma, pois isso é a realização suprema de uma vida feliz.” (D.L., X, 128). 
Os passos 133 e 134 tratam do sábio e sua habilidade em manejar os 
desejos e as escolhas conforme sua natureza e suas circunstâncias, 
e ele o faz de tal modo a superar o medo da morte e dos deuses: “[o 
sábio] reflete intensamente sobre a finalidade da natureza e tem uma 
concepção clara de que o bem supremo pode ser facilmente atingido 
e facilmente conquistado, e que o mal supremo dura pouco e causa 
sofrimentos passageiros.” (D.L., X, 133).

Ainda sobre o termo prudência, no sumário de Jean-François 
Duvernoy (p. 22, 1993), é reforçada a supremacia apontada no passo 
132: “No epicurismo, é utilizada para estudar a subordinação da prá-
tica filosófica em relação à vida feliz. A prudência é um pensamento 
– acompanhado de uma ação [...]. É superior à filosofia e constitui a 
sua justificação. É para chegar ao mesmo resultado que se filosofa.”. 
No Dictionnaire philosophique de Comte-Sponville (2001, p. 1027), no 
verbete “Prudência”: “A prudência, enfatizou Epicuro, é mais precio-
sa que a filosofia: é a partir dela que provêm todas as outras virtu-
des [...] e a própria filosofia.” (tradução nossa). E com P. Aubenque  
(p. 181, 1973): “[...] Epicuro chega até a afirmar que a sabedoria prática 
(phronesis) é mais preciosa que a Filosofia [...]”.

Já o termo “filosofia” aparece no famoso início do passo 122: “ne-
nhum jovem deve demorar a filosofar, e nenhum velho deve parar 

17 Essa é a tradução para a Língua Portuguesa de Álvaro Lorencini e Enzo Del Carratore. A mesma 
passagem na tradução de Mário Kury: “O princípio de tudo isso e o maior bem é a sabedoria 
[phrónesis]; consequentemente a possessão mais preciosa da própria filosofia é a sabedoria 
[...]” (DL, X, 132, p. 313).
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de filosofa, pois nunca é cedo demais nem tarde demais para a saúde 
da alma” (D.L., X, 133), e está vinculado à exortação da filosofia. No 
passo 132, como vimos, está a também célebre passagem da separação 
entre filosofia e prudência. Podemos perceber que a “Sentença 54” 
se conecta diretamente ao passo 132 e indica a qualidade da prática 
filosófica. Nesta “Sentença” temos: “Não se deve simular filosofar, mas 
filosofar efetivamente, pois não precisamos parecer saudáveis, mas 
ter saúde verdadeira”.

Da relação entre prudência e filosofia interessa-nos a dimensão 
da filosofia enquanto exercitação prática (reflexão moral) e a parti-
cipação da prudência nesse processo; por agora nos restringimos tão 
só ao registro da polêmica. O comentário crítico identifica dois polos 
interpretativos para o passo 132: 

a. “[...] a prudência é mais preciosa que a própria filosofia”, que 
tem por signatários Pierre Boyancé e Miguel Spinelli; nessa in-
terpretação, a prudência é ignição, ela impulsiona o exercício 
de uma filosofia devotada à vida feliz;

b. “[...] o que a filosofia tem de mais precioso é a prudência”, in-
terpretação de Jean Bollack, Ettore Bignone e Markus da Silva; 
aqui persiste a noção de que a prudência está contida na filosofia 
e se manifesta enquanto exercício prático da própria filosofia. 

Do debate dos comentadores, mencionamos duas posições que 
apontam, se não interpretações definitivas para o passo 132, impli-
cações mais alargadas para a relação entre a filosofia e a prudência:

c. a observação de Bollack (p. 129, 1975) sobre a aproximação de 
Epicuro à noção de prudência aristotélica (mencionando expli-
citamente o estudo de P. Aubenque18);

d. a perspectiva de Bignone (2007), que expande o debate para 
outros escritos de Epicuro, especialmente a “Sentenças 27” e 
a “Sentença 78”, que registramos aqui: “A grandeza de caráter 
torna-se plena através da sabedoria e da amizade; estas são 
bens intelectuais e imortais” e nos permite, por fim, alcançar a 
relevância do consórcio entre a filosofia e a prudência. Nessa 

18 Aubenque (2003). Para uma rápida contextualização da conexão entre Aristóteles e Epicuro, 
ver C. G. Gual; E. A. Mendez (p. 177-178, 1974). Conferir também Markus Figueira da Silva  
(p. 104-105, 2003).
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perspectiva, a prudência, ao clamar pelas efetivas urgências da 
vida, impede a filosofia de se distanciar da sua tarefa primeira 
e, à vista disso, não se transformar em discurso inócuo: “Epicuro 
não faz da sua filosofia uma disciplina abstrata [...] mas uma 
doutrina ética e eudemonista (portanto, já não é uma especu-
lação do universal, nem um sistema filosófico, mas uma arte e 
ascensão da felicidade), abre o caminho a todos [...].” (BIGNONE, 
p. 110, 2007, tradução nossa). Em síntese bastante esclarecedora, 
trazemos Markus Figueira da Silva:

Epicuro considera que se pode escolher o que é pondera-
damente refletido e recusar o que não é necessário, nem 
conveniente (sýmpheron). A condição da autárkeia é agir 
aliando o logismós e a phrónesis, pois a phrónesis age na 
triagem dos desejos que se quer e que se pode realizar, 
na medida em que confere uma medida natural para o 
bem-estar e para o prazer. A phrónesis é moduladora 
das ações e dos desejos naturais e necessários que nos 
conduzem aos prazeres. Outra consequência da primazia 
da phrónesis no exercício da sabedoria e que o esforço 
para pensar a phýsis e o equilíbrio sereno diante do que 
pode causar temores provoca a agradável ataraxía, um 
bem-estar [...]. Epicuro traça a imagem da vida filosófica 
como vida autárquica e dá ao pensamento uma dýnamis, 
a realização da conduta de acordo com a natureza, ou do 
que se adquire com a physiología. O que perturba, en-
fraquece, escraviza é a ignorância, que gera temores e 
opiniões vazias (p. 156-157, 2018).

Dessa forma, o convite ao filosofar na abertura da Carta a Meneceu 
é radicalizado no passo 132 em efetiva exercitação moral na medida 
em que se desvia do filosofar aparente, ou, em outras palavras, se 
afasta daquele filosofar que é distante da vida ou está reduzido à mi-
úda instrução. A relevância da prudência imprime o lastro para que a 
prática filosófica se efetive em sua função esclarecedora e terapêutica.

Se aprender e ensinar à maneira epicurista nos dias que correm 
pode nos soar proselitista, a dimensão ética e prática de sua filosofia 
parecem uma pertinente recomendação a ser levada em conta.
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Capítulo 02 

Educação Kantiana

Roberto de Barros Freire19

Introdução

As reflexões educacionais de Kant têm como base uma especu-
lação acerca da natureza humana e seu caráter singular e frágil em 
relação aos outros animais, em uma infância mais extensa no tempo, 
mais intensa no espaço e necessária quando comparada às demais 
criaturas. Os humanos nascem com potencialidades, mas, para que 
elas cumpram suas funções naturais, ou mesmo se desenvolvam, é 
preciso uma formação contínua por meio do convívio humano, em 
um processo educacional que tem um início, porém não tem um fim, 
nunca se encerra. 

Kant afirma a diferença essencial entre o ser humano e os outros 
animais a partir da compreensão de que as outras criaturas vêm ao 
mundo já prontas, estabelecidas em uma forma determinada, na qual 
o instinto faz as vezes de uma “estranha razão” que cuida para que 
o indivíduo da espécie encontre seu caminho e viva de acordo com 
sua natureza. O homem, por sua vez, precisa do desenvolvimento da 
razão por não poder contar com essa programação prévia do instinto, 
tendo a necessidade de criar o planejamento acerca de seu modo de 
proceder no mundo. Por conta desse estado de carência de uma forma 
previamente definida, ele precisa de cuidados exteriores desde o seu 
nascimento.

O filósofo compreende que o homem é a única criatura que precisa 
ser educada e que não pode se tornar um verdadeiro ser humano senão 
pela educação, pois ele é aquilo que a educação faz dele, aquilo que se 
revela na sua própria conduta. Portanto, a espécie humana é obrigada 
a extrair de si mesma, pouco a pouco, com suas próprias forças todas 
qualidades que pertencem à humanidade.

19 Professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso. Mes-
tre em Educação pela UFMT e doutor em ética e filosofia política pela Universidade de São Paulo. 
Atua nos cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Filosofia, no Programa de Pós-graduação 
em Filosofia e no Programa de Pós-graduação em ensino de Filosofia (PROF-FILO, Núcleo Cuiabá).
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E, mais ainda, o homem tem como caracterização peculiar a ca-
pacidade de estabelecer arbitrariamente fins a si mesmo por meio do 
entendimento; pode-se entender que o homem tem como finalidade 
submeter a natureza enquanto meio para os seus fins, tornando-se seu 
senhor. Ou seja, Kant considera que a determinação por excelência do 
homem é a liberdade, que é propriamente a capacidade de estabelecer 
leis para si mesmo. Portanto, é preciso, desde o início – da mais tenra 
infância –, controlar o caráter voluntarioso do arbítrio que tende so-
mente à obtenção de prazer, para que possa ser cultivada e aplicada 
uma legítima vontade livre, que só pode ser livre quando “submete o 
homem às leis da humanidade” (KANT, p. 1, 2004).

Educação enquanto formação

Quem esperar alguma receita meramente pedagógica de Kant, que 
disciplinas ensinar ou evitar, ficará decepcionado com a sua Pedago-
gia. Não nos diz tanto o que educar, mas antes como educar e por que 
educar. Sua preocupação fundamental é demonstrar a necessidade de 
despertar as potencialidades humanas desde a mais tenra infância, 
preparando a criança para se tornar um adulto responsável. Respon-
sabilidade para consigo e para com a humanidade. 

Kant elenca os predicados necessários e gerais para a formação do 
educando: disciplina, cultura, prudência e, acima de tudo, moralidade 
(KANT, p. 7, 2004). Por meio da educação, o homem deve ser disciplina-
do, impedindo que a animalidade prejudique seu caráter e a sociedade, 
superando as inclinações desviantes. Deve também tornar-se culto, 
sendo que a cultura abrange a instrução e vários conhecimentos. Essa 
habilidade é, de certo modo, infinita, graças aos muitos fins culturais 
ou científicos. Além disso, deve desenvolver a civilidade, isto é, modos 
corteses, gentileza e prudência para ser querido em sociedade e pos-
sa desempenhar influência nela. Por fim, ter disposição de escolher 
apenas os bons fins. Tais objetivos encaminham-se ao ponto essencial: 
saber pensar.

É a disciplina o meio que impede ao homem de desviar-se de seu 
destino, de desviar-se da humanidade, por meio de suas inclinações 
animais. Entretanto, mais que uma oposição, há uma complementação 
da disciplina/instrução. A primeira negativa, porque tira do homem 
sua selvageria. A segunda, pelo contrário, representa a parte positiva 
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da educação. A disciplina submete o homem às leis da humanidade e 
começa a fazê-lo sentir a força das próprias leis.

Kant delineia que existem dois tipos de cultura ou ocupações com 
que a criança preencherá seu tempo diário. Uma cultura livre, que diz 
respeito ao divertimento, e uma cultura, que Kant chama de escolástica 
(KANT, p. 10, 2004), que se refere às obrigações, aquilo que a criança 
deve considerar como algo sério e não necessariamente prazeroso ou 
agradável em si. Essa obrigação dos estudos aparece como um dever 
laborioso para a criança e deve ter uma finalidade para além do gozo 
da própria atividade. E a cultura escolástica visa a contribuir no de-
senvolvimento de mediar os desejos para além do momento imediato 
e fomentar no futuro a ação por dever.

É a disciplina que transforma o animal humano em ser humano no 
interior da sociedade: do bicho, faz gente. Os processos disciplinares 
surgem como a possibilidade de desenvolvimento e sobrevivência 
humana em relação às desvantagens da escassez de instintos que tanto 
auxiliam de modo inato os outros animais a viver.

As crianças, segundo Kant, devem ser iniciadas cedo na escola, 
nem tanto para que lá aprendam alguma coisa, mas para que se acos-
tumem a ficar sentadas tranquilamente e a obedecer pontualmente 
àquilo que lhes é mandado, a fim de que no futuro elas não sigam de 
fato e imediatamente cada um dos seus caprichos. O adentrar para a 
escola aparece não como uma imediata aquisição de instrução, e sim 
como uma intenção de disciplinar e de aprender a mediar os impulsos 
naturais. Disciplina, como já apontando antes, aparece nesse sentido 
como uma parte negativa da educação. Essa negatividade está em 
acostumar-se a dizer “não” aos impulsos e paixões, que gerariam a 
selvageria.

Já a instrução em Kant remeteria à parte positiva da educação, pois 
acrescentaria algo que o homem não tem em si, no caso, saberes da 
tradição e da cultura a que pertence. Kant assume deliberadamente 
que é melhor que se falhe quanto à instrução do que quanto à disci-
plina, pois um homem disciplinado pode conseguir aprender certos 
conteúdos negligenciados depois de uma deficiente instrução. Já um 
homem instruído, mas sem disciplina, não conseguiria desenvolver 
qualquer tipo de trabalho devido à inconstância para efetuar e para 
finalizar uma tarefa.
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Na Pedagogia o filósofo tende para o favorecimento da educação 
pública enquanto instituições específicas para a educação. A vantagem 
da educação pública sobre a privada é que evita hábitos, valores e pre-
conceitos familiares danosos. A educação pública sana a má formação 
que os filhos teriam se fossem educados pelos pais com deficiência de 
instrução, com noções morais dúbias e opiniões passivas e irrefletidas.

A preocupação essencial do filósofo para com a educação insere-
-se, sobretudo, no campo da moral, posto que o ser humano não nasce 
moral, mas torna-se moral por meio da educação. Assim, a função 
primordial da educação consiste em fazer despertar a reflexão crítica 
no aluno. A formação do caráter na pedagogia kantiana assenta-se no 
cultivo da boa vontade, cujo fundamento é o imperativo categórico que, 
por meio do exercício crítico da razão, une o subjetivo e o objetivo, o 
individual e o coletivo numa mesma ordem.

A educação para Kant representa a formação do ser humano 
completo, não aquele que detém apenas o conhecimento, mas aquele 
que realiza os deveres em relação a si mesmo e aos demais (KANT,  
p. 24, 2004). Deveres para consigo mesmo: não renegar em sua própria 
pessoa a dignidade da natureza humana, entregando-se à embriaguez 
ou a vícios de qualquer sorte. Deveres para com os demais: inculcar 
desde cedo nas crianças o respeito e a atenção aos direitos humanos, 
assim como a sua prática. Solidariedade também se aprende.

Um dos papéis do processo educacional é fazer com que o aluno 
ganhe autoconsciência das suas atuais possibilidades e cultivar os 
desejos proporcionais ao momento da vida em que se encontra. Isso 
implica também fazer perceber o grau de dependência amplo (eco-
nômico, social e emocional) que a criança e o adolescente têm com o 
adulto responsável em certas etapas da vida. A infância e a juventude 
são processos passageiros, etapa de preparo para a vida adulta, em 
que se adquire a possibilidade de exercer a liberdade.

Na Pedagogia, Kant afirma que os estudantes devem ser educados 
para se tornarem cidadãos do mundo, e por cidadãos do mundo o fi-
lósofo entende nossa capacidade de respeitar a dignidade de todos os 
seres humanos. Logo, a educação kantiana é uma educação universal 
para a formação do cidadão não dessa ou daquela sociedade, mas um 
cidadão cosmopolita. Em outras palavras, o que devemos aprender 
são princípios universais da moral, válidos para qualquer ser racio-
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nal. A educação não deve ser entendida no sentido de permitir um 
desenvolvimento social dos cidadãos, ainda que isso seja necessário, 
porém deve, antes de tudo, promover o desenvolvimento moral, não 
importando a região, a religião, a origem, a concepção de mundo do 
indivíduo: a globalização já era mais que uma virtualidade nos fins 
do século XVIII e os conflitos advindos desses intercâmbios entre po-
vos e nações, segundo Kant, já exigia um indivíduo cosmopolita, ou, 
atualizando, globalizado.

Qual seria a duração da educação formal? Sua resposta é precisa: 
até quando se desenvolva no educando o instinto sexual, ou melhor, 
até os 16 anos. Naturalmente, uma maioridade biológica longe está 
de ser uma emancipação moral e representar aquisição de uma auto-
nomia. Kant vincula a maioridade natural com o momento no qual já 
estão afloradas a possibilidades cognitivas e fisiológicas do indivíduo 
para o esclarecimento e capacidade crítica: a vida adulta. Mas, ainda 
assim, haveria um tipo de menoridade à qual o homem, mesmo no 
período de maioridade natural, poderia se vincular: a submissão aos 
guias religiosos, intelectuais e mesmo a livros aos quais delegamos 
uma autoridade superior ao nosso julgamento. O esclarecimento em 
Kant é justamente o esforço de retirada dessa menoridade que não é 
natural: a “saída do homem de sua menoridade, do qual ele próprio 
é culpado” (KANT, p. 100-102, 1974).

A saída da menoridade tem um sentido mais amplo que o biológico, 
sendo uma emancipação moral e política, de assumir sua autonomia, 
de criar e seguir suas próprias leis. Enfim, para Kant, cada um é que 
se liberta; a liberdade não se dá, nem se tira, se exerce!

Há um caráter sempre inacabado da educação, enquanto um pro-
jeto que deve ser melhorado e para um estado melhor futuro, adap-
tado de acordo com a mudança dos conhecimentos. Uma vez que os 
saberes se modificam, os processos educacionais também devem ser 
modificados. Eis porque cada um de nós deve atuar na nossa própria 
educação, praticando uma autoeducação, sendo a única capaz de pro-
mover a emancipação intelectual e moral no decorrer de nossa vida.

Portanto, a educação kantiana não deve ser pensada apenas para 
o mundo presente, mas também para um estado melhor possível no 
futuro, decorrente das deliberações presentes na espécie, conforme 
a ideia de humanidade e seu completo destino de aperfeiçoamento 
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decorrente do desenvolvimento racional, que ocorre por meio da 
sucessão das gerações.

As crianças e os jovens precisam ser disciplinados para escaparem 
da barbárie da vida natural e selvagem. Depois devem ser cultivados 
com a aquisição de conhecimentos e de saberes, por meio da instru-
ção e de ensinamentos escolares. Para que se tornem prudentes e se 
adaptem à vida social e política, é preciso ensinar civilidade, boas 
maneiras, amabilidade. Por fim, é preciso moralizá-los, eles não têm 
que ser tão somente hábeis nas diversas artes e ofícios, mas também 
devem saber escolher bem e saber julgar corretamente as ações hu-
manas. O homem pode ser adestrado, domesticado, amestrado, mas 
o importante é ilustrá-lo: o que importa é que aprenda a pensar bem, 
que aja por princípios.

Para Kant, vivemos uma época de disciplina, cultura e civilidade, 
falta, no entanto, uma moralização dos homens. Para tanto, deve haver 
escolas experimentais financiadas pelo Estado, e acessíveis a todos 
cidadãos, que se responsabilizem pela formação moral, pois, ainda 
que a moralidade seja natural aos homens, não é inata, e tem que ser 
desenvolvida, não apenas na escola, mas no decorrer de toda a vida.

Essa educação é física e prática. A educação física é aquela igual 
para todos os animais, ou seja, são os cuidados que devem ser aprendi-
dos para a preservação da vida. A educação prática ou moral é aquela 
em que os homens devem ser formados para viver em comum, um 
ser dotado de liberdade capaz de inaugurar coisas na sociedade, e que 
é também membro de uma sociedade e da humanidade com a qual 
tem compromissos. A educação física é praticamente realizada na 
vida familiar, enquanto a educação prática é parte na escola, parte na 
própria convivência social. A educação física é negativa, disciplinar; 
a educação prática é positiva, liberta da ignorância, permite a eman-
cipação dos homens, pois é um exercício das faculdades do espírito. 
A educação escolar é coercitiva, mas não escravocrata (KANT, p. 16, 
2004), pois se por um lado disciplina os indivíduos, por outro lado ex-
pande para o domínio de novos saberes libertadores, revelando que 
não há fim no aprender.

A cultura geral é necessária para o desenvolvimento das faculdades 
espirituais, promove as habilidades humanas e o aperfeiçoamento 
individual. Se a formação física das pessoas se apoia quase integral-
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mente na disciplina corporal e na educação física, em um treinamento 
corporal, a formação moral não pode se basear em uma reles disciplina 
ou mesmo em exemplos passados ou presentes a serem seguidos, mas 
no uso de princípios e máximas. Para Kant, tudo se perde quando se 
quer ensinar moralidade com exemplos, ameaças, castigos, punições. 
O aluno precisa praticar o bem por suas máximas e princípios, não 
por costume ou hábito, ou temor da punição. O problema moral exige 
procedimentos autênticos e originais, voluntários, pois que o certo 
depende das circunstâncias, dos agentes, do momento e do local para 
ser estabelecido, assim como das intenções. Não se deve apenas fazer 
o bem, mas fazer o bem pelo motivo correto, voluntariamente; agir 
por dever, não conforme o dever (KANT, p. 112, 1980). É preciso conhe-
cer o que se aprende ou o que se fala, e não repetir coisas e valores 
passados. Como nos diz na Lógica (KANT, p. 174, 1992): não se deve 
ensinar filosofia, mas a filosofar. Mais do que ter pensamentos prontos, 
é preciso ter pensamentos próprios.

Educação como progresso humano

Dá para concluir que Kant especula a possibilidade de uma ten-
dência progressiva de melhoramento nesse processo de repasse dos 
valores, técnicas e cultura geral de uma geração a outra. O homem 
como espécie ou como humanidade exploraria de cada geração as 
qualidades humanas ainda não manifestas na história, tendendo para 
um progresso contínuo. Se a humanidade aparece inicialmente sobre 
o planeta em estado “bruto”, o homem sairia desse estado primevo e 
chegaria a um estado de maior aperfeiçoamento com o desenvolvi-
mento de legados culturais a cada geração: “A espécie humana é obri-
gada a extrair de si mesma pouco a pouco, com suas próprias forças, 
todas as qualidades naturais, que pertencem à humanidade” (KANT, 
p. 1, 2004). Uma geração educa a outra tendendo ao aperfeiçoamento 
humano, seja do ponto de vista epistemológico, seja do ponto de vista 
ético. Cada nova geração aprende com a anterior e dá um passo a mais 
na direção dos conhecimentos ou do aperfeiçoamento moral.

Para Kant a “[...] razão é a faculdade de ampliar as regras e os pro-
pósitos do uso de todas as suas forças muito além do instinto natural, 
e não conhece nenhum limite para seus projetos” (KANT, p. 11, 1986). 
Segundo ele, ela vai se aperfeiçoando com exercícios e ensinamentos 

33 



para progredir, aos poucos, de um grau de inteligência a outro mais 
elevado. E se realiza plenamente na espécie, sendo os indivíduos parte 
de um processo que envolve a humanidade inteira. Como vivemos 
pouco tempo, a natureza faz com que, por meio de sucessivas gerações, 
umas transmitindo as outras seus conhecimentos, os homens acabem 
melhorados, ampliados, promovendo o desenvolvimento humano.

Esse progresso é feito em meio a antagonismos, por meio da inso-
ciável sociabilidade humana (KANT, p. 13, 1986), que nos conflitos e 
confrontos vai, aos poucos, aperfeiçoando a vida comum e ampliando 
os conhecimentos. É o que leva a superar a preguiça, e pela ânsia de 
projeção, ou pela dominação, ou pela cobiça, faz os homens realizarem 
inovações, aprimoramentos, superações. 

Para superar os conflitos entre os homens em suas competições, 
superar a guerra de todos contra todos, cria-se o Estado; para superar 
os conflitos entre os Estados, Kant irá sugerir a constituição de uma 
federação de Estados (KANT, p. 38, 1989). A boa constituição civil – re-
publicana – depende, para permanecer ativa, além da concordância 
interna, da paz externa. 

O fato é que o aperfeiçoamento humano para Kant é inevitável, 
desde que haja a liberdade de ideias (KANT, p. 104, 1974). Ao podermos 
debater as ideias em público, elas são aperfeiçoadas pelas pequenas 
contribuições de todos no confronto entre os pensamentos. O uso 
público da razão é o antídoto à ignorância e ao obscurantismo, e o 
caminho para o esclarecimento. Colocando em xeque velhas ideias 
possibilita-se o surgimento de novas e mais potentes idealizações. 

E mais ainda, o engajamento em um futuro de paz, de aperfeiço-
amento próprio e da humanidade, de superação da menoridade e da 
ignorância, atingindo a consciência da responsabilidade de todos e de si 
sobre os destinos humanos, é algo que depende da atitude de cada um 
e a ninguém está impedida a maioridade. A menoridade é decorrência 
de falhas pessoais, fruto ou da preguiça, ou da covardia, ou de ambas. 

Educar é colocar a criança e o jovem em atividades cognoscentes 
desde pequenos, levando a se tornarem adultos autônomos, promo-
vendo além de uma cultura humanista, a necessidade de continuar 
investigando. Mais do que saber, buscar saber, mais do que uma 
filosofia, um filosofar que busque um maior esclarecimento de todos. 
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Desde a época de Kant fomos alertados para a confluência huma-
na inevitável, visto a Terra ser limitada e o crescimento e expansão 
humana pelo planeta limitada à sua extensão, o que torna inevitável o 
contato humano (KANT, p. 46, 1989). Sermos educados para habitarmos 
um mundo onde as pessoas já não se encontram confinadas ao lugar 
geográfico em que nasceram, onde os elos humanos estão mais frouxos 
e mutáveis, ou cobrindo distâncias inimagináveis aos antigos, é o que 
Kant tinha em mente na sua educação. Preparar física e espiritualmen-
te os homens para a vida coletiva, republicana, cosmopolita, dando 
não apenas instrução ou fornecendo informação, mas uma formação 
moral apta a preparar a todos para vida civilizada. 

Tal formação moral tem dois princípios fundadores: o imperativo 
categórico (KANT, p. 129, 1980) e a fórmula transcendental do direito 
público (KANT, p. 73, 1989), e esses princípios são assim descritos por 
Kant: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo 
tempo querer que ela se torne lei universal” e “todas as ações relati-
vas ao direito de outros homens cuja máxima não se conciliar com a 
publicidade são injustas.”. Se o imperativo categórico é positivo e nos 
indica o que fazer, a fórmula é negativa, indica mais o que evitar, ou 
apenas leva a conhecer o que não é justo. 

A tarefa para a humanidade é transformar os Estados despóticos 
em Repúblicas, onde ocorre a divisão dos poderes, onde tudo se torna 
público pela publicização das ideias e ideais, porque tudo é gerido por 
um Estado que aplica a lei. Onde se debatem as decisões coletivas. E 
construir uma federação de Estados para estabelecerem regras de 
boa convivência entre as Repúblicas, alianças entre as nações para 
o desenvolvimento comum e conjunto. Formar um republicano, fe-
deralista, cosmopolita, humanista. Formar uma pessoa que exerça a 
maioridade moral e política, que se responsabilize sobre si e se engaje 
no aperfeiçoamento público, que haja segundo uma consciência am-
pliada mais do que simplesmente obedecendo leis civis, uma pessoa 
que não precise das leis externas, pois que desfruta de uma visão 
alargada dos problemas humanos, é o ideal de autonomia kantiano. 
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Capítulo 03

Notas Sobre “O Feminino e a Filosofia” 
na obra de María Zambrano

Andreia Marcia Zattoni20 
Alécio Donizete21

Nem só de pão vive o homem, isto é, nem só de ciência e 
de técnica.
María Zambrano

Introdução

A relevância das questões filosóficas não está em suas respostas, 
mas na sua boa formulação. A questão sobre “a relação do feminino 
com a filosofia” talvez nunca seja totalmente respondida, talvez nem 
seja uma questão, ou simplesmente ainda precise ser formulada. Este 
texto, ao pensar tal relação, não responde a uma possível pergunta, 
apenas pretende contribuir no processo que visa a formulá-la. 

Pensar novos conceitos sobre a realidade que nos cerca ou, a partir 
deles, tal como pensados em outro tempo-espaço, gerar condições para 
entender o aqui e o agora, são demandas de uma educação filosófi-
ca. O conceito de gênero, por exemplo, surgido na década de 70 do 
século XX é um desses conceitos que reverberam em ações. Longo foi 
o caminho percorrido, desde o início daquele século, por mulheres, 
como Simone de Beauvoir, dentre outras, que buscavam conquistar 
direitos civis e ao mesmo tempo compreender melhor as formas do 
patriarcado. O conceito de Gênero, trabalhado em diversas áreas do 
conhecimento, tem gerado importantes impactos na produção acadê-
mica, com reformulações e revisões epistemológicas. Além disso, ao 
ultrapassar o ambiente acadêmico, contribui no processo de reflexão 

20 Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em Filosofia também pela 
UFPR. Doutoranda no programa de Pós Graduação em História da UFMT.

21 Graduado em filosofia pela UFPR; mestre em Filosofia Política também pela UFPR; doutor pelo 
DMMDC (Doutorado Transdisciplinar em Difusão do Conhecimento) da UFBA, Universidade 
Federal da Bahia. 
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acerca das vivências de outras formas de sexualidade, além das biná-
rias, confinadas na heteronormatividade. O uso desse conceito tem, 
ainda, gerado uma nova compreensão das expressões possíveis nas 
vivências dos gêneros diversos, e políticas públicas direcionadas à 
mulher e à população LGBTQIA+ têm sido implementadas. A potência 
desse conceito assegura que questões a ele relacionadas provoquem 
reflexões necessárias à sociedade, e, portanto, também à filosofia. 

María Zambrano não pensou o conceito de Gênero como o conhe-
cemos hoje. A situação do feminino em geral e sua própria existência 
como autora e mulher, no ambiente filosófico, porém, a impulsiona-
ram na construção de outros conceitos, como o de Razão Poética, por 
exemplo, ponto de partida de nossas reflexões. Neste texto, a partir 
da Razão Poética apresentamos a crítica feita pela autora à tradição 
racionalista moderna, desde o ponto de visa da Razão Poética, rela-
cionando tal crítica com a abordagem do feminino e do masculino 
amalgamados na noção de persona. Segundo María Zambrano, a 
tradição filosófica no Ocidente apropria-se da metáfora do conheci-
mento, ou “razão”, como “luz” e exige clareza absoluta para o que é 
apenas nebuloso. Esse processo, que visa ao domínio da natureza como 
“coisa externa” profanando-a, violaria também a integridade da alma 
humana ao supô-la passível de conhecimento objetivo. Objetividade 
resultante do caráter “lúcido” do conhecimento ou da racionalidade, 
normalmente associado à quantidade, à técnica, a instrumentos de 
controle. Ao desenvolver-se como sistema identitário em que o “ser 
é” e o “não ser – a alteridade – não é”, tal forma de conhecimento pre-
cisa separar-se do que não pode ser totalmente iluminado pela “luz 
da razão”, tal como entendida. Então, começa por negar a aparência, 
a sensibilidade, a poesia; e acaba por reduzir o logos a ratio – puro 
cálculo –, instrumento de domínio que separa “a cultura da natureza” 
e distingue as culturas entre si, hierarquizando-as; diferencia, ainda, 
entre masculino e feminino, identificando o primeiro, e apenas o pri-
meiro, com “a racionalidade”. 

Especulamos, por fim, sobre um possível papel da Razão Poética na 
educação filosófica. Conforme a autora, a razão é “poética” exige acolher 
também as zonas de penumbra, a diversidade, o corpo, o sensível, enfim, 
a poesia. E a realidade como devir de luzes e sombras exigirá, antes de 
tudo, “saber ver” – seja o mundo, seja a si mesmo – tudo nesse movimen-
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to. Mas se “filosofar é aprender a mirar” – como diz María Zambrano –,  
seria a sua Razão Poética a mirada feminina que falta à nossa tradição 
filosófica? Seja como for, destacamos a relevância que a autora atribui 
à mulher em sua obra, associada às suas reflexões sobre a Educação.

A Razão Poética

Ensaísta e autora de uma vasta obra, María Zambrano discute os 
mais variados assuntos. Entre suas contribuições relevantes está o 
conceito de Razão Poética, forjado na perspectiva de uma crítica ao du-
alismo da tradição racionalista que, segundo ela, separa radicalmente 
“pensamento e poesia” dando ao primeiro um lugar privilegiado. Esse 
conceito resulta de uma leitura crítica da tradição filosófica greco-
-latina, com ênfase na Modernidade. Pressupondo a existência humana 
imersa em um jogo constante de luzes e sombras, María Zambrano 
suspende a crença na cega objetividade do “método racional” e se 
propõe a compreender as ambiguidades inerentes ao humano. Para 
María Zambrano, uma das características do sistema idealista que vai 
de Platão a Hegel, passando por Descartes, é o duelo travado entre 
“pensamento e poesia” em que o primeiro parece ter saído vencedor. 
Essa vitória se traduz na ideia e adoção de uma racionalidade (de e 
para todo o humano) traduzida mais corretamente como Ratio – razão 
calculadora, razão instrumental – em detrimento da poiesis, do logos 
originário, da palavra criadora. O logos grego tem muitos sinônimos 
(propor, dispor, colher, recolher, emanar, criar etc.), a Ratio é definida 
por Hobbes, e não apenas por ele22, como “cálculo”. 

No capítulo V de O Leviatã, intitulado “Razão e Ciência”, Hobbes 
explica que, quando alguém raciocina, apenas concebe uma soma 
total, a partir da adição de parcelas, ou um resto a partir da subtra-
ção de um número por outro. Mas, para Hobbes, as operações dessa 
racionalidade não se restringem aos números, estendendo-se a todas 
as coisas que possam ser somadas ou subtraídas. Um dos fundadores 
do Estado Moderno, Hobbes ajuda a estender as conquistas da ciência 

22 Jorge Acevedo Guerra ressalta o sentido predominante entre os autores da tradição moderna 
europeia quando mencionam tal princípio: o sentido latino de Ratio: “el pensador de Friburgo 
se refiere aquí al principio de razón suficiente enunciado por Leibniz —, ‘es el principio del 
representar racional en tanto cálculo assegurador’. Ratio, razón, significaría, por tanto, ‘contar 
en un doble sentido: 1º Calcular y assegurar algo gracias a ese cálculo. 2º e Posibilidad de fun-
damentar algo a través de ese cálculo y ese aseguramiento (GUERRA, 2008).
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metódica – ênfase nas propriedades matemáticas – para a política e 
para a ética, deixando claro o caráter técnico e o papel instrumental 
da razão. Diz ele:

Podemos definir (isto é, determinar) que coisa é signi-
ficada pela palavra “razão”, quando a contamos en-
tre as faculdades do espírito. Pois razão, neste sentido, 
nada mais é do que cálculo (ou seja, adição e subtração) 
das consequências de nomes gerais estabelecidos para 
marcar e significar nossos pensamentos. Digo, marcar, 
quando calculamos para nós próprios e significar quan-
do demonstramos ou aprovamos nossos cálculos para os 
outros homens (HOBBES, p. 27, 1979).

Para María Zambrano, os fenômenos naturais não podem ser 
matematicamente reduzidos, sem que algo inominável e incalculável 
permaneça, sem que, diante deles, o humano ainda se espante com a 
beleza ou com o mistério das duas presenças: dos fenômenos naturais 
e do humano.23 (ZAMBRANO, 2008). Assim, sua crítica recai não ape-
nas sobre Hobbes, mas sobre todo o projeto de racionalidade que, de 
Parmênides a Hegel, identifica “o pensamento com o Ser”. Tal identi-
ficação forja a ideia de totalidade e exclui a alteridade: “o ser é e o não 
ser não é”. É a vitória do Ser de Parmênides, e seu idealismo, sobre o 
Devir, de Heráclito, com sua perigosa, segundo Platão, concessão às 
aparências. Isso, para María Zambrano, se traduz no “ímpeto exacer-
bado ou na soberba” (da razão) do homem que, ao partir em busca 
do conhecimento, julga que já o tem24. Isso vale, segundo ela, para o 
idealismo hegeliano que “busca el todo y cree que lo tiene ya desde el 
comienzo. No cree estar en un todo, sino poseerlo totalitariamente.” 
(ZAMBRANO, p. 109, 2004). 

Mas requerer a “razão” como poética não é eleger para si, ou para 
outrem, uma “outra razão”. Não há outra, justamente porque não 
pode haver outra realidade, outra vida, outro ser humano. A Razão 
Poética é um conceito crítico ao modo sistemático como se concebe e 

23 “Los fenómenos naturales pueden ser reducidos por el hombre a fòrmulas matemáticas, pero 
de estas formas sucedem algo inomináble, irredutible que deja el hombre assombrado ante el 
mistério de su presença, ante lo impressionante de su beleza” (ZAMBRANO, p. 27, 2008). 

24 Cf. Pensamiento y poesia en la vida española, p. 109.
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se exerce a razão nesta tradição do idealismo. Há, estabelecida, uma 
hierarquia entre a realidade e a aparência, o inteligível e o sensível, o 
pensamento e a poesia. Nessa lógica hierárquica e identitária, tal siste-
ma, ou projeto racional, afirma a realidade como totalidade fechada, 
idêntica a si mesma, idêntica ao Ser (pensamento) e nega a aparência 
(o não ser, a alteridade); daí se segue o rebaixamento do sensível e da 
corporeidade, a expulsão da poesia25. 

A vitória do pensamento sobre a poesia não é a vitória de qualquer 
pensamento, ou de todo pensamento; é, antes, a glória de um certo sis-
tema identitário (de pensamento) que parte da negação do diferente e 
da suposição de um ideal de verdade imutável perante a contingência 
da natureza. Como consequência, separa-se radicalmente a natureza 
da cultura, e faz-se distinção entre as culturas, com os mesmos critérios 
anteriores, ou seja, de identidade. Para María Zambrano, essa trajetória 
de supremacia de um tipo de pensamento produziu, na cultura clássica, 
dois extremos. De um lado, o conhecimento metódico e o esforço para 
alcançar a verdade, mas separando-se violentamente da natureza, das 
aparências do mundo; é esse tipo de saber que pretende, segundo ela, 
ser sistemático, abarcar a totalidade e possuir a multiplicidade. A isso 
serviriam o método e as fórmulas do cálculo racional. De outro lado, 
teria ficado a poesia: o aporte ao sensível, a aceitação inevitável da 
aparência, ou seja, a convivência com o não ser. Ora, a racionalidade 
humana não pode ser incompleta, ela é poética, e transita entre os dois 
extremos, porque a realidade é única. 

Conforme María Zambrano, a atitude intrínseca à Razão Poética 
é o acolhimento conjunto dos espaços de luz (racionalidade26) tanto 
quanto dos de sombra. Mas a sombra aqui não quer dizer irracionali-
dade. Entre a luz – metáfora da “razão” – e a sombra – personificação 
do erro, da mentira e do nada – há espaços de penumbra. Esses espaços 
permeiam a realidade e não podem simplesmente ser colocados para 
fora da lógica, quando esta idealiza o Ser como totalidade e o torna 

25 Nessa perspectiva, a autora está em boa companhia: “Na base de toda Moderna visão do mundo 
está a ilusão de que as assim chamadas leis naturais sejam esclarecimentos a propósito dos 
fenômenos naturais. Colocam-se assim diante das leis naturais como diante de algo intangível, 
como os antigos diante de Deus e do destino. E ambos têm e não têm razão. Os antigos, entre-
tanto, eram tanto mais claros quanto mais reconheciam um claro limite, enquanto os novos 
sistemas devem fazer parecer que tudo está explicado” (WITTGENSTEIN, p. 125, 1961).

26 No ensaio “A metáfora do coração”, a autora discorre sobre a vinculação luz como metáfora do 
conhecimento; metáfora tão prolixa quanto profícua no Ocidente (ZAMBRANO, 2000).
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sinônimo de “pensar”, marcando a diferença, por exemplo, em relação 
à natureza. “La naturazela en lo que tiene de irredutible a fórmulas 
matemáticas y el alma humana em lo que tiene de extraña à las luzes 
de la razón” (ZAMBRANO, p. 27, 2008a). 

Assim, crê aproximar a abstração que a reflexão filosófica parece 
exigir das experiências cotidianas e vitais, nas quais os sentimentos 
afloram e o pensamento nem sempre parece ser claro. E “pensar” pare-
ce um esforço para tentar entender o que se sente. A esse ajuste entre 
sentir e pensar, Maria del Carmen López Sáenz assim se refere: “esta 
razón sentiente no sólo ilumina lo externo, sino también lo interno, 
las entrañas, lo anterior al logos y hacerlo es imprescindible para que 
vida y conocimiento marchen a la par” (p. 16, 2007). Com isso, acredita-
-se, também, superar-se a separação ou fuga da realidade; separação 
criticada nos sistemas idealistas fundados no racionalismo dualista. 
Dessa forma, a experiência humana é compreendida de tal modo que 
o conhecimento dos objetos e de si mesmo não se dão primeiramente 
por acesso a “conteúdos representados em uma mente”, mas por par-
ticipação, pela incontornável presença no mundo. É ainda Maria del 
Carmen que nos auxilia em nossa tarefa de entender a Razão Poética 
e seu modus operandi: 

La razón poética acoge el sentir porque es intuitiva y se nu-
tre de metáforas para revelar el misterio. De ese modo lo-
gra aprehender la verdad que se busca y se encuentra aun-
que no se quiera, y la filosofía que se rinde a ella es camino  
de vida, un saber sobre el alma que ordena nuestro inte-
rior mientras vivimos (SÁENZ, p. 16, 2007, grifo nosso).

De modo pertinente ao exposto, a obra de María Zambrano não se 
apresenta como um “sistema filosófico”, mas como uma forma frag-
mentária, dispersa27. A crítica ao modelo sistemático de apresentação 
do conhecimento filosófico traz em seu bojo a crítica à constituição 

27 Há também um elemento externo que alimenta a fragmentação da obra de María Zambrano, que 
é a dificuldade de publicação de seus escritos, sendo apresentados dispersos em revistas, quan-
do não permaneciam inéditos aguardando oportunidade de publicação. Em uma carta de 20 de 
junho de 1955, de Emil Cioran para Maria Zambrano, ele responde e “agradece el envío de un  
libro de Zambrano, probablemente La Agonía de Europa (1945) y le promete ayuda para inten-
tar publicarlo en París. Cosa que al final no sería posible y que Cioran lamenta en una segunda 
carta un año más tarde (el 16 de febrero de 1956). Según parece, el informante de la editorial 
(Plon) se queja de la ‘dificultad casi insuperable para un traductor’” (SÁENZ, p. 96, 2017).
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da filosofia como saber racional, verdadeiro e acabado sobre o ser e 
o mundo. Em reflexões presentes no livro Pensamiento y poesia en la 
vida española, ela apresenta sua opção como pensadora: aprofundar 
a compreensão de racionalidade e ampliar as possibilidades de “en-
tendimento não sistemático” da realidade por uma outra concepção 
de razão, a Razão Poética. 

En un extremo de la cultura clásica está la filosofía, el me-
tódico conocimiento racional, el esfuerzo de la mente para 
adquirir la verdade separándose violentamente de las co-
sas, de las apariencias que cubren al mundo. Este saber 
llega a ser sistema, sistema en que la totalidad del mun-
do quiere ser abarcada, en que la infinita multiplicidad 
de las cosas pretende ser poseída. En el otro extremo de 
la cultura clásica quedó la poesia (ZAMBRANO, p. 155,  
2004). 

A presença poética do feminino

Há uma profusão de temas tratados pela filósofa e em todos eles a 
crítica ao racionalismo idealista, tributário da filosofia clássica grega 
idealista, sobretudo Parmênides-Platão, está presente. Junto à crítica, 
María Zambrano propõe outro caminho de interpretação do mundo. 
Seu conceito de Razão Poética tenta recuperar dimensões humanas 
não encerradas no modelo racionalista. Tenta acolher a obscuridade, 
o inescapável, o torvelinho da alma. Reclama uma filosofia do viver 
mais que do puro pensar, pois a essência daquele racionalismo está 
ligada à refutação do poético. Isso a conduz à afirmação do esqueci-
mento da poesia.

Toda filosofía es polémica en su esencia y lo que triunfó 
con Parménides triunfó frente a algo. Triunfó conquis-
tándose la realidad indefinida definiéndola como ser; 
ser que es unidad, identidad consigo mismo, inmutabili-
dad residente más allá de las apariencias contradictorias 
del mundo sensible del movimiento; ser captable única-
mente por una mirada intelectual llamada noein y que 
es “idea”. Ser ideal, verdadero, en contraposición a la 
fluyente, movediza, confusa y dispersa heterogeneidad 
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que es el encuentro primero de toda vida. Frente a Par-
ménides estaba Heráclito cuyos aforismos misteriosos 
de una doble profundidad filosófica y poética, quedaron 
ahí casi al margen durante siglos. Pero también estaba 
algo que no era filosofía y que creció paralelamente a 
ella: la Poesia y la tragedia (ZAMBRANO, p. 101, 2004). 

O esquecimento da poesia levaria ao esquecimento do feminino.  
O feminino, elemento associado à natureza, ao vital, ao íntimo, à alma, 
ao que faz fluir a vida. De outro lado, o espírito, a razão28, o perma-
nente, estariam vinculados ao masculino. Para María Zambrano, esses 
últimos constituíram os alicerces da filosofia e da cultura ocidental. 
Desse modo, falar da importância ontológica da poesia para uma nova 
possibilidade de filosofar é inserir também a reflexão sobre a mulher 
na filosofia. 

[...] no es que el tema de la mujer nos interese mas que 
ningun otro, sino que es la situacion de la mujer que lle-
va consigo y no puede desprenderse de la del hombre 
en su aspecto mas esencial, en el creador y en el intimo.  
O, mejor dicho, hablar de la situacion de la mujer en 
cualquier epoca supone hablar de una de las capas mas 
profundas, de los estratos mas decisivos en la marcha de 
la cultura (ZAMBRANO, 2007b, p. 116). 

Fiel à sua concepção de humanidade e de mundo, a autora não 
adota uma narrativa linear, mas reflete sobre o próprio narrar e adota 
outros gêneros de escrita, como os ensaios e até os “delírios”, apro-
priados para descrever o poético. Em todos os seus escritos, embora 
diversos nos estilos e nas temáticas abordadas, faz-se presente essa 
tentativa de buscar a dimensão onírica e corporificada da natureza 
humana, racional e sensível ao mesmo tempo. 

Na tradição filosófica, mesmo no momento que nasce a elaboração 
teórica de María Zambrano, a mulher ocupa um lugar de subalterni-
dade. Ainda que se trate de Ortega y Gasset, seu professor e mestre, 
com quem Zambrano guarda grande proximidade intelectual, fica 
evidente o distanciamento nos temas relativos ao estatuto da mulher 

28 A atribuição da razão ao elemento masculino será tratada adiante. 
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na sociedade e na filosofia. 

Ortega, celebrado professor de filosofia na Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Central de Madrid e pensador de ideias 
próprias, caracterizou-se, também, por duras críticas à tradição. Em 
obras como A desumanização da arte, A rebelião das massas, ou ainda 
Meditações do Quixote e Estudos sobre o amor, o autor esboça suas 
posições filosóficas, abarcando, de modo crítico, diversos temas. Ques-
tiona ele a posição dos intelectuais europeus da época, observa com 
rigor os riscos da ascensão do comunismo e concomitantemente do 
fascismo, analisa com cuidado o papel do sindicalismo e sua tendência 
ao nacionalismo extremista à época; mas sobretudo desenvolve uma 
crítica dura à concepção de razão advinda de Immanuel Kant. 

Nesse sentido, encontramos sua maior contribuição: o assim cha-
mado “raciovitalismo”. Ao pensar a razão humana necessariamente 
associada aos processos vitais, Ortega cunhou a expressão “razão 
vital” e essa noção marcou sua obra, exercendo influência direta em 
María Zambrano. Para Ortega, a vida não cabe e nem pode ser pensada 
somente a partir da noção abstrata de “razão pura”, remetendo-se, 
aqui, à obra kantiana. Para ele, a concepção de razão pura de Kant 
é inapropriada para compreender com eficácia os processos históri-
cos vitais que caracterizam o humano. Se, de um lado, a razão pura 
avança sobremaneira para a construção de uma epistemologia capaz 
de investigar a fundo a natureza, por outro, diante do homem e sua 
história, ela é limitada. Já a “razão vital”, segundo ele, propõe-se não 
apenas como análise lógica ou o entendimento do que é a vida, mas 
sobretudo como fonte de vida e ao mesmo tempo a luz do viver. 

Porém, ante o tema da mulher, por mais que tente avançar, ou ser 
crítico, observamos um Ortega preso à e (com a) tradição filosófica do 
enquadramento do feminino a partir de uma visão masculina, mor-
mente quando esta (visão) se refere ao papel intelectual daquele. Se 
na análise do conceito de Razão há uma severa demarcação de limites 
entre Ortega e Kant, a respeito da mulher essas fronteiras não são níti-
das. Nesse sentido, poderíamos dizer: Ortega, a respeito do lugar e do 
papel das mulheres, pretendendo avançar em relação a visões como as 
de Rousseau ou Kant, por exemplo, sai do absolutamente inaceitável 
– que é a fraqueza e a subalternidade da mulher frente à centralidade 
e à superioridade do masculino – para uma posição em que a mulher 
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aparece, não abaixo do homem, mas, ao menos metaforicamente, ao 
lado dele. O que não muda é que esse ladear é ainda, para todos os 
efeitos, servi-lo: o homem é a referência. A mulher comparece como 
um ser, mas um “ser para”. 

Nesse passo, antes de indicar, na obra de Ortega, alguns momentos 
ilustrativos do que acima dissemos, andaremos um pouco para trás 
na história da filosofia para reforçar o que foi dito acerca da tradição. 
Mostraremos como, de fato, a mulher aparece, como grande preocupa-
ção para os filósofos. Brevemente falaremos do caso de Kant, filiado a 
Rousseau, referido, todavia, comparativamente a Ortega.

Em sua obra Antropologia de um ponto de vista pragmático, Kant 
compara o estado civilizado dos homens com um hipotético estado 
selvagem – método, aliás, herdado de Rousseau, o qual imagina os 
humanos progredindo linearmente em todos os rincões. Ao procedê-lo,  
Kant diz: 

No progresso da civilização, cada uma das partes tem de 
ser superior de maneira heterogênea: o homem tem de ser 
superior à mulher por sua capacidade física e sua coragem,  
mas a mulher, por seu dom natural de dominar a inclina-
ção do homem por ela; porque, pelo contrário, no estado 
ainda não civilizado, a superioridade está simplesmente 
do lado do homem. – Por isso, na antropologia a especifi-
cidade da mulher é um objeto de estudo para o filósofo, 
mais que a do sexo masculino (KANT, p. 304, 2006). 

Pode-se notar aqui ao menos duas coisas importantes: primeiro, 
Kant relaciona homem e mulher em termos de superioridade e infe-
rioridade e, depois, define que, para a Antropologia, “a especificidade 
da mulher é um objeto de estudo para o filósofo”. O destaque para o 
gênero que estuda e o que será estudado não é gratuito. Por que tal 
especificidade feminina precisa ser examinada pelo filósofo? Porque, 
responde Kant: “No rude estado de natureza tal especificidade não 
pode ser reconhecida”. Em seguida, depois de comparar a mulher 
“na natureza”, com as frutas, e lembrar a dificuldade de se definir as 
variedades de uma maçã, por exemplo, ele garante: “não é a civilização 
que introduz essas qualidades femininas, mas só lhes dá ocasião de 
se desenvolver e, em circunstâncias favoráveis, tornar conhecidas... 
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Feminilidades significam fraquezas” (KANT, p. 304, 2006). 

Em artigo intitulado “O lugar da mulher na antropologia prag-
mática de Kant”, Ilze Zirbel analisa a perspectiva do autor para o 
que, segundo ela, contemporaneamente seria chamado de estudos 
de gênero. Nessa obra, Kant desenvolveria argumentos para sua tese 
da “Fraqueza natural da mulher”. Segundo Ilze, a fraqueza feminina, 
para Kant, tem um motivo especial: “a preservação da espécie”. Sob 
essa ótica, a fraqueza poderia ser vista como força, mas não é isso que 
conclui a autora. Em primeiro lugar, ela mostra as incontáveis vezes 
em que Kant reafirma a fraqueza feminina: 

Alguns exemplos: as mulheres têm uma cidadania fraca; 
a incapacidade jurídica da mulher é reflexo do direito do 
mais fraco; o homem precisa ter sensibilidade para pou-
par pesares e dores às mulheres e crianças, e “participar 
dos sentimentos” destes/as por causa da fraqueza dos/as 
mesmos/as; o choro da mulher é expressão da delicadeza 
e fraqueza do seu sexo, o homem, por sua vez, não deve 
chorar pois isso o desqualificaria como aquele capaz de 
proteger a parte mais frágil (ZIRBEL, p. 51, 2011).

Paralelamente a essa constatação, Ilze mostra que a fraqueza 
maior atribuída ao feminino não vem de uma possível fragilidade 
física. Depois de estudar o século de Kant e as discussões teóricas que 
o precederam, ela destaca a Querelle des Femmes29 e muitas outras 
produções da época que discutiam o papel da mulher. Lembra ainda 
que o século XVIII foi de muitas “encruzilhadas e mudanças”, marca-
do por revoluções políticas e intelectuais, por exemplo, a Aufklärung. 
Segundo Ilze: 

As ciências objetivadoras, os fundamentos universalistas 
da moral, do direito e da arte estão sendo elaborados. A 
razão passa a ser o recurso de análise, de progresso e de 
emancipação. Ser alguém desprovido de razão (ou com 
uma razão de tipo “inferior”) é ser naturalmente inapto 
a participar destas mudanças. E assim foram classifica-

29 Muitos textos misóginos apresentados durante a Querelle des Femmes produzidos por padres e 
monges católicos empenhados em convencer as mulheres (e a sociedade) do seu papel sagrado 
(criado por Deus, portanto inato/natural) de mãe e esposa, voltado totalmente à abdicação, à 
dedicação do outro (e não de si mesma) (ZIRBEL, p. 64, 2011).
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das as mulheres (ZIRBEL, p. 62, 2011).

E a inaptidão feminina ou seu despreparo para a educação inte-
lectual30 unidos à sua fraqueza, isto é, à inclinação para a preservação 
da espécie, a tornam especialmente condicionada para o casamento 
muito mais do que o homem. Segundo Kant: “A mulher se torna 
livre com o casamento; com ele, o homem perde a sua liberdade”  
(p. 204, 2006). Em seguida, lembrando Hume, ele diz que as mulheres, 
incluindo as maduras e não casadas, se aborrecem com as piadas a 
respeito do casamento, mas, conforme Kant: “com estas (as solteironas) 
nunca se pode falar sério, já aquelas (as mulheres em geral) poderiam 
certamente se tornar sérias, se se dá o devido relevo às amolações do 
estado conjugal, de que o solteiro está livre. Entretanto, um ‘livre-
-pensadeirismo’ nessa matéria teria graves consequências para todo 
o sexo feminino” (p. 204, 2006, grifo nosso). 

Inspirado em Rousseau, Kant estende a fragilidade, leia-se inferio-
ridade, da mulher para a área intelectual e é assim que ele procede 
em seu Antropologia de um ponto de vista pragmático. Com base nisso, 
Ilze Zirbel pode concluir:

A relação entre método e razão possibilitava uma ver-
dadeira divisão sexual da mente, mediante o processo 
educacional. Treinar e aperfeiçoar a razão, com o uso 
de regras e procedimentos claros, e classificar o femi-
nino como naturalizado em um corpo “sensível” (muito 
mais do que racional) implicou em excluir as mulheres 
do campo da racionalidade. As dicotomias criadas a par-
tir dos métodos educacionais e dos discursos oficiais do 
século XVIII criam a ideia de mulher como um ser des-
provido de razão, voltado às coisas práticas e sensíveis 
(ZIRBEL, p. 64, 2011).

30 Em Emílio, livro IV, lemos: “Para que elas tenham o necessário, para que vivam no seu estado, 
é preciso que lho permitamos, que lho queiramos permitir, que as consideremos dignas disso; 
elas dependem dos nossos sentimentos, do valor que atribuímos aos seus méritos, do caso que 
fazemos dos seus encantos e das suas virtudes. Pela própria lei da natureza, as mulheres – tanto 
por elas como pelos seus filhos – estão à mercê das opiniões dos homens; toda a educação das 
mulheres deve ser em relação aos homens. Agradar-lhes, ser-lhe úteis, fazer-se amar e honrar 
por eles, educá-los quando jovens, tratá-los quando adultos, aconselhá-los, consolá-los, tornar-
-lhes a vida agradável e doce: eis os deveres das mulheres, em todos os tempos, e o que lhes 
deve ser ensinado, desde a sua infância.” (ROUSSEAU, p. 189-190, 1990). 
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Enfim, sobre a condição da mulher, Kant, em seus estudos antropo-
lógicos, atem-se primeiramente ao que a natureza a deu, e, depois, ao 
que a sociedade estabelecida faz dela. Pouca autonomia lhe é atribuída 
e as capacidades intelectuais (racionais), que lhe permitiriam tomar 
decisões a respeito de si mesma, lhe são negadas.

Tendo em conta essas asserções kantianas, passemos de novo por 
Ortega y Gasset para, na sequência, retornar a María Zambrano e 
sua Razão Poética. No prólogo de Estudos sobre o amor, de Ortega, o 
filósofo brasileiro Luís Washington Vita, explicando ao leitor como o 
filósofo espanhol distingue entre amor e instinto sexual, faz uma citação 
exemplar. Referindo-se a uma passagem literária em que pessoas de 
alto escalão falam do amor e da beleza de uma moça, o autor do pró-
logo lembra que Ortega, depois de advertir para que não se misture o 
apetite sexual e as incitações plebeias com o refinamento de “homens 
desta relevância”, diz: “enamoram-se de uma mulher que, por sua 
graça gentil e sua falta de sindérese, vem a ser aproximadamente uma 
corça.” (p. 15, 1999). O próprio prefaciador, dada a relevância do tema, 
lembra na sequência as palavras de Ortega: “o amor de uma mulher é 
talvez a única coisa que não se consegue por razões”. Seria onde a razão 
falha? Ortega tem muitas outras passagens que exaltam o amor e apa-
rentemente exaltam também a mulher. Mas por que a razão falharia? 
Talvez porque à mulher orteguiana, assim como para aquela de Rous-
seau e de Kant, é exatamente a razão que falta. Assim, aí está ela, como 
corça e não como alguém dotada das faculdades completas; incapaz 
de juízos racionais, pois, assim como para Aristóteles, para Ortega, às  
mulheres falta a tal “sindérese” – do grego Synderisis –, ou seja, a capa-
cidade de observação, bom senso e a faculdade de julgar corretamente. 

Ortega pode se apresentar como filósofo interessado na questão da 
mulher, mas carrega o peso de uma tradição filosófica misógina. Tratar 
o amor, inclusive o amor feminino, como assunto filosófico pareceria 
o mesmo que dar à mulher uma atenção privilegiada? Se fosse isso, o 
fato de atribuir a ela a falta de “sindérese” põe abaixo esse projeto. E 
que esse assunto se mostre tão importante a ponto de constar em um 
prólogo, escrito por outro filósofo, é, também, curioso e ilustrativo. 
Ora, ao que nos parece, Ortega dá à mulher, sim, um destaque inédito, 
mas apenas para que fique claro quem é que está no governo. Pode-
-se ver aqui repetido o pressuposto de Kant de que as especificidades 
femininas são “objetos de estudo do filósofo”. 
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No mesmo livro Estudos sobre o amor, no capítulo dedicado a “Beatrice,  
de Dante”, cujo subtítulo é “Sobre a influência da mulher na história”, 
Ortega admite que a “mulher como norma” é uma contribuição sin-
gular de Dante. Para Ortega, “é uma pena que a influência peculiar 
da mulher na história seja um assunto intacto e do qual não se sabe 
nada” (p. 25, 1999). Com base nisso, pode-se supor que Ortega em sua 
Filosofia estivesse começando do zero. Mas, como já afirmamos, há 
resquícios de uma tradição tão forte quanto “invisível” em seu meca-
nismo de, por um lado, “ocultar a presença da mulher na história” e, 
por outro, falar por ela, torná-la objeto (de estudos), mesmo quando 
ela se faz presente. 

As afirmações acima são corroboradas por palavras de Ortega. 
Ainda que o sentido seja de exaltação à mulher, lá está ela, ora como 
prêmio, ora como consolo para o homem: 

[...] a mulher foi, para o homem, primeiro uma presa – 
um corpo que se pode arrebatar... o que na mulher pode 
ser despojos ou presa que se toma de assalto não satis-
faz. Um maior refinamento do homem o faz desejar que 
a presa o seja por espontânea impulsão. Os despojos de 
sua feminidade não se possuem senão por ganhos. A pre-
sa se torna prêmio (ORTEGA Y GASSET, p. 27, 1999).

Em outro momento, várias possibilidades são consideradas, ou seja, 
a mulher pode ser mais que uma presa “na natureza” e mais que um 
prêmio (para o homem) na sociedade. Ortega, aí, diz que as “invocações 
do ser feminino” se diferenciam e se definem por “seu ofício eficaz”. 
Sobre ofícios, o autor afirma “ela é mãe, esposa, irmã ou filha”, e diz 
que todos esses ofícios nada seriam se ela, antes, não fosse mulher. 
E, então, pergunta: “Que é a mulher quando não é senão mulher?”. 
Para responder à sua própria pergunta, o autor faz uma digressão 
refletindo sobre o conceito de “ideal”. Entre outras coisas, Ortega diz: 
“não basta que uma coisa seja perfeita para que seja, em verdade, um 
ideal.”. Para ele, o “ideal é um órgão constituinte da vida” (GASSET,  
p. 32, 1999). E a vida, não poderia subsistir sem ideais, ou melhor “sem 
as intervenções dos ideais”. Reparemos, trata-se da mulher como ideal. 
Ideal de si mesma? Não, ideal do homem. Enfim, depois de esmiuçar 
o tema, Ortega responde assim à pergunta: “Que é a mulher quando 
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não é senão mulher?”. Agora, mais à vontade, ele diz que poderia res-
ponder à pergunta anterior. O ofício da mulher, quando não é senão 
mulher, é ser o concreto ideal ‘encanto, ilusão’ do varão. Nada mais, 
no entanto, nada menos” (ORTEGA Y GASSET, p. 33, 1999).

A mulher e o feminino em María Zambrano

A reflexão sobre a mulher está presente na obra de María Zambrano,  
a partir de diversas abordagens: política, histórica, cultural, mas 
sobretudo como elemento fundante de uma perspectiva filosófica. A 
despeito de considerar a questão feminista resolvida, seja por associá-
-las aos direitos civis básicos que estavam, pouco a pouco, sendo 
conquistados, seja porque em sua época de juventude as questões de 
gênero tal como as conhecemos hoje não eram debatidas em toda a 
sua complexidade, María Zambrano tem sido celebrada nos círculos 
feministas como uma filósofa precursora no tratamento de temas 
relacionados à mulher, tamanho o espaço do feminino em sua obra. 
Mesmo partindo de uma premissa controversa, a de que a questão 
feminista já havia sido “debatida hasta la saciedade”, María Zambrano,  
no artigo de 1946, “A propósito de la grandeza y sevidumbre de la 
mujer”, sinaliza para a projeção e o vulto que a mulher como objeto 
de reflexão teria em sua obra. Carmen Revilla Guzmán, comentando 
esse mesmo artigo, nos diz que María Zambrano: 

[...] se refería a la “cuestión feminista” considerándola 
“debatida hasta la saciedade” y aparentemente “resuelta 
para siempre”, pero, justamente por eso, porque después 
de “las patéticas guerras feministas”, según sus palavras, 
vivimos um momento de “trégua”, es ésta la situación 
em la que resulta posible, y en consecuencia, necessário 
“mirar detenida y objetivamente la cuestión” (REVILLA 
GUZMÁN, p. 93, 2011). 

Assim, testemunhamos a presença inequívoca do tema “mulher” 
nas reflexões de María Zambrano, apesar de não haver uma fidelidade 
ao aspecto prático de uma luta feminista, ainda que estivesse atenta 
e tenha se posicionado quanto às causas relacionadas à mulher em 
seus escritos. Como se a liberdade, tão apregoada e também tema 
recorrente em sua obra, fosse assumida como condição da escrita 
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e, assim, uma filiação a uma causa, embora necessária, limitasse o 
exercício do seu pensar. 

A importância de María Zambrano para a discussão da relevân-
cia da produção intelectual da mulher na filosofia ultrapassa, pois, a 
questão do quão feminista ela foi. A biografia de María Zambrano, 
como mulher, filósofa, escritora, professora, exilada, já de início 
torna-se, em si, uma forma de afirmação do papel intelectual das mu-
lheres como pensadoras. Contrapõe-se isso a uma tradição filosófica 
que não apenas a invisibiliza, mas relega à mulher uma condição de 
inferioridade diante do homem, frisando sua suposta incapacidade 
intelectual. A robustez de sua obra e sua atuação influente no cenário 
intelectual, apesar das condições não favoráveis em que se encontrava 
como exilada, torna-a figura paradigmática para qualquer movimento 
em busca de igualdade e expressão própria da mulher. Sua presença 
política em defesa da República espanhola, expressa em escritos de 
repúdio e crítica ao autoritarismo, na afirmação do valor da liberdade, 
da democracia31, também coloca a mulher na cena pública, âmbito bem 
diferente do restrito ambiente doméstico ao qual ela estaria destinada. 

María Zambrano formou-se em filosofia em 1927, em uma época 
em que o direito à educação básica para as mulheres era uma rei-
vindicação do movimento feminista da Espanha. Vale destacar que a 
cultura predominante na Espanha nas primeiras décadas do século XX 
destinava à mulher o exclusivo espaço privado do trabalho doméstico, 
e sua existência se justificava enquanto pessoa subordinada à ma-
nutenção dos privilégios e interesses masculinos. Para exemplificar 
a mentalidade imperante à época em que viveu María Zambrano, 
recorremos mais uma vez à Ortega, seu contemporâneo. Como já 
indicado, ao tratar da mulher na História, Ortega y Gasset afirma ser 
a habilidade natural de encantar, atrair o homem o maior poder que 
a mulher pode exercer na sociedade. 

É incrível que haja mentes tão cegas que admitem que 
possa influir na história mediante o voto eleitoral e o 
grau de doutor universitário tanto como influi por esta 
sua mágica potência de ilusão. Não existe dentro da con-
dição humana mola biológica tão acertada e eficaz como 

31 A exemplo de Persona y democracia, de 1958; La agonía del Europa, de 1945; Horizonte del libe-
ralismo, de 1930.

52 



essa faculdade de atrair que a mulher possui sobre o ho-
mem, fez dela a natureza o mais poderoso artifício de se-
leção e uma força sublime para modificar e aperfeiçoar 
a espécie (ORTEGA Y GASSET, p. 34, 1940). 

Isso ressalta o ineditismo da atuação de María Zambrano no meio 
universitário e círculos de produção cultural, tão raro para uma mu-
lher daquela Espanha. Torna-se ainda mais original sua contribuição 
teórica sabendo-se do convívio próximo que teve com Ortega. María 
Zambrano soube deslindar-se das influências de seu mestre e produzir 
uma obra única, e escrita em estilo próprio, de maneira magistral. 

Outro aspecto importante para a discussão sobre a mulher na filo-
sofia, em Zambrano, para além de sua biografia, como filósofa mulher, 
é a introdução de temas relacionados ao feminino no escopo de suas 
reflexões filosóficas. Percebemos momentos e abordagens distintas 
nas reflexões sobre a mulher. Nos seus escritos iniciais, em 1928, ela 
alinha-se ao movimento feminista da época, e aborda questões rela-
cionadas aos direitos civis, como voto, participação política, educação, 
direito ao trabalho remunerado, busca de emancipação econômica, 
entre outros. Esses temas são tratados em 15 artigos publicados em uma 
coluna intitulada Mujeres, do periódico El Liberal. María Zambrano  
foi atuante na vida política de seu tempo, não se privando de criticar 
movimentos não democráticos que ameaçavam a constituição da Re-
pública espanhola e todo o impacto social que essa opção antidemo-
crática postulava. Os direitos civis das mulheres eram alguns, entre 
tantos outros, que seriam desconsiderados no período franquista que 
se seguiu após a Revolução Civil espanhola e que, devido a sua atuação 
e postura política, acabou por levar María Zambrano ao exílio. 

Já no exílio, em uma série de conferências e escritos do período 
em que esteve em Cuba, entre 1940 e 1953, ela continuou abordando a 
mulher como questão, mas aspectos concretos relacionados à demanda 
feminista deixam de ser priorizados e tomam corpo reflexões sobre 
a posição da mulher na história e na cultura ocidental. Entre esses 
escritos estão “Eloisa o la existência de la mujer”, de 1945, e “Sobre la 
grandeza y servidumbre de la mujer”, de 1947 (ZAMBRANO, 2007b)32. 

32 O livro A aventura de ser mulher, de Juan Fernando Ortega Muñoz, apresenta e discute diversos 
textos de María Zambrano sobre a mulher, esparsos em artigos de jornais, revista e conferên-
cias. 
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A necessidade de entender o império masculino na cultura e de apon-
tar a suas limitações começam a aparecer nos escritos dessa época. 

Também, o conceito de feminino, como base para reflexões de 
cunho ontológico e epistemológico, aparece no espectro de interesse 
da autora. Qualidades do feminino e do masculino são analisadas e 
pensadas para embasar a construção de conceitos e noções que operam 
na caracterização do ser humano e de nossa capacidade de percepção 
e interpretação da realidade. A mulher é posta em um lugar de gera-
dora das condições de possibilidade para o nascimento de um novo 
ser humano: “La mujer camina en su evolución, [...] El hombre resiste 
a este nuevo impulso de la mujer y el conflito se nos hace de pronto 
persona. El remédio es comunidade de ideales, integración espiritual 
de sus vidas” (JOHNSON, p. 11, 2012). 

O conceito de Persona é posto como ideal de ser humano33, possível 
na convivência e união do feminino e masculino, compreendida (a 
Persona) como elemento neutro, masculino e feminino conjugados. O 
ser humano como Persona teria sua importância no âmbito político-
-social, na superação do autoritarismo e do poder tirano: “Si se hubiera 
de definir la democracia podría hacerse diciendo que es la sociedad en 
la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona.” (ZAMBRANO,  
p. 169, 1996). Contudo, não apenas a possibilidade da persona aponta 
para o ultrapassamento das limitações da cultura masculinizada mo-
derna. Cultura essa originária da filosofia grega, que caracterizou o 
sujeito como “puro pensamento”, voltado para um mundo que se re-
velaria, de forma evidente, enquanto representação mental. As repre-
sentações confusas da mente, advindas da sensibilidade e das paixões, 
contato da dimensão corpórea do eu com o mundo, obscureceriam o 
mundo claro e distintamente representado pelo puro pensamento, 
tornando-o confuso. Daí a necessidade de afastar tudo que advém da 
sensibilidade, do contato do corpo com a vida, das paixões da alma, 
da poesia, imprecisa por natureza. 

33 “Mas, aunque lenta y trabajosamente, se ha ido abriendo paso esta revelación de la persona 
humana, de que constituye no sólo el valor más alto, sino la finalidad de la historia misma. De 
que el día venturoso en que todos los hombre hayan llegado a vivir plenamente como personas, 
en una sociedad que sea su receptáculo, su medio adecuado, el hombre habrá encontrado su 
casa, su ‘lugar natural’ en el universo” (Zambrano, p. 45, 1996).
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Aspectos sensíveis da natureza humana, suas paixões e sensibili-
dade, seriam recursos inadequados para o pensar filosófico, tal qual 
se fez em determinado percurso desde a Grécia34. O poético – que falta 
à razão pura, em sua afirmação autoritária como história da filosofia 
“dos filósofos” – é encarnado e de natureza integradora, portanto, 
essencial à humanização, contra a cultura da Ratio e da sublimação 
da técnica. Sobra técnica, sobra instrumentalidade, falta o elemento 
feminino na Filosofia e a trajetória dessa “determinada compreensão 
de racionalidade” tem levado a crises epistemológicas e políticas. Se a 
racionalidade é da Persona, a história do pensamento ocidental teria 
deixado uma parte dela nas sombras? Trata-se, aqui, de dizer não que 
a Razão Poética seja feminina, mas de afirmar que a Razão – entendida 
como pura racionalidade – não é própria do masculino. Como já vimos, 
forjada na eleição do ser identitário, em detrimento do não-ser, do imu-
tável e permanente parmenediano ante ao devir de Heráclito. Apesar 
dessa escolha e de seus desdobramentos, para Zambrano, permanece 
no humano a necessidade da busca originária de alteridade que não 
se realizou jamais. Um vazio da alma que o mundo da técnica não é 
capaz de preencher. Por outro lado, diz ela:

La cosa del poeta no és jamás la cosa conceptual del pen-
samento, sino la cosa conplejísima y real, la cosa fantas-
magórica y soñada, la inventada, la que hubo e la que 
no habrá jamás. Quiere la realidade, pelo la realidade 
poética no es sólo la que hay, la que és; sino la que não és; 
abarca el ser y el no ser en admirable justicia caritativa, 
pues todo tiene derecho a ser hasta lo que no ha podido 
ser jamás (ZAMBRANO, p. 22-23, 1996).

No desenvolvimento da ideia de Persona, María Zambrano atribui 
à dimensão masculina a noção de indivíduo, relacionado ao domínio 
da natureza. A interioridade, a alma, espaço íntimo, corpo, sensibili-
dade se associariam ao feminino. É evidente a presença da primeira 
dimensão no desenvolvimento do racionalismo na cultura filosófica 
ocidental; a segunda dimensão tem lugar na sensibilidade poética, na 
força integradora, na comunhão com a natureza, ou seja, tudo que foi 

34 “Y así vemos ya más claramente la condición de la filosofía: admiración, si, pasmo ante lo  
inmediato, para arrancarse violentamente de ello y lanzarse a otra cosa, a una cosa que hay 
que buscar y perseguir, que no se nos da, que no regala su presencia” (ZAMBRANO, p. 16, 1996).
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e é de algum modo negado. Entretanto, a Persona não é homem nem 
mulher, é o “humano inteiro”, isso que foi desmantelado pela visão 
de mundo dominante: patriarcal e autoritária que relega ao feminino 
papel subalterno, subalternidade reforçada por meio de sofisticados 
argumentos filosóficos. Quando María Zambrano nos fala da dimensão 
sensível da mulher, como que reverte a ideia tradicionalmente cons-
truída, de sensibilidade como expressão menor frente à característica 
racional do homem. A sensibilidade, de fraqueza passa a força, que 
recuperaria uma possibilidade esquecida de se relacionar com a vida. 
Teria uma função mediadora frente à postura dominadora da cultura 
racionalista moderna. 

Y es porque el poeta no cree em la verdade, em esa ver-
dade que presupone que hay cosas que son e cosas que 
no são y em la correspondência verdade e engano, Para 
el poeta no hay engano [...] Ningún poeta pode ser escép-
tico, ama la verdade, mas no la verdade excluyente, no la 
verdade imperativa, electora, seleccionadora de aquello 
que va a erigirse em dueño de todo lo demás, de todo 
(ZAMBRANO, p. 23, 1996). 

María Zambrano atribui ao homem um individualismo exacerbado 
e aponta para a necessidade de superar uma existência isolada – sepa-
rada – da natureza e, também, de si mesmo. Superação da compreensão 
do mundo pensada a despeito do corpo, por um sujeito separado dos ob-
jetos, da razão separada da sensibilidade, do mundo ideal separado da 
vida concreta. Dualismos e binarismos que falsificariam o todo que é o 
existir. “Tampoco el individuo, por fuerte que sea, puede existir aislado: 
necesita para tener sentido sentirse vinculado a algo, referirse a algo, 
llevar a alguien tras de sí.” (ZAMBRANO, p. 353, 1996). À alma, com-
preendida conceitualmente como elemento integrador da realidade 
cindida – posto que conserva nela o mirar poético que se dá no viver in-
tegrado – María Zambrano vê a possibilidade de renovação da Persona,  
em uma reeducação filosófica, educação da razão, como “poética”.35 

35 “Hay que esperar a que esos presentimientos del hombre nuevo sean algo más que un presenti-
miento, a que vaya apareciendo su realidad, a que el hombre vaya siendo otro, a que las facetas 
inéditas de la hombría, las zonas no usadas de la humanidad, vayan apareciendo por obra de 
imprevistos acontecimientos, para que sobre esa nueva realidad no hecha presente hasta hoy 
se forje, se produzca, la intuición del nuevo proyecto de ser hombre” (ZAMBRANO, p. 38, 1989).
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Educar-se é aprender a mirar

Coerentes com a postura filosófica assistemática, e ancorados na 
Razão Poética, os escritos de María Zambrano sobre educação não cons-
tituem um tratado ou um método, muito menos uma técnica de ensino. 
Mas algo é certo: é preciso educar a visão. Se, como vimos, a metáfora 
ocidental do conhecimento como luz – luz da razão – é frágil, pois a 
luz pode fazer sombra sobre as coisas e, ainda, porque o excesso (de 
luz) deixa-nos cego, então, “aprender a mirar” é fundamental. Foram 
inúmeros os textos que a filósofa dedicou ao tema da educação e neles 
a própria filosofia é concebida como ato educativo. Diz ela, “Ninguém 
ensina a ninguém, se este não é igualmente ativo no conhecimento.”36 
(ZAMBRANO, p. 196, 2008a). Assim como as reflexões sobre a mulher 
e o feminino são parte integrante de sua teoria filosófica, a educação 
também surge entrelaçada à própria compreensão do que é o filoso-
far. “Nadie podría negar ni siquiera desconocer la estrecha relación 
que existe entre el pensamento filosófico y la acción educativa”37 
(ZAMBRANO, 2007a). 

 É preciso educar-se filosoficamente, e “filosofar”, para ela, é apren-
der a mirar: “...mi verdadera condición, es decir, vocación, ha sido la 
de ‘ser’, no la de ser algo, sino la de pensar, la de ver, la de mirar, la de 
tener la paciencia sin limites que aún me dura para vivir pensando” 
(ZAMBRANO, p. 4, 1987). Aprender a ação de mirar, sabendo-se de ante-
mão que não será o resultado – claro, obscuro ou turvo – que definirá o 
alcance do que se busca. Afinal, o conhecimento de si é compreender-se 
em busca e “enquanto se busca”. Ou seja, em possibilidade de realiza-
ção. “Pues que toda humana persona es ante todo una promesa. Una 
promesa de realización creadora”38 (ZAMBRANO, 2007a). Mirar como 
atitude de descoberta que desperta o agir, uma atitude criadora do 
ser humano que se compreende como ser inacabado e que anseia por 
transcendência. Mirar já é estar na vida, antes de tentar encerrá-la no 
conceito ou na ideia. Um mirar que não se limitaria ao evidente, mas 
como permanente procura de aproximação e distinção do encoberto 
desde a condição penumbral das coisas e de nós mesmos. 

36 “nadie enseña a nadie, si éste no es igualmente activo en el conocimiento” (ZAMBRANO, p. 196, 
2008a).

37 Presente em “Filosofia y educación: la realidade” (ZAMBRANO, 2007a). 

38 Presente em “La vovación de maestro” (ZAMBRANO, 2007a).
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Entre lo visto y quien ve existe una distancia. Una dis-
tancia que no solo es física - que existe también en el oír 
– sino el ánimo, el la actitud del que ve, que aunque se 
acerque fisicamente para ver mejor al objeto de mira, se 
está alejando al mismo tempo para darle espacio, lugar 
donde se recorte39 (ZAMBRANO, 2007a).

O ser humano capaz de mirar filosoficamente seria aquele que, ao 
descobrir-se, descobriria a necessidade da liberdade como condição de 
realização da sua ação criadora na construção de um mundo huma-
nizado. “Realidad – tempo – libertad es la ecuacion del despertar, su 
cifra.”40 (ZAMBRANO, 2007a). Um mundo mais humanizado nasce pela 
mirada de quem assim o vê e assim o vive. Para María Zambrano, essa 
atitude de descobrimento de si é fundamental para saber-se inteiro, 
Persona. “Descifrar lo que se siente, percibir con cierta nitidez lo que 
dentro se no pasa, es una exigencia del ser persona”41 (ZAMBRANO, 
2007a). 

No ensaio La vida de las aulas, após recuperar a origem etimológica 
do termo aula, “lugar vazio”, María Zambrano (2007a) nos lembra dos 
jardins, espaço de ensino na Grécia antiga, e relata um hábito espanhol, 
já em desuso, de encaminhar as meninas à casa de senhoras que lhes 
ensinavam uma multiplicidade de coisas, próprias para uma mulher 
da época. Aprendiam a costurar, a cantar, a caminhar e a ser suave, 
a cultivar, enfim, a tudo o que se chamava de feminilidade, perfeita-
mente compatível com a noção de mulher presente na “antropologia” 
kantiana e mesmo nos ensaios de Ortega. A menina aprendia a ser 
mulher e nada mais. Apesar dos valores subjacentes à condição da 
mulher nessa prática, María Zambrano destaca o método de ensino que 
permeava esse convívio: essas senhoras eram chamadas de Amigas e 
tais momentos se davam em um ambiente acolhedor e, de fato, cheio 
de amizade. Entre esses dois extremos, María Zambrano aponta um 
grande espaço, vazio, das aulas em instituições escolares. 

Y este espacio, de las aulas señala ante todo la existencia 
de una sociedad más amplia que la família, aunque ello 

39 Presente em “Entre el ver e el escuchar” (ZAMBRANO, 2007a).

40 Presente em “La actitud ante la realidade” (ZAMBRANO, 2007a).

41 Presente em “Entre el ver e el escuchar” (ZAMBRANO, 2007a)..
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no signifique que la família siga com su foco perenne-
mente encendido. Una sociedad, un espacio propriamen-
te humano o más bien humanizado; una creación que 
es parte de la creación propriamente humana que antes 
que en obras de arte y de pensamiento consiste em una 
sociedade donde tales obras puedan nacer y vivir. Um 
espacio pues, diríamos, poético42 (ZAMBRANO, 2007a). 

Como vimos, o conhecimento filosófico, no exercício de uma Ra-
zão Poética, parte desde uma realidade fragmentada, que não pode 
ser enredada em totalidades fechadas, sem que se a falseie; realidade 
escapável, e, a um só tempo, inesgotável, compatível, pois com ser-
-inacabado que é o humano. No ensaio chamado “Um livro de Ética”, 
a autora diz que a característica do que é sistemático em filosofia não 
é uma “ordem externa”43 na qual apareceriam conceitos, mas o seu 
próprio fluído é um “vivente fazer-se”. Assim, o conhecimento ade-
quado a uma educação filosófica não se forja apenas como reflexão, 
mas como ação em um tempo que flui; tempo não controlável, desde 
a vida em constante transformação. 

El tiempo hace posible que la realidade total, se fragmen-
te, que no podamos atender sucessivamente a ella, que en-
tre ella y la consciencia humana haya una comunicación,  
um contacto y una distancia; el tempo nos libera de la 
realidade haciéndonos posible que tratemos com ella, y 
tratar para el hombre es conocer y actuar44 (ZAMBRANO,  
2007a). 

A Razão Poética, assim vivida, tiraria o ser humano do “centro” 
cognoscente irradiador das coisas para colocá-lo “em meio” a elas, no 
mesmo fluir. A segurança garantida na objetividade do conhecimento 
técnico abre pouco ou nenhum espaço para a incerteza e a dúvida, 
condição sine qua non da boa educação filosófica. Tal educação passa 
pela “pergunta”, que só é possível porque há liberdade e vislumbre de 
um modo diferente de ver e de estar no mundo. Há espanto, mas há 

42 Presente em “la vida de las aulas” (ZAMBRANO, 2007a).

43 “lo sistemático que caracteriza a la filosofia no es el orden externo en que aparecem colocados 
los conceptos, sino un mismo fluido y viviente hacerse” (ZAMBRANO, p. 205, 2008a).

44 Presente em “La actitud ante la realidade” (ZAMBRANO, 2007a).
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incômodo. Busca-se um novo mirar, que já pressupõe uma atitude de 
transformação. “Es pues un preguntar que es un actuar, un preguntar 
que pide remédio más que visión”45 (ZAMBRANO, 2007a). 

María Zambrano atribui à educação filosófica e ao professor, como 
mediador, a tarefa de despertar o estudante para as questões sociais 
e existenciais. A mediação levaria o aluno a estranhar o que se está 
vendo e elaborar perguntas. Para que isso aconteça, uma disposição 
acolhedora e uma compreensão de comunicação, em forma de diálogo, 
são necessárias. Mas apenas responder às perguntas, ou explicar algo 
não basta. Educar seria orientar o olhar, sensibilizar a presença no 
mundo, descortinar contextos obnubilados atrás dos quais podem se 
esconder, por exemplo, o racismo, o sexismo ou ainda a própria mal 
contada história da filosofia. Essa mirada filosófica deve conduzir à 
experiência de viver e não nos separar dela; deve levar à pergunta in-
teressada na “vida” tal como nela estamos. E a “aula” de filosofia deve 
ser esse lugar/tempo privilegiado onde se aprende a mirar, a perguntar. 

El mero examen de la etimologia de la palavra aula, 
plantea el problema que hoy parece sea es más canden-
te, el má decisivo de todos [...] la pregunta de si es posi-
ble que el humano exista sin decaer em uma condición 
infra-humana si se entrega solamente a la atividade de 
la que se derive un lucro imediato, y si el conocimiento 
há de estar medido y sometido a su poder de aumentar 
el progresso técnico46 (ZAMBRANO, 2007a). 

Enfim, uma educação filosófica alicerçada na Razão Poética ensi-
naria, antes de tudo, a ver: mirar o mundo, mirar-se a si mesmo, ou a 
si mesma. Ver e ver-se não desde fora de uma totalidade sistemática, 
tampouco como o centro – irradiador – ilusório do sistema, mas mirar-
-se em movimento e “no próprio movimento de ver”. Uma vez que 
quem mira é este “ser inacabado”, íntegro, mas incompleto: a persona, 
o humano; é, portanto, um devir, ou “em devir”. Não se trata de uma 
“identidade” monolítica a olhar desde algum ponto fixo. Esse último 
modo de olhar facilmente enquadra o outro, para que o diferente se 
ajuste àquele ângulo, àquele ponto (fixo) de onde se mira. É preciso 

45 Presente em “El aula” (ZAMBRANO, 2007a).

46 Presente em “El aula” (ZAMBRANO, 2007a).
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aprender a mirar “o” movimento, mas também “em movimento” para 
que não fiquem ocultos em nenhuma sombra os problemas emergen-
tes do aqui e agora: aqueles que surgem do contexto inescapável do 
“viver”. E a abstração filosófica, a necessária elaboração conceitual, a 
recorrente exigência de lógica e de método não podem suplantar ou 
ignorar as condições de vida, sem as quais qualquer reflexão se torna 
deslocada ou inócua, perdendo seu sentido. A essa altura, pode-se 
perguntar: quão razoável é, em um país como o Brasil, um ensino (de 
filosofia) que passe ao largo de problemas como a desigualdade social, 
o racismo e o sexismo? Quanto à presença ou não do feminino nessas 
reflexões, como é possível que nossas batalhas intelectuais ainda sejam 
travadas com o “ser abstrato-universal-eurocentrado”, demarcado em 
cada linha de livros didáticos e/ou grades curriculares repletos de re-
produções ipsis litteris do que foi pensado alhures? Ensinar e aprender 
a “ver” sem que esta visão seja falseada pelo “excesso de luz”. Excesso 
de soberba da razão técnico-instrumental imposta como único método 
para se pensar, único modelo de acesso ao conhecimento. Um modelo 
de sucesso, sem dúvida, que separa e “domina” a natureza, hierarqui-
za as culturas, cria um centro artificial onde se instala o “sujeito que 
conhece” (entendido como homem e branco). O que María Zambrano 
enxerga? O que ela nos sugere olhar? O que nos ensina a mirar? Talvez 
isso: a urgência de uma educação filosófica plena, que parta do mundo 
não cindido, que parta da Persona, da totalidade do humano; enfim, 
que não prescinda do elemento feminino, e não o transfigure em in-
dulgências não rogadas, galanteios despropositados e, principalmente, 
da negação de sua palavra historicamente sequestrada.
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Segunda seção

Currículo e possibilidades formativas 
para a docência e Ensino Médio



Capítulo 04 

Docência transcriadora:  
Deleuze como intercessor na  

formação do professor de Filosofia47

Domingos Sávio Duarte Melo48

Abrindo caminhos

Neste texto objetivamos investigar os aportes teóricos que possi-
bilitem uma docência criadora (transcriadora) não complacente com 
padrões estabelecidos. Há, na literatura, estudos que versam sobre o 
professor reflexivo, discussões sobre os saberes necessários ao exer-
cício da docência, investigações sobre a necessidade de associação 
entre teoria e prática, ou ainda a necessidade de políticas públicas 
que amparem e estimulem a formação docente. No entanto, ainda são 
tímidas as pesquisas sobre a dimensão criadora da docência. Alguns 
intercessores49, como Deleuze, Corazza e Haroldo de Campos, que 
provocam encontros criativos, com filosofia, a didática, a literatura, 
são invocados para pensarmos essa perspectiva. 

A partir de Gilles Deleuze e Felix Guattari, que concebem a Filosofia 
como atividade produtora de conceitos (DELEUZE, GUATTARI, 2010), 
a docência, aqui, é pensada como devir criador, e procura ressonân-
cias em Haroldo de Campos (2011, 2013), que versa sobre a teoria da 
tradução literária como processo criador (transcriação), e em Sandra 
Mara Corazza (2013, 2015), que toma a didática em transcriação. Con-
ceitos como criação, tradução/transcriação, com a marca de Haroldo 

47 Uma primeira versão deste trabalho, com o título “Enrabar uma docência para transcriá-la: De-
leuze como intercessor na formação do professor de filosofia”, foi apresentado no VII SOFELP 
- Congresso Internacional da Sociedade de Filosofia da Educação de Língua Portuguesa em São 
Paulo, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), entre os dias 02 a 05 
de setembro de 2019.

48 Doutorando na Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT-PPGE. Professor da SEDUC-MT.

49 É em Conversações que Deleuze usa o termo intercessores. Para ele, a criação começa pelos 
intercessores e sem eles não há criação. São “quaisquer encontros que fazem com que o pen-
samento saia de sua imobilidade natural, de seu estupor” (VASCONCELLOS, p. 1223, 2005) e 
“podem ser pessoas, coisas, plantas, até animais” (DELEUZE, p. 156, 1992).
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de Campos e Sandra Corazza, nos ajudarão a pensar uma docência 
pelo viés da criação. O conceito deleuziano de procedimento provocará 
a fissura em verdades cristalizadas, como a naturalidade do ato de 
pensar, a fidelidade do tradutor ao traduzir e a função do professor 
como mero reprodutor do conhecimento. Repensar esses sedimentos 
possibilitará lançar o pensamento em uma aventura insurgente de 
criação, de formas de ser e agir, de uma docência criadora.

O conceito de procedimento em Deleuze

A partir do conceito de procedimento em Deleuze, propomos ope-
racionalizar nossa investigação por um modo criador de tomada de 
posição. Esse conceito aponta menos para normas a serem executadas 
e mais para postura criativa do conhecimento. Segundo Gabriel Sausen 
Feil50, as aparições do termo procedimento não se referem a toda as 
vezes que Deleuze o usa, mas às ocasiões em que o operacionaliza. As-
sim, o procedimento funciona como uma maneira de atuar, como um 
“modo de fazer de um escritor e/ou de um artista” (FEIL, p. 67, 2011).

Esse “modo de fazer” aparece nas obras Proust e os signos, Apre-
sentação de Sacher-Masoch, Kafka: por uma literatura menor, Francis 
Bacon, Lógica do sentido, Crítica e clínica. Nelas, Deleuze vai tirando 
dos literatos o que lhe interessa. Isso porque esses autores criam algo 
novo, que afirma a diferença, e não a identidade. Eles criam, segun-
do Feil (2016), seus próprios procedimentos em seus escritos diante 
de uma forma consagrada. Para Feil, a expressão forma consagrada 
refere-se a estratos, “um fenômeno de acumulação, de coagulação, de 
sedimentação que lhe impõe formas, funções, ligações, organizações 
dominantes e hierarquizadas, transcendências organizadas para ex-
trair um trabalho útil” (DELEUZE; GUATTARI, p. 21, 1996). 

Em seu livro Sacher-Masoch: o frio e o cruel (2009), Deleuze, anali-
sando as obras de Leopold Von Sacher-Masoch em relação ao Marquês 
de Sade, pondera que a concepção estereotipada do sadismo e do ma-
soquismo vai além do desejo de causar ou sofrer dor. Deleuze não foca 
a atenção no masoquista e no sádico sob a perspectiva clínica, mas se 
interessa pelo modo singular como cada um deles (Sade, Masoch) age 

50 FEIL, Gabriel Saussen (2011). “Procedimento, em Deleuze: Proust, Sade, Sacher-Masoch,  
Klossowski, Kafka e Bacon”. In: MONTEIRO, Silas Borges. (org.). Caderno de notas 2: rastros de 
escrileituras. Canelas: UFRGS, 2011.
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para romper com as formas estabelecidas e como procedem com o que 
os angustia. Ou seja, eles criam, em seus textos, “modos de proceder 
diante de uma forma consagrada (os valores morais no caso de Sade; 
os valores paternais no caso de Masoch)” (FEIL, p. 86, 2016). 

Deleuze analisa também o conto americano de Herman Melvil-
le, traduzido para a língua portuguesa como Bartleby, o escrivão. É 
uma história cômica de um personagem (Bartleby) contratado para 
trabalhar em um escritório de advocacia e que, após um período de 
experiência, quando solicitado a realizar uma tarefa, responde com 
a seguinte frase: “I would prefer not to”, ou seja, “Eu preferiria não”. 
E assim sucede em todas as vezes que lhe é oferecida ou solicitada 
alguma coisa. Para Deleuze, a fórmula se aplica a tudo. Enquanto na 
narrativa um tipo particular é aquele subordinado à lei geral e possui 
características que determinam sua forma, Bartleby é uma criatura 
original, pois não se encaixa em nenhuma forma explicável. Com sua 
fórmula, o escrivão leva a linguagem ao limite ao anunciar algo de inex-
primível, insondável. A expressão “Eu preferiria não”, “apesar de sua 
construção normal, soa como uma anomalia” (DELEUZE, p. 81, 1997), 
ao criticar a própria norma da linguagem, os padrões estabelecidos. 
Assim, Melville parece construir uma obra que afirma a diferença ao 
fugir dos modelos estabelecidos pela linguagem.

Com esses dois exemplos (dentre os vários usados por Deleuze), 
percebemos como ele entranha-se em outros saberes não filosóficos 
e cria, por meio desses conhecimentos, seus conceitos, evidenciando 
que o interesse por esses escritores está no modo como eles procedem 
ao criar suas obras: uma postura operacional que possibilita a criação 
do novo, do informe, do inusitado, do rebelde, daquilo que rompe com 
os padrões viciados e proporciona vida. Seu procedimento está em 
acolher para si originais que não veneram estratos, mas que adotam 
atitudes destrutivas-criadoras.

Uma vez compreendida a noção de procedimento em Deleuze, 
fazemos uso dessa concepção para, com ela, orientar este trabalho, 
pensando a formação docente sob a ótica da criação. O procedimento 
funciona como um dispositivo que nos redireciona para nossa traje-
tória quando dela, metodologicamente nos afastamos.
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Desestratificações: procedimento em três caminhos

O modo de fazer desta pesquisa é um roubo na ótica deleuziana 
da concepção de procedimento, mas não no sentido de plagiar, fazer 
igual, pois roubos são encontros criativos, atos de tradução que, ao se 
repetirem, produzem a diferença. Sendo o procedimento um fazer que 
rompe com as formas, o texto propõe sacudir três ideias estratificadas 
e, com isso, tecer uma metodologia que perpassa este trabalho.

A primeira delas é a espontaneidade do pensar. O ato de pensar 
liga-se então com o arrombamento e a criação. Ele não é para todos e 
nem uma dádiva natural, já alcançada. É uma busca. Uma procura que 
se faz por um ato trauma-criação, já que o ser humano não é dotado 
de capacidade inata para pensar. 

Sabe que pensar não é inato, mas deve ser engendrado 
no pensamento. Sabe que o problema não é dirigir, nem 
aplicar metodicamente um pensamento preexistente 
por natureza e de direito, mas fazer com que nasça aqui-
lo que ainda não existe (não há outra obra, todo o resto é 
arbitrário e enfeite) (DELEUZE, p. 145, 2006).

Pensar não é reconhecer, não é conformidade. É, antes de tudo, 
criação mediante aquilo que nos afeta. A ideia de um processo harmo-
nioso entre o sujeito e o objeto cede lugar para desacordo, um encontro 
de afetação. O pensar se dá mediante uma ação violenta. Pensar, para 
Deleuze, depende mais de forças externas, que afetam o pensamento, 
do que de uma boa vontade do ser humano. É um processo que “se dá 
sob a intrusão de um lado de fora que aprofunda o intervalo, e força, 
desmembra o interior” (DELEUZE, p. 94, 2005). 

Colocar em xeque a ideia de que o pensamento é natural arrasa a 
noção difundida em educação de que a criação e o aprendizado não re-
querem esforço e de que, com apenas inspiração e método, consegue-se 
êxito. Pelo contrário, o pensar, o criar e o aprender são involuntários, 
e algumas vezes exigem da maioria muito esforço. 

A segunda ideia a ser abalada é a de fidelidade do tradutor ao 
traduzir. Chamamos como arauto desse projeto o pensador Haroldo 
de Campos, defensor da tradução criativa dos poemas ou, como de-
nominava, transcriação. Ele coloca em xeque a noção de fidelidade 
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literária, o “dogma da fidelidade à mensagem, ao conteúdo cognitivo 
(à expressão mais fiel possível do pensamento)” (CAMPOS, 2013, p. 
62). Diferente disso, Haroldo propõe uma tradução que não é serva 
do poema, é antes, de tudo, “criação paralela, autônoma, porém recí-
proca” (CAMPOS, p. 217, 2013), que recria quanto mais difícil o texto 
se apresenta. 

A tradução é infiel, pois tornar-se inventiva à medida que o signi-
ficado seja maior que a fidelidade, que o traduzido se comporte como 
original. Assim, a tradução do original é traidora, pois a infidelidade 
tem como condição a recriação em que “só deixe de ser fiel ao signifi-
cado textual para ser inventiva, e que seja inventiva na medida mesma 
em que transcenda, deliberadamente, a fidelidade ao significado para 
conquistar uma lealdade maior ao espírito do original transladado 
[...]” (CAMPOS, p. 46, 2011). 

A filosofia platônica (segundo Deleuze, matriz da filosofia da re-
presentação) sustenta a ideia de escritura fonética como recognição, 
adequação entre escrita e intelecto, já que o texto traduz, reflete, 
representa o pensamento. A ideia de que pensar é sempre se ater ao 
modelo, sacraliza a postura de que é possível encontrar a verdade na 
essência das coisas. Nessa ótica, há, no texto, um sentido originário a 
ser conservado. Superar essas noções de originalidade e fidelidade do 
texto possibilita ao professor não ser mero transmissor da tradição, 
mas atuar como um autêntico tradutor-traidor-criador, produzindo a 
singularidade, afugentando a identidade. 

O professor, ao traduzir o conhecimento acumulado, não se com-
porta como um copista devoto da tradição, mas antes um traidor-
-criador. Não porque nega o original (se é que exista), mas porque, a 
partir do parâmetro semântico, sua infidelidade é carregada de pers-
pectivas, intensidades criadoras. Quanto mais intensos os movimentos 
de recriação, mais infiel se comporta a tradução.

A última hybris51 do tradutor/transcriador, segundo Campos (2013), 
será, ao invés de subordinar-se ao poema do qual parte, criar, inver-
ter a relação servil com o original e transformar a sua tradução por 
um momento em fonte, ou seja, uma “criação paralela, autônoma, 

51 A palavra grega hybris, diga-se, refere-se à transgressão, à posse do que não caberia a quem a 
toma, que podia provocar a nêmesis, ou seja, a indignação dos deuses (CAMPOS, p. 16, 2013).
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porém recíproca”. Assim, a tradução “agradece os transgressores que 
celebram a infidelidade intelectual” (CORAZZA, p. 226, 2013), fonte de 
criação. A missão do transcriador é luciferina, na medida em que “o 
tradutor é um leitor-autor, no extremo um ‘traidor’ ou ‘usurpador’” 
(CAMPOS, p. 117, 2013) que não se rende ao proibido, ao intocável, 
quando iniciar sua jornada criadora.

A terceira forma a ser superada é a concepção do professor como 
reprodutor do conhecimento que a humanidade produziu durante 
anos de existência, cabendo a ele, como um decalcador, transmitir 
esse saber aos alunos e a todos os sedentos por instrução. A dimensão 
criadora do professor lhe foi renegada, não porque jamais a tivesse, 
mas porque, culturalmente construído, o docente cumpre a função 
de mero reprodutor por meio do ensino. Ao traduzir a tradição com 
o auxílio do currículo e da didática, o docente imprime nela uma 
marca indelével e autoral. O professor-tradutor se comporta como um 
filósofo que transforma a tradição ao “verter ou recriar: dotando-se 
da consistência de romper com o estabelecido; empreendendo novos 
recomeços; apropriando-se do antigo ou do estrangeiro e tornando-os 
seus, ao entrecruzá-los com a língua didática e fazer ressoar a sua voz” 
(CORAZZA, p. 108, 2015).

Por meio dos conhecimentos vindos da arte, da ciência e da filoso-
fia, o professor, como um tradutor, transcria esses saberes ao recriá-los 
na cena da educação, por intermédio de sua singularidade. Sua sina 
como criador não terá sentido se “não se propuser a despertar um 
conceito adormecido, a relançá-lo numa nova cena, mesmo a preço 
de voltá-lo contra ele mesmo” (DELEUZE; GUATTARI, p. 101, 2010).

Enrabar uma docência para transcriar

Uma filosofia entendida como criação pode nos ajudar a pensar a 
formação do professor como algo dinâmico, como devir. Uma formação 
que não imita, que não se mantém como cópia fiel ao modelo, mas que 
se propõe a ser criadora, que traduz o velho em novo. 

Esse novo é feito a partir da história da filosofia, ou tem a intenção 
de ser algo original, totalmente diferente do que já existe? Entende-
mos que o filosofar, a criação, se faz em colaboração com a própria 
história da filosofia, pelas filosofias já existentes, confirmando-as ou 
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rejeitando-as (KANT, 2000), ou até criando novos conceitos. Contudo, 
Deleuze questiona as reproduções acríticas da tradição. Sua geração fez 
apenas história da filosofia. Uma geração que foi assassinada pela his-
tória da filosofia, esta que exerceu uma função repressora (DELEUZE,  
1992). Deleuze tentou escapar dessa filosofia, utilizando-se de uma 
enrabada divina, atualizada em enrabada transcriadora: 

Quanto a mim, “fiz”, por muito tempo história da filoso-
fia. [...] Mas minha principal maneira de me safar nessa 
época foi concebendo a história da filosofia como uma 
espécie de enrabada, ou, o que dá no mesmo, de imacu-
lada concepção. Eu me imaginava chegando pelas costas 
de um autor e lhe fazendo um filho, que seria seu e, no 
entanto, seria monstruoso. Que fosse seu era muito im-
portante, porque o autor precisava efetivamente ter dito 
tudo aquilo que eu lhe fazia dizer. Mas que o filho fos-
se monstruoso também representava uma necessidade, 
porque era preciso passar por toda espécie de descen-
tramentos, deslizes, quebras, emissões secretas que me 
deram muito prazer (DELEUZE, p. 14, 1992).

Engravidar um autor pelas costas, de surpresa, é uma metáfora 
muito sugestiva para se pensar a criação. Esse filho gerado deve di-
zer do autor, mas, como filho monstruoso, deve dizer muito mais do 
que o autor poderia dizer. O monstro dirá também daquele que por 
trás o criou. A monstruosidade concebida de súbito, mesmo sem a 
autorização do autor, é disforme, estranha e, talvez por isso mesmo, 
criadora, na medida em que fora produzida não pela submissão do 
autor, mas por um ato infrator e, portanto, criador. Eis a enrabada 
criadora de Deleuze.

Espera-se que o professor de filosofia seja um “historiador-filósofo, 
ou melhor, um filósofo-historiador” (GALLO, p. 33, 2003) como Deleu-
ze. O docente de filosofia não pode apenas redizer o que os filósofos 
disseram como faz, comumente, o historiador da filosofia. Espera-se 
que ele crie o novo a partir da história da filosofia como uma pintura 
retratista.

A história da filosofia [...] é antes como uma arte de retra-
to em pintura. São retratos mentais, conceituais. Como 
em pintura, é preciso fazer semelhante, mas por meios 
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que não sejam semelhantes, por meios diferentes: a se-
melhança deve ser produzida, e não ser um meio para 
reproduzir (aí nos contentaríamos em redizer o que o 
filósofo disse) (DELEUZE, p. 169, 1992).

Fazer filosofia é como a arte de fazer um retrato. O que se retrata 
na pintura não pode negar o que é retratado, mas o retratista, nesse 
processo, imprime seu tom próprio, seu estilo. Assim, ele não ape-
nas reproduz um retrato, mas exerce uma atividade criadora, e não 
reprodutora. O docente criador é alguém que se utiliza da história 
da filosofia não como fim, mas como meio, como possibilidade de 
fabricação de novos devires. Ao conceber a filosofia como atividade 
criadora, Deleuze direciona sua crítica à concepção de filosofia como 
reflexão. O que é inerente a ela é a produção conceitual, por isso  
“o que importa é retirar do filósofo o direito à reflexão ‘sobre’. O filó-
sofo é criador, ele não é reflexivo” (DELEUZE, p. 152, 1992).

Uma docência criadora não é complacente com modelos que di-
tam o agir do professor, sejam eles amparados em um currículo que 
universaliza e nivela toda singularidade por meio de um padrão a ser 
seguido, sejam aqueles ancorados no livro didático que reproduz esses 
mesmos currículos e que acomoda o que não deveria ser anestesiado: o 
pensar rebelde e infrator. O professor inventor de uma nova docência, 
inspirado em Nietzsche, procura abandonar o instinto de rebanho, 
que iguala a todos, que se limita a reproduzir o que é comum, fraco, 
padrão, afastando o homem do seu instinto vital. O docente criador, ao 
negar o modelo, rompe com valores estabelecidos e cria novas autorias 
e auroras: “àquele que quebra suas tábuas de valores, ao quebrador, 
infrator: – mas esse é o que cria” (NIETZSCHE, p. 23, 2011). 

Deleuze diz que “numa linha de fuga52 há sempre traição, isso 
significa trair as potências fixas, as significações dominantes, a ordem 
estabelecida – o que exige ser criador” (MACHADO, p. 214, 2010). O 
grande desafio do professor é, então, fugir do “papel de professor” 
que o sistema educativo lhe confere: alguém que deve apenas ensinar, 
reproduzir o conhecimento aos alunos. 

52 Para Deleuze, não se trata de covardia desistir de algo por medo dos compromissos e responsa-
bilidades. É, antes de tudo, uma fuga criativa, “é produzir algo real, criar vida, encontrar uma 
arma.” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 40). Mais que fugir, é “fazer alguma coisa fugir, fazer um 
sistema vazar como se fura um cano.” (p. 30).
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A transcriação assume um caráter transformador, pois parte de 
elementos intratextuais para chegar a um novo texto por desconstru-
ção e reconstrução da história ao traduzir a tradição, recriando-a como 
um ato usurpatório. Não se trata de transposição, pois a transcriação 
opera por “[...] desconstrução e reconstrução da história, traduz a tra-
dição, reinventando-a.” (CAMPOS, p. 39, 2013 grifo nosso). Essa ideia 
de reinvenção do original tem em Ezra Pound uma grande influência. 
Poeta, crítico e editor americano, foi responsável por criar o conceito 
de “tradução criativa”. Influenciou Haroldo no processo tradutório 
com a ideia de make it new, ou seja, “renovar, vitalizar, dar nova vida 
àquilo que passou.” (CORAZZA, p. 218, 2013). 

Na ótica haroldiana, transcriar é recriar a partir do que se quer 
traduzir. É claro que, para Campos, isso se inscreve no âmbito da lite-
ratura, da poesia, e, para Corazza, no campo da educação, da didática. 
E, quando falamos sobre o professor de filosofia, podemos dizer que 
essa recriação se realiza com a história da filosofia, com a pesquisa, 
com a sala de aula, pois todos eles fazem parte do âmbito formativo 
dos professores. Ao traduzir esses elementos no ensino, o professor 
os transcria, pois imprime neles sua voz, reconhecendo a sua própria 
produção, traduzindo-as para um campo muito específico que é a 
Educação. Não se trata agora de traduzir apenas a língua, mas todos os 
elementos que compõem a cena da formação docente, já que a prática 
transcriadora pode ocupar-se de:

linguagem verbal e não-verbal; elementos de estrutura 
e visuais; homologias fônicas e sintáticas; espacialização 
e imagética visual; filmes e cartazes publicitários; com-
binações sonoras e coreografias logopaicas; assonâncias, 
rimas, aliterações, métrica, ritmo, melodias, canções; 
fórmulas e equações matemáticas etc (CORAZZA, p. 211, 
2013). 

Segundo Corazza (2013), os sistemas educacionais, por muito 
tempo, divulgaram a ideia de que existem intelectuais que pesquisam 
(pouquíssimos) e uma grande massa que ensina. Para uma docência 
criadora, ensino e pesquisa não se desvinculam. O ato de ensinar não 
é reprodução de um modelo ou um referencial de verdade. É pura 
tradução, como já destacamos, e, por consequência, criação. No en-
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tanto, como bem criticou Corazza (2013), usurparam da docência sua 
dimensão criadora. Por meio de toda uma cultura, de um processo 
civilizatório, expropriou-se do professor sua característica criadora, 
inculcando nele uma mera função transmissora, de inferioridade.

Talvez o desestímulo à criação ganhe na graduação uma aliada, ao 
estimular apenas versões interpretativas da filosofia e, quando há uma 
postura rebelde e autoral, surge a navalha da tradição, como criticou 
Deleuze a filosofia de sua época: “Você não vai se atrever a falar em 
seu nome enquanto não tiver lido isto e aquilo, e aquilo sobre isto, 
e isto sobre aquilo.” (DELEUZE, p. 14, 1992). Não se trata de negar a 
tradição ou de usá-la como uma mutiladora de sonhos, mas de tê-la 
como possibilidade criadora e criativa, mesmo que

[...] os espaços de formação de professores (formação ini-
cial e continuada), historicamente, têm proposto exercí-
cios de pensamento que cerceiam a criação, a invenção, 
preocupando-se em anunciar o futuro e insistindo na 
transformação dos outros, segundo referenciais pautados 
em verdades estabelecidas (CORAZZA; SARDAGNA, p. 2,  
2013).

Considerações finais 

O conceito de procedimento orientou a construção desta pesquisa 
no âmbito de um conhecimento que empreende um novo entendimen-
to da educação e da formação docente. Ou seja, afrontamos três ideias 
por meio desse conceito: 1. o pensamento é algo natural ao ser humano; 
2. é preciso ser fiel ao traduzir um autor; 3. o professor reproduz e 
ensina o conhecimento acumulado. A desestratificação dessas ideias 
funcionou como ferramenta conceitual que guiou e sustentou o texto.

O choque de que o pensar não é natural, mas uma violência sobre o 
pensamento procurou produzir a singularidade que não é complacente 
com modelos, criando uma linha de fuga das potências fixas, a fim de 
criar outros possíveis caminhos. Os conceitos de tradução/transcria-
ção, com a assinatura de Haroldo de Campos e Sandra Corazza, nos 
ajudaram a pensar a docência pela perspectiva do devir, que rompe 
com os estratos e cria novos caminhos.
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Isso nos faz entender que os professores, sejam eles formadores 
de novos professores, sejam eles noviços à docência, podem assumir a 
postura de criadores de conhecimentos, de novas mentalidades, porque 
assim o são. A docência, no seu processo de tradução, como defende 
Corazza (2013), é por natureza criadora. Os professores não são meros 
transmissores, antes de tudo são tradutores/criadores da tradição, são 
tradutores dos autores, dos poetas, dos filósofos, dos literatos. Mistura 
de revitalização, criatividade, inventividade, transgressão, fluidez, que 
eclodem no processo de transcriação.
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Capítulo 05

O conhecimento filosófico e a 
formação para o reconhecimento  
e a criação de significações de si  

e do mundo pelo estudante  
do Ensino Médio

Livio dos Santos Wogel53 

O texto versa sobre as possibilidades formativas do jovem estudan-
te do Ensino Médio por meio da relação com o conhecimento filosófico 
na referida etapa escolar. Enfoca alguns axiomas do conhecimento 
filosófico a fim de saber como a filosofia produz conhecimento e como 
ajuda os estudantes a se formarem. Essas reflexões foram retiradas 
da pesquisa teórica realizada em nível de doutorado, no Programa de 
Pós-graduação em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, em dezembro de 2014, sob o título: Filosofia 
e ócio: possibilidades de originárias de formação no Ensino Médio. A 
filosofia poderá ser um contributo para a formação humanística para 
o estudante em formação no Ensino Médio, em que suas capacidades 
de abstração e de escolha se encontram em processo de início de 
maturação que já passou pelas fases da fundamentação elementar 
da formação escolar e que agora está no processo final da formação 
básica, com sua formação para o conhecimento. Assim, o estudante 
nesse nível pode perceber-se e compreender-se como um sujeito de 
conhecimento e de ação transformadora, tendo o conhecimento filo-
sófico como aliado, que suscita a reflexão consciente de si mesmo, ao 
aprimorar sua capacidade crítica e criativa e a compreensão de si em 
relação ao mundo. Essas compreensões formam-lhe a identidade de 
pessoa humana, capaz de se desenvolver, a fim de buscar realizar os 
projetos que idealiza para si mesma e para a conquista do mundo que 
é capaz de idealizar e produzir.

53 Doutor em Educação, licenciado em Filosofia e professor de filosofia no Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus São Vicente – e do Programa de Pós Gradu-
ação Profissional de Filosofia – PROFFILO – núcleo UFMT. E-mail: livio.wogel@svc.ifmt.edu.br.
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Nesta reflexão, fez-se a opção de pensar a filosofia como um con-
tributo para a formação básica do estudante, de modo que ele possa 
produzir significações teóricas e conceituais acerca de si mesmo e do 
mundo e, com as significações e a partir delas, elaborar sentidos para 
a sua própria existência. A forma teórica de produzir significações 
tem relação com a busca da verdade, retomando o termo original 
grego theoria, que indica a busca livre pela verdade, pelo saber puro, 
por meio da especulação racional. Já o entendimento de conceitua-
ção é emprestado da definição de Nicol (p. 352, 1997), citada por Rios  
(p. 32, 2005): “Os conceitos são senhas com que se de-senha a realida-
de”, ou seja, através da elaboração ou assunção de conceitos, elabo-
ram-se leituras e desenhos interpretativos da realidade, por meio do 
conhecimento, do reconhecimento e da formulação de pensamentos 
críticos, criativos, profundos e abrangentes.

É bastante difícil identificar um conceito único e unívoco de filo-
sofia, de modo que produzir um conceito de filosofia já se constitui 
um complexo problema filosófico. Conforme apresenta Gallo (p. 119, 
2008), “O problema nos move a pensar justamente porque não somos 
capazes de compreendê-lo de antemão; ele não nos oferece uma 
resposta pronta, mas apresenta-se para nós como um desafio a ser 
enfrentado, para o qual uma resposta precisa ser construída”. Não há 
uma definição final para o que seja filosofia, mesmo porque há en-
tendimentos acerca das diversas filosofias existentes, e boa parte dos 
filósofos formulou e expressou sua visão do que seja a filosofia e suas 
formas de compreender a realidade. Entretanto, as diversas filosofias 
que existem na história da humanidade contribuem para identificar 
essa forma peculiar de conhecimento. Saber o que é filosofia também 
é uma tarefa utópica, no sentido de ser difícil concluí-la; exige uma 
ação, porque necessária, e se lança em vista a um horizonte a ser bus-
cado. Entretanto, o filosofar, como forma de fazer filosofia, pode ser 
identificado e promovido na Educação Básica, como o é oficialmente 
desde 2012 nos currículos oficiais brasileiros. 

Uma autocompreensão do ser humano no mundo é um dos contri-
butos que a filosofia pode oferecer aos estudantes do Ensino Médio. 
A fim de que a identificação da expectativa formativa da filosofia no 
Ensino Médio seja investigada, parte-se da seguinte indagação: em que 
medida o componente curricular Filosofia, desenvolvido no Ensino 

77 



Médio, favorece o reconhecimento e a criação de significações de si e 
do mundo pelos estudantes?

Severino (2012) é categórico ao apresentar a contribuição formativa 
da filosofia nessa perspectiva:

[...] no caso do ensino médio, pouco importa se o adoles-
cente vai ter a terminalidade de seus estudos nesse nível, 
inserindo-se já no mundo do trabalho, ou se ele vai para 
a universidade. Sua formação filosófica é absolutamente 
necessária para que o adolescente possa se dar conta do 
significado da sua existência histórica, do significado da 
inserção dele seja onde for, no mundo do trabalho, no 
mundo da profissão, no mundo da cultura (SEVERINO, 
p. 16, 2012).

Na mesma direção, Deina (p. 132, 2009) reflete sobre a contribuição 
que a presença da filosofia, no caso específico do Ensino Médio, pode 
oferecer ao jovem: “Colaborar para o aprimoramento de sujeitos, em 
pleno processo de formação, numa fase crucial para a definição do 
sentido da existência”.

Para abordar essa questão, é preciso que seja apresentada uma vi-
são formativa da filosofia, considerando que o conhecimento filosófico 
que os estudantes do Ensino Médio conhecerão e farão depende do 
acesso à filosofia que a escola e o professor oferecem a esses estudantes.

As características axiomáticas do conhecimento 
filosófico para o Ensino Médio 

O conhecimento filosófico tem, em sua gênese, algumas caracterís-
ticas axiomáticas, como a reflexão crítica, abrangente e radical, a busca 
da verdade do conhecimento de forma racional, conceitual e teórica, 
a dialogicidade, a inconclusão e historicidade do conhecimento. Esses 
axiomas são alguns dos contributos para pensar a Educação Básica e 
seu currículo, a fim de saber como a filosofia produz conhecimento e 
como ajuda os estudantes a se formarem.

Primeiramente, um grande intuito da filosofia é produzir o co-
nhecimento racional, ou seja, o conhecimento é fruto de um processo 
da razão humana em estabelecer ideias, consultando radicalmente 
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o próprio humano. Isso quer dizer que a filosofia só pode afirmar o 
que o ser humano pode entender, sem se justificar nos deuses e nas 
tradições míticas, pois, historicamente, a propulsora da filosofia é a 
autonomia intelectual e o desvínculo das forças sobrenaturais, por 
meio da promoção da racionalidade, que é a capacidade de formular 
e explicar logicamente uma ideia. 

Como a ciência, a Filosofia utiliza-se apenas do recurso 
da razão natural, proibindo-se a espontaneidade do sen-
so comum e a reverência aos ditames da fé. Mas, para 
além da ciência, resgata a abrangência da experiência 
subjetiva, permitindo-se pronunciar para além dos pro-
tocolos da experiência técnica do laboratório. Por isso 
mesmo, alcança significados mais abrangentes [...].

Caracteriza-se, então, como uma experiência intelectual 
específica, peculiar, que busca explicitar, na teia dos da-
dos de toda experiência humana, aqueles sentidos que 
exprimem relações e nexos que satisfazem, com maior 
profundidade, rigor e abrangência, as próprias exigên-
cias da subjetividade humana (SEVERINO, p. 64, 2010).

Para os jovens em formação, especialmente num mundo de ex-
tremo imediatismo e de forte apelo ao consumo vindo do mercado, 
explicar as razões de suas ideias é extremamente difícil. Parece-lhes 
que as ideias são sempre exteriores a eles, cabendo-lhes apenas 
confirmá-las ou rejeitá-las. A filosofia almeja desmitificar essa relação 
com a produção da ideia e com o conhecimento, que não é instantâneo 
nem consumido, já que os conhecimentos são processos humanos de 
significação da existência.

É o que aponta Cerletti:

A função da filosofia na escola tampouco seria a de dar 
ferramentas aos jovens para adaptarem-se ao mundo de 
hoje, mas antes mostrar diversos recursos teóricos que 
possam ser utilizados para pensá-lo e eventualmente 
transformá-lo. A filosofia é para formar sujeitos críticos 
capazes de questionar a validade de uma argumenta-
ção, a legitimidade de um fato ou a aparente inquestio-
nabilidade do que é dado. É sua tarefa por excelência 
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promover um pensar agudo que possibilite desmitificar 
a ilusão de que certos saberes e práticas são “naturais”, 
mostrando as condições que fazem que se apresentem 
de tal maneira (CERLETTI, p. 74, 2009).

No mesmo sentido, a filosofia identifica, analisa, interpreta, avalia 
e produz ideias. A reflexão e a problematização das ideias produzidas  
pela humanidade ao longo da história, ao refletir sobre a vida, o mun-
do, a si mesmo e o próprio conhecimento, faz parte do objeto de estudo 
da filosofia. Identificar, analisar, interpretar, avaliar e recriar esses 
pensamentos, a fim de que eles sejam percebidos nas suas constân-
cias, validades, contradições e reformulações, também é um princípio 
da filosofia. O conhecimento é um processo vital de identificação do 
mundo e de si mesmo no mundo, da utilização dessa identificação se-
gundo a necessidade e vontade dos sujeitos, e de significação segundo 
as ideias e vivências que o sujeito produziu, assimilou e se associou. 
Envolve o reconhecimento e posicionamento na vida, tanto a dimen-
são cognitiva quanto física, afetiva e volitiva. O filósofo Renato Janine 
Ribeiro, em diálogo com o filósofo Mário Sérgio Cortella, apresenta 
“como é fabuloso que o conhecimento permita que cada um faça uma 
sintonia mais fina da sua vida e saiba qual é o seu lugar.” (CORTELLA; 
RIBEIRO, p. 57, 2010). 

O que e como os homens pensam o conhecimento é um dos objetos 
de estudo da filosofia, e assim eles refletem quem são, o que as coisas 
são, como as interpretam, valorizam, e como as coisas se relacionam 
entre si e com os próprios homens. 

É preciso recorrer à modalidade do conhecimento filosó-
-fico, que é onde desenvolvemos nossa visão mais abran-
gente do sentido das coisas e da vida, que nos permite bus-
car, com a devida distância crítica, a significação de nossa 
existência e o lugar de cada coisa nela. É o que comumen-
te expressamos ao nos referir ao “pensar”, ao refletir, ao 
argumentar, ao demonstrar, usando dos recursos natu-
rais, comuns, da nossa subjetividade (SEVERINO, p. 187,  
2004).

Esse conhecimento se faz primeiramente num processo de reflexão 
como um olhar de novo, com atenção, e ver-se nesse processo. Refletir 
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é pensar o pensado a fim de perceber o que constitui o pensamento. 
E a reflexão é um ato deliberado da vontade de se deter sobre os pen-
samentos já produzidos sobre a existência, um saber que se volta a si 
mesmo para perceber a consistência, a propriedade e a validade do 
pensamento e do conhecimento. Conforme apresenta Kohan (p. 40, 
2012): “A filosofia então é uma maneira de olhar o que somos para 
pensar se estamos sendo o que verdadeiramente somos. Uma forma 
de olhar interior feita do encontro com outros olhares para entender 
e transformar o que estamos sendo.”.

Sabe-se que a reflexão não é um atributo exclusivo da filosofia, 
porém a reflexão filosófica, conforme apresenta Chauí (p. 22, 2010), 
questiona o ser humano como um sujeito pensante, a sua realidade 
interior: “Na reflexão filosófica, três grandes indagações são funda-
mentais: 1) quais os motivos, as razões e as causas do que pensamos, 
dizemos e fazemos?; 2) qual é o sentido do que pensamos, dizemos 
e fazemos?; 3) qual é a intenção ou a finalidade do que pensamos, 
dizemos e fazemos?”.

Para isso, faz-se necessário estabelecer critérios, ou seja, marcos 
para pensar o próprio pensamento, o que na filosofia chama-se pen-
samento crítico, que se desenvolve a partir do estabelecimento de 
critérios de análise e de interpretação, e são logicamente expressos e 
passíveis de entendimento e constante avaliação. Ter critérios é saber 
identificar e selecionar o que é válido e o que não o é. O binômio razão 
e crítica é aliado da reflexão filosófica, manifestado na problematiza-
ção, que é a capacidade de questionar a realidade, pô-la em dúvida, 
refleti-la com criticidade para aquilatar sua validade, tanto como 
fundamento quanto como abrangência e efetividade.

O prazer da descoberta e ampliação do mundo inicia-se com o 
instigar o questionamento, em propor questões e ajudar os estudantes 
a fazerem as suas, como uma forma de se colocar diante da vida, em 
busca de respostas. A intenção e atitude insistente de perguntar e de 
problematizar marcam a formação filosófica.

Mais do que conclusões, respostas e soluções, o filósofo é 
reconhecido pelas perguntas que faz e não poderia deixar 
de fazer, sob o risco de simplificar e banalizar a discus-
são, ficar a meio caminho da realidade, do ser, do sentido 
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e da finalidade das coisas, da humanidade, da sociedade, 
do homem; pelas questões que ele põe e que, de certo 
modo, se impõem a todos pelo rigor, crítica e radicalida-
de na busca da verdade, na interrogação das ideias e da  
realidade, da teoria e da prática (COELHO, p. 23, 2009).

Reconhece-se que esse é um exercício também difícil nos dias atu-
ais, visto que exige parada para refletir, tempo e esforço para analisar 
e interpretar, fundamentação das razões, dos critérios e demarcação 
dos conhecimentos e dos frutos desse exercício. As respostas às pro-
blematizações nem sempre serão alcançadas, uníssonas e confluentes, 
algo a que os jovens e adolescentes do mundo contemporâneo não 
estão acostumados. 

A crítica, como é sabido, não se coaduna com a pressa, 
com a velocidade, o sucesso, a prospecção, o prazer; com 
o “ganhar tempo”, com a eficiência, com tudo isso que 
nos fala e em que frequentemente afundamos, pois a crí-
tica suspende a realidade para melhor vê-la. A crítica é 
uma intervenção na realidade; pelo menos neste domí-
nio que nos diz respeito, aqui e agora, o da relação de 
educação e cultura (FAVARETTO, p. 46, 2004).

Outro legado da filosofia para a formação dos jovens está também 
em perceber que, mesmo que se ponha em suspenso o conhecimento, 
por meio da reflexão, um fim imediato pode não ser alcançado, mas o 
processo é de extrema valia, de forma a elaborar projetos e compre-
ensões para situar-se na vida. Segundo Favaretto (p. 45, 2004), essa é 
uma contribuição do ensino de filosofia: “Elaboração de ‘diretrizes 
conceituais’ e de ‘estilos de interrogação’ que permitam aos alunos 
adquirir meios de ‘orientarem-se no pensamento’.”

Importante notar que o estudo da Filosofia leva a perceber que 
os conhecimentos são também inconclusos, passíveis de negação e 
afirmação, discussão e reformulação, e, por mais que sejam contra-
ditórios, podem coexistir. Interessa aprender que, por mais que haja 
filosofias e filósofos ao longo da história que não concordem entre si, 
que se contradizem e debatem uns com os outros, nenhum deles anula 
o pensamento um do outro, mas o refazem, o reconstituem, produzem 
análise e promovem a dialética e sínteses criativas.
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Desse aspecto da experiência hermenêutica, pode-se afir-
mar que filosofar é a arte do pensar e que essa é e sencial-
mente a arte de pergunta-resposta. Mas o diálogo coloca-
-nos, de saída, a questão da possibilidade de múltiplas 
perspectivas, de uma conversação sem conclusões defini-
tivas. Isso corresponde à própria consciência hermenêu-
tica em sua estrutura de pergunta, que possibilita a expe-
riência do assim e do diverso (KRONBAUER, p. 27, 2009).

Aparece, assim, uma característica que o conhecimento filosófico 
produz: a inconclusão e a historicidade do conhecimento. Conforme 
aportam Lorieri e Rios (p. 26, 2004): “A filosofia é a manifestação his-
tórica que testemunha a produção de significações da realidade. [...] 
Em tal estudo pode-se perceber que o grande objetivo do filosofar é, 
sem dúvida, a busca inquieta, persistente, constante e criativa das 
significações.”. 

Um dos aprendizados que se faz em filosofia é valorizar o diálogo. 
O respeito aos interlocutores, tanto a filósofos tradicionais quanto a 
outros estudantes, como também a si mesmo, é um dos conhecimentos 
que a filosofia proporciona. Dialogar é perceber que não há uma só 
razão e uma só palavra, ou seja, um só logos, mas, sim, que, através do 
diálogo, é percebido que há diferentes razões, diferentes perspectivas, 
diferentes palavras e diversos conceitos, prontos a serem debatidos e 
refletidos, com respeito.

O mundo contemporâneo optou muitas vezes em promover uma 
profusão de vozes, especialmente com os meios de comunicação social 
e com os meios digitais. Todos têm direito à expressão, mas a força do 
diálogo ficou diminuída. É preciso, com a filosofia, ensinar a dialogar, 
a ter a paciência de ouvir, de perceber a valia das palavras do outro, 
a acolhida a diferentes formas de significar a vida, e que o direito à 
expressão se conquista com a convivialidade com os diferentes. Isso 
exige um esforço de paciência e de respeito aos diversos logoi existen-
tes, e a outros que há por se formar. A força do debate e do diálogo, 
não só a da opinião, é enorme, visto que traz a humildade do saber 
e a não exclusividade da sabedoria, algo que se faz necessário nos 
tempos atuais, especialmente para os que estão em processo básico 
de formação.
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Tanto no jogo quanto no diálogo, os sujeitos estão envol-
vidos na totalidade de seu ser, e não apenas como sujeito 
de conhecimento, da mesma maneira que um espectador 
que examina um objeto à distância. No diálogo, assim 
como no jogo, os interlocutores realizam a experiência 
da abertura, ao perceberem as múltiplas perspectivas e 
as possibilidades diversas de conclusão (KRONBAUER,  
p. 27, 2009).

Há outros princípios fundamentais que podem ser identificados 
como caracterização da filosofia, entretanto, num sentido de conclusão, 
percebe-se que o conhecimento filosófico persegue a verdade e a sabe-
doria, que se manifestam em teorias. Persegue no sentido de querer 
sempre, ao usar o recurso da reflexão crítica, profunda e abrangente, 
buscar a teoria, como no radical grego theoria, que quer dizer a busca 
livre pela verdade, saber puro, saber especulativo. “A teoria evidencia 
e torna clara a verdade, que se mostra e se revela. É mover-se e ser 
movido pela verdade, e não por outra coisa” (WOGEL, p. 41, 2007).

Os filósofos buscam a verdade que vai se vislumbrando como tra-
balho da reflexão que não só analisa o já pensado como oferece novas 
pistas de pensamento. É uma atitude amorosa em busca de realizar 
o pensamento teórico, no sentido de ver além, ver mais e ver melhor, 
a fim de que se tenha uma melhor compreensão da realidade, que se 
manifesta na liberdade do pensamento e não no seu uso prático. 

Fazendo outra alusão aos nossos dias, em que o pragmatismo e o 
utilitarismo imperam na visão de mundo, especialmente marcados 
por uma lógica de extrema produção e consumo, a filosofia questiona 
essa visão ao propor que há outras formas de ver a vida, de perceber 
o mundo, de perceber-se a si mesmo, que não estão encerradas por 
uma condição imediata. Perseguir a verdade, fazer teoria, é especular, 
é olhar mais longe, conseguir ver além do que está vivendo e almejar 
novas situações e novas concepções. É ir se lançar ao novo e ao futuro, 
mesmo que idealmente, para desenhar novas realidades.

Ao identificar esses axiomas, a presença formadora da filosofia se 
propõe como um sentido formativo, almejando que os estudantes se 
vejam como produtores de conhecimento, de si mesmos e do mundo 
que os rodeia.
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Considerações finais

A contribuição básica para a formação humana que a escola de-
veria propor é a de ajudar os estudantes a conhecerem o mundo e a 
conhecerem o próprio conhecimento. Isso quer dizer que, além de eles 
serem instruídos em alguns saberes básicos, cabe à escola estimular a 
identificação das diversas formas de conhecimento, ser instrumento 
de produção e inovação de conhecimentos, avaliar a validade destes e, 
especialmente, os processos de produção dos conhecimentos, junto com 
sua história, economia, política e ideologia. Identificar, analisar, avaliar 
e propor os códigos e os saberes que leem e interpretam o mundo e a 
si mesmo é uma formação básica pelo conhecimento, visto que esse é 
algo existencial para o humano. Uma leitura de mundo e de si mesmo, 
a perseguição da verdade enquanto validade do conhecimento, é que 
deve estar na base da formação humana.

O entendimento que se tem da filosofia no Ensino Médio é que sua 
finalidade está em formar o estudante ao promover o conhecimento 
filosófico e a prática do filosofar como facilitadora e mediadora da 
produção de saberes. Bengochea aponta que o principal exercício da 
filosofia é despertar para a própria filosofia: “O primordial no ensino 
de filosofia é despertar o espírito filosófico e possibilitar ao estudante 
o pensamento criativo forjador das próprias ideias, despertando a 
atitude do diálogo e situá-lo como um ser que pensa, reflete e interage 
no mundo com os seus semelhantes” (BENGOCHEA, p. 217, 2004).

A questão da formação filosófica não é da quantidade de conhe-
cimentos a acumular ou explicar, mas, sim, o exercício de busca da 
compreensão da vida a partir do conhecimento filosófico, para que 
a filosofia seja identificada e utilizada como um modo e modelo de 
exercício do pensamento.
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Capítulo 06

BNCC-EM e BNC-Formação:  
a deslegitimação do  

conhecimento nos currículos54

Hilda Regina Pereira Menezes Olea55  
Luís Gabriel Tavares Ferreira56

Introdução

Mesmo antes da designação do currículo escolar como tal, sua 
existência se fez presente na história da educação, tão logo os funda-
mentos epistemológicos, sociológicos, filosóficos, culturais passaram 
a orientar as práticas educativas. O currículo é a pedra angular em 
torno da qual se articulam os processos de ensino, de maneira que a 
concepção curricular a ser adotada, seja na estruturação de um curso 
em particular ou seja na constituição de um sistema educacional como 
um todo, varia de acordo com os objetivos que se pretende alcançar. 
Na sua elaboração, além de levar em conta os níveis e as modalidades 
de ensino, deve-se adotar como guia os ideais de indivíduo, de socie-
dade, de cultura e de educação que se almeja. É assim que os arranjos 
curriculares, em cada época, têm a pretensão de chegar a atender as 
especificidades do seu próprio tempo. 

Os debates sobre a hipótese de uma base ou da centralidade de 
conhecimentos nos currículos educacionais são intrínsecos à história 
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da educação e a seus efeitos significativos nas políticas educacionais. 
No Brasil, a criação de uma base comum para a Educação Básica foi 
cogitada por um longo período e finalmente foi viabilizada pela Lei 
nº 13.415, em 2017, que produziu modificações substanciais na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), ensejando a criação 
de um “um documento de caráter normativo que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica” (BNCC, p. 7, 2017), trata-se da Base Nacional Comum Curricular 
da Educação Básica.

As modificações introduzidas na LDB alteraram especialmente a 
forma de oferta do Ensino Médio, e impulsionaram a homologação 
da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC-EM), em 
2018, marco legal que define as aprendizagens essenciais que devem 
ser garantidas a todos os estudantes desse nível de ensino mediante a 
oferta de dois componentes curriculares obrigatórios – Português e Ma-
temática – e a oferta de estudos e práticas das demais áreas do conheci-
mento, garantidos, em tese, por arranjos curriculares, que se organiza-
rão segundo a natureza dos itinerários formativos. A nova modalidade 
vem substituir um modelo curricular que apresentava “[...] excesso  
de componentes curriculares uma abordagem pedagógica distante 
das culturas juvenis e do mundo do trabalho” (BNCC-EM, p. 461, 2018).

Entretanto, além da popularizada reforma do Ensino Médio as 
alterações produzidas na LDB, em 2017, ensejaram também uma signi-
ficativa mudança na formação de professores, pois ficou estabelecido 
pelo Art. 62, §8º que “os currículos dos cursos de formação de docen-
tes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular”. Isto se 
deve ao fato de que a implementação e o êxito da BNCC na Educação 
Básica dependem do “estabelecimento das pertinentes competências 
profissionais dos professores” (CNE, p. 1, 2019). 

A interdependência entre o novo modelo de Educação Básica e a 
preparação de docentes para nela atuar conduziu à Resolução n° 2, 
do Conselho Nacional de Educação (CNE). Esse documento define as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores 
da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum Curricular para 
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), 
a serem adotadas por todos os cursos de licenciatura até o ano de 2022.
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As duas balizas normativas – BNCC-EM e da BNC-Formação – 
acarretam a curto prazo transformações significativas no contexto 
educacional, nas práticas escolares e acadêmicas, ressignificam nossas 
relações com o conhecimento, com o ensino e com a aprendizagem, 
redefinem o papel docente, a finalidade e os critérios de legitimação da 
Educação, e o fazem com base em fundamentos, muitas vezes, extrínse-
cos a valores cognitivos, epistemológicos e pedagógicos, circunstância 
que torna imperativa a apropriação e a análise pormenorizada dos 
arranjos conceituais que resultam na concepção dos currículos ora 
propostos, seja para adotarmos uma posição crítica diante o quadro 
da educação no país, seja para auxiliar nos processos de reorientação 
curricular da Educação Básica e dos Cursos de Formação Inicial de 
Professores.

Sobre a base curricular do Ensino Médio

O art. 3º da lei 13.415/2017 incluiu na LDB o art. 35-A, estabelecendo 
que a BNCC-EM define direitos e objetivos da aprendizagem, no Ensino 
Médio, conforme diretrizes do CNE, nas áreas de conhecimento: Lin-
guagens e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplica-
das. Também menciona que a BNCC-EM, inclui estudos e práticas de 
Educação Física, Arte, Sociologia e Filosofia; determina que o ensino 
de Língua Portuguesa e de Matemática é obrigatório nos três anos de 
Ensino Médio, além de notificar que os currículos do Ensino Médio 
incluem, obrigatoriamente, a Língua Inglesa, enquanto a oferta de 
outras línguas tem caráter optativo. 

A referida lei originou também nova redação ao Art. 36 da LDB, 
dentre as modificações, surgem os itinerários formativos, que fazem 
parte do currículo do Ensino Médio, os quais estão seccionados em 
cinco grupos, quatro deles correspondentes às áreas de conhecimen-
to presentes no Art. 35-A enquanto o quinto se referente a formação 
técnica e profissional. A nova redação dada à LDB não permite visu-
alizar o currículo do Ensino Médio por completo. É na BNCC-EM que 
se obtém maior clareza sobre o tema. 

A partir da Base Comum Curricular, os currículos do Ensino Médio 
não se acham centrados em disciplinas ou conteúdos, contrariamente, 
o foco está no desenvolvimento de competências e habilidades capazes 
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de promover a educação integral do aluno, garantida pelas aprendi-
zagens essenciais, que são aquelas que “[...] devem concorrer para 
assegurar aos estudantes [...] dez competências gerais [...]” (BNCC-EM, 
p. 8, 2018). Esse parece ser o ponto fulcral das mudanças introduzidas 
pela BNCC-EM: as práticas escolares devem estar centradas em saberes 
que tornarão os estudantes aptos a solucionar problemas e a resolver 
demandas na vida cotidiana, no exercício da cidadania e no mundo do 
trabalho, redação que também se observa nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais os Ensino Médio (DCNEM), atualizadas pela Resolução N° 
03 do CNE, em 2018, onde se lê que:

§ 3º As aprendizagens essenciais são as que desenvolvem 
competências e habilidades entendidas como conheci-
mentos em ação, com significado para a vida, expressas 
em práticas cognitivas, profissionais e socioemocionais, 
atitudes e valores continuamente mobilizados, articula-
dos e integrados, para resolver demandas complexas da 
vida cotidiana, do exercício da cidadania e da atuação no 
mundo do trabalho (DCNEM, art. 7°, 2018).

Por competência devemos entender a capacidade, a suficiência do 
indivíduo para mobilizar conhecimentos, atitudes e valores, por meio 
de práticas cognitivas, profissionais e socioemocionais. A aptidão, a 
desenvoltura com que o indivíduo desempenha tais práticas corres-
ponde às habilidades adquiridas. A BNCC-EM alega que a preferência 
do desenvolvimento de competências, em detrimento do aprendizado 
de conteúdos científicos, visa ao melhor atendimento ao disposto pelo 
Art. 205 da Constituição Federal no que diz respeito ao “[...] pleno de-
senvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho [...]”.

Articulada em torno das dimensões do trabalho, da ciência, da tec-
nologia e da cultura, conforme determina o Art. 11 das DCNEM/2018, 
a formação geral básica de nível médio deve ocupar no máximo 1.800 
(mil e oitocentas) horas do total da carga horária, o que aprovisiona 
1200 (mil e duzentas) para os itinerários formativos que, diferentemen-
te da formação geral básica, são escolhas dos alunos. De acordo com o 
mesmo dispositivo legal, é na parte geral do currículo que devem ser 
contemplados estudos e práticas de todas as áreas do conhecimento. 
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Esses estudos e práticas devem “[...] ser tratados de forma contextu-
alizada e interdisciplinar, podendo ser desenvolvidos por projetos, 
oficinas, laboratórios, dentre outras estratégias de ensino-aprendiza-
gem que rompam com o trabalho isolado apenas em disciplinas [...]” 
(DCNEM/2018, Art. 11, § 5º). 

O texto da BNCC-EM argumenta ainda que há a necessidade de 
“romper com a centralidade das disciplinas nos currículos e substituí-
-las por aspectos mais globalizadores e que abranjam a complexidade 
das relações existentes entre os ramos da ciência no mundo real” (DCN, 
p. 183 apud BNCC-EM, p. 471, 2013). Ainda, o §2º do Art. 7º das DCNEM 
alega que o currículo deve evidenciar formas de interação dos campos 
dos saberes, contemplando o mundo do trabalho, a prática social e 
levando em consideração a experiência pessoal dos indivíduos.

Nessa perspectiva, um curso de Ensino Médio nada mais é do que 
um arranjo curricular orientado pela seleção de competências que se 
pretende aprofundar, as quais são determinadas pela natureza do 
itinerário formativo. As duas únicas áreas do conhecimento obrigato-
riamente presentes como componente curricular ao longo de todo o 
processo são as áreas de Português e Matemática, enquanto as demais 
ficam relegada a estudos e pratica interdisciplinares. Isso deve ser 
entendido como uma política curricular determinada a “[...] decidir 
sobre qual conhecimento deve ser ensinado [...]”, o que “[...] nos insere 
diretamente nesta lógica de controle, de previsibilidade [...]” (LOPES; 
BORGES, p. 563, 2017).

As significativas modificações na Educação brasileira demonstram, 
segundo Lopes e Borges (p. 567, 2017), que “[...] estamos sendo bom-
bardeados por demandas de respostas (desempenho, performance, 
currículo mínimo, avaliação, certificação), muito superficiais e aligei-
radas, na direção de resultados”. A BNCC-EM (p. 13, 2018) enseja esse 
entendimento ao afirmar que o desenvolvimento de competências tem 
orientado muitos países e que é “[...] esse também o enfoque adotado 
nas avaliações internacionais da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE)”. Cabe destaque ao fato de a 
OCDE coordenar o Programa Internacional de Avaliação de Estudan-
tes (Pisa) – Programme for International Student Assessment – o qual 
avalia alunos em: Leitura, Matemática e Ciências.
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Sobre a base curricular da Formação Inicial  
de Professores da Educação Básica

A Base Nacional Comum para Formação Inicial de Professores da 
Educação Básica (BNC-Formação) vem atender ao disposto pela lei 
13.415/2017, que prevê que a formação de professores para atuação 
na Educação Básica deverá se orientar pelas dez competências gerais 
previstas pela BNCC da Educação Básica, o que motivou a fixação de 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível 
Superior de Professores para a Educação Básica (RESOLUÇÃO CNE/
CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019). Segundo as Diretrizes, todos 
os cursos de licenciatura devem se articular em torno de dez compe-
tências gerais docentes, correlatas às da BNCC, mais 12 competências 
específicas, sendo estas distribuídas em três dimensões fundamentais: 
conhecimento profissional, prática profissional e engajamento pro-
fissional, sendo que a cada uma dessas dimensões estão vinculadas 
quatro competências, conforme se vê abaixo:

Quadro 1 – Competências específicas do docente

Competências Específicas

1. Conhecimento
Profissional

2. Prática Profissional 3. Engajamento Profissional 

1.1 Dominar os objetos 
de conhecimento e saber 
como ensiná-los

2.1 Planejar as ações de 
ensino que resultem em 
efetivas aprendizagens 

3.1 Comprometer-se com o 
próprio desenvolvimento 
profissional 

1.2 Demonstrar 
conhecimento sobre os 
estudantes e como eles 
aprendem 

2.2 Criar e saber 
gerir ambientes de 
aprendizagem 

3.2 Comprometer-se com a 
aprendizagem dos estudantes 
e colocar em prática o 
princípio de que todos são 
capazes de aprender 

1.3 Reconhecer os 
contextos 

2.3 Avaliar o 
desenvolvimento 
do educando, a 
aprendizagem e o ensino 

3.3 Participar do Projeto 
Pedagógico da escola e da 
construção dos valores 
democráticos 

1.4 Conhecer a estrutura 
e a governança dos 
sistemas educacionais 

2.4 Conduzir as práticas 
pedagógicas dos 
objetos conhecimento, 
competências e 
habilidades 

3.4 Engajar-se, 
profissionalmente,  
com as famílias e  
com a comunidade 

Fonte: Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica  
(BNC-Formação)
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Às competências previstas pela BNC-Formação correspondem 
gamas de habilidades intrínsecas, que devem ser desenvolvidas pelos 
estudantes ao longo do curso de graduação, o que exigirá das insti-
tuições de ensino superior a reorganização curricular dos cursos de 
licenciatura. A oferta de formação inicial docente deve proporcionar 
carga horária de 3.200 horas distribuídas da seguinte forma: 800 horas 
para a base comum, que consiste em conhecimentos científicos, educa-
cionais e pedagógicos; 1.600 horas para aprendizagem dos conteúdos 
específicos da área em que se concentra o curso; 800 horas para prática 
pedagógica, as quais devem se bifurcar em: 400 horas para o estágio 
supervisionado em escolas e 400 horas para a prática dos componentes 
curriculares ofertados pelos dois primeiros grupos.

Essa reformulação curricular dos cursos de formação inicial de 
professores é necessária para que haja a consonância entre as ações 
docentes e os fins almejados pela BNCC, dentre eles o já mencionado 
enfoque nos critérios de ranqueamento internacional:

[o] enfoque adotado nas avaliações internacionais da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), que coordena o Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês), e da Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), que instituiu o 
Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualida-
de da Educação para a América Latina (LLECE, na sigla 
em espanhol) (BNCC-EM, p. 13, 2018).

Tanto BNC-Formação quanto BNCC-EM anunciam que há uma 
defasagem das nossas práticas pedagógicas em relação ao mundo con-
temporâneo. Nossas estruturas curriculares e nossas formas de oferta 
do ensino não atendem às necessidades dos estudantes, portanto, se faz 
necessária a adequação da educação brasileira aos novos tempos. Nes-
se sentido, além de encorajarem a ampla utilização de Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs) no ensino, criticam o isolamento 
disciplinar e a fragmentação de conhecimento, propiciados pela forma 
de organização dos currículos atuais e apostam na inter e na trans 
disciplinaridade como metodologias capazes solucionar essa carência.
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Análogo ao entendimento expresso pelas DCNEM, que define 
currículo como uma “proposta de ação educativa constituída pela 
seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se 
em práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos 
relevantes e pertinentes [...]” (DCNEM, art. 7°)  – entendendo-se por tais 
saberes aqueles capazes de se converter em soluções para problemas 
e em resoluções para demandas na vida cotidiana –, também a BNC-
-Formação demonstra visar a fins extrínsecos ao processo educativo, 
voltados para a ação, em seu sentido instrumental e utilitário.

O documento carece de fundamentos educacionais e princípios 
pedagógicos norteadores, além de produzir intencionalmente uma 
cortina de fumaça para encobrir a complexidade dos problemas edu-
cacionais brasileiros, induzindo a uma falsa solução produzida pela 
falácia da prática docente como fator principal e determinante para o 
êxito ou fracasso da educação, como se essa ação estivesse dissociada 
de múltiplos fatores, que vão da estrutura escolar às políticas públicas 
nacionais. O axioma da culpabilidade de professores e professoras e a 
visão produtivista acerca da carreira docente se acham esboçados no 
parecer do CNE, que precede a aprovação da BNC- Formação:

[a]nalisando a experiência internacional de reformas 
docentes alguns autores apontam que a construção da 
profissão docente tem de ser vista cada vez mais como 
um sistema, constituído por saberes, competências, 
práticas e valores que se desenvolvem continuamente, 
desde a formação inicial até o conjunto da trajetória de 
carreira. Essa visão sistêmica envolve a interligação cla-
ra entre os processos formativos e a profissionalização 
do professor, de modo que o aprendizado profissional 
contínuo seja norteado [sic] políticas educacionais que 
gerem formas de incentivos à carreira, responsabiliza-
ção pela atuação nas escolas e construção de um senso 
coletivo de produção do fazer pedagógico (TEXTO DE  
REFERÊNCIA BNC-FORMAÇÃO, p. 12).

O que, pelo jogo de palavras, pode aparentar benefício, queda-se 
quando se compreende qual é a referência internacional em questão:
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A Austrália possui programas de capacitação e de mento-
ria no início da carreira que são mecanismos essenciais 
de atenção à indução dos docentes nos anos iniciais e 
no processo de formação. No que se refere à formação 
continuada há referenciais para quatro estágios da car-
reira docente: 1. Professores recém-graduados, 2. Profes-
sores proficientes, 3. Professores altamente experientes 
e 4. Professores líderes. Esses quatro níveis são usados 
para avaliar a performance para cada nível da carreira 
dos professores e, conforme a progressão nesses níveis, 
ocorrem as revisões salariais. Além disso, os referenciais 
são também usados para orientar os cursos destinados 
à formação continuada (TEXTO DE REFERÊNCIA BNC- 
FORMAÇÃO, p. 12).

O Australian Professional Standards for Teachers é o equivalente 
australiano da BNC-Formação e é desse documento que foram copiadas 
as três dimensões fundamentais da formação docente. Apontada pelo 
parecer como referência em currículo inovador, a Austrália faz parte 
do circuito internacional de reformas empresariais da educação, que 
produzem a redefinição do significado de ensino, de aprendizagem, de 
aluno, de professor e de escola. Todavia, a lógica neoliberal implemen-
tada à educação nesse país vem provocando amplos debates e ondas 
de resistência tanto por parte dos profissionais da educação quanto 
por parte dos estudantes e, de acordo com a Autralian Education Union, 
após a privatização da educação, o país já apresenta queda nos níveis 
de desempenho educacional.

O caráter mercadológico da BNC-Formação comprova que atual-
mente o CNE tem suas pautas determinadas por integrantes mandatá-
rios de Organizações Sociais e fundações empresariais que articulam 
uma rede de relações entre os interesses do empresariado do ramo 
de negócios educacionais e as políticas públicas brasileiras da área da 
educação. Desse estado de coisas resulta a precarização ainda maior 
da educação pública e a perda de liberdade por parte dos professores 
de se apropriarem do conhecimento científico e transpô-lo para os 
estudantes na forma de conteúdos escolares. Os docentes perdem a 
autonomia sobre o que, como, quando e porque ensinar, também per-
dem o controle sobre os meios de avaliação e sobre seus projetos de 
vida profissional, em favor do estabelecimento da lógica empresarial 
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de padronização e ranqueamento, alheia a objetivos e fundamentos 
cognitivos, epistemológicos e pedagógicos.

BNCC-EM e BNC- Formação sob a ótica  
da teoria pós-crítica do currículo 

A respeito da criação de estruturas curriculares, Tomaz Tadeu 
da Silva (2011) explica que elas empenham esforços em selecionar 
conhecimentos e saberes que constituirão o currículo; após a seleção 
justifica-se porque devem ser ensinados tais saberes. Trata-se de um 
processo de escolha em que “a questão central que serve de pano de 
fundo para qualquer teoria do currículo é a de saber qual conheci-
mento deve ser ensinado” (SILVA, p. 14, 2011). Ao final desse processo, 
as teorias curriculares sempre voltam “[...] à questão básica: o que 
eles ou elas devem saber? Qual conhecimento ou saber é considerado 
importante ou válido ou essencial para merecer ser considerado parte 
do currículo?” (p. 14-15). A BNCC-EM trouxe a ideia de um currículo 
cambiável, fixando apenas dois componentes curriculares obrigatórios 
nos três anos de Ensino Médio, o que seleciona aquilo que é apresen-
tado como essencial e menospreza as outras áreas de conhecimento 
humano, que ficam de fora do jogo. 

Silva defende que “[...] as teorias do currículo estão envolvidas, 
explícita ou implicitamente, em desenvolver critérios de seleção que 
justifiquem a resposta que darão [...]” (p. 15, 2011) à questão básica. Ale-
gar excesso de componentes curriculares é uma dessas justificativas. 
Afirmar que as aprendizagens essenciais têm como propósito atender 
“[...] às finalidades do Ensino Médio e às demandas de qualidade de 
formação na contemporaneidade, bem como às expectativas presentes 
e futuras das juventudes” e ainda “[...] assegurar aos estudantes a 
capacidade de acompanhar e participar dos debates que a cidadania 
exige [...]” (BNCC, p. 479, 2017) reflete opiniões e não justifica em 
nenhum momento o arranjo curricular que a Base Nacional Comum 
impõe. É crucial compreender que “um currículo busca precisamente 
modificar as pessoas” (SILVA, p. 15, 2011). Segundo Silva, diferentemen-
te das teorias tradicionais, as teorias críticas e pós-críticas não focam 
em questões técnicas e organizacionais, mas em “[...] ‘Por que?’ por 
que esse conhecimento e não outro? [...]” (p. 16, 2011) Por que esse 
ideal de ser humano e não outro?
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Sempre foi (e é) tempo de “[...] verificar o quanto de ideologia havia 
no currículo oculto, por trás do currículo oficial [...]” (CORAZZA, p. 9, 
2005) porque “[...] as teorias do currículo estão ativamente envolvidas 
na atividade de garantir o consenso, de obter hegemonia [...]” (SILVA, 
p. 16, 2011). Na ausência de justificativas coerentes que fundamentem 
as modificações na LDB e consequentemente no Ensino Médio e na 
Formação Inicial de Professores da Educação Básica, as bases nacio-
nais curriculares abrem margem para prováveis finalidades ocultas 
discursivamente, porém notáveis no quadro geral apresentado. Trata-
-se, em última instância, de uma abordagem extremamente utilitarista 
da Educação Básica, da formação e atuação profissional docente, em 
geral empenhada no propósito de garantir melhor desempenho dos 
estudantes em exames internacionais e no preparo de mão de obra 
para o mercado de trabalho.

 O compromisso com formação geral da pessoa humana é eclipsado 
pela “[...] especificação precisa de objetivos, procedimentos e métodos 
para a obtenção de resultados que possam ser precisamente mensura-
dos [...]”, o que marca um retrocesso, pois “[...] o modelo institucional 
dessa concepção de currículo é a fábrica [...]” (SILVA, p. 12, 2011). 
Tratar, enxergar e modificar o ser humano como um instrumento re-
prime aquilo que é inerente a sua natureza, restringe o homo sapiens 
sapiens apenas à técnica e a atividades utilitárias. O novo quadro leva 
a um mar de incertezas ao inserir currículos diversos, que no fim das 
contas apenas servirão para acirrar as desigualdades sociais e, no caso 
do Ensino Médio, dificultar cada vez mais o processo de ingresso na 
formação de nível superior.

BNCC-EM e BNC-Formação sob a ótica  
da crise do mundo do saber57

As tensões que observamos hoje no contexto educacional são 
tributárias de articulações produzidas em outros campos da cultura. 
Tanto a escola quanto a universidade são instituições atravessadas 
pela tecedura das forças e influências exercidas no interior da socie-

57 Trechos deste subcapítulo integram a tese de doutorado intitulada Tecnociência: uma tríade 
narrativa, defendida pela autora em abril de 2018, no Programa de Pós-graduação em Estudos 
de Cultura Contemporânea do Instituto de Linguagens da Faculdade de Comunicação e Artes da 
Universidade Federal de Mato Grosso, sob orientação do Professor Doutor José Carlos Leite.
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dade. O que nessas instituições se implanta, se reformula, se alcança 
e o que delas insurge é expressão da ocasião, do momento histórico 
vivenciado e produzido individual e coletivamente por atores dos mais 
variados segmentos.

Nos casos específicos aqui abordados – BNCC-EM e BNC-Formação 
– postulamos que são meios de intervenção objetiva na formação 
humana, escolar e profissional propiciadas por políticas públicas 
nacionais, cuja finalidade é concatenar a educação brasileira com a 
lógica mercadológica produtivista, em desalinho com pressupostos 
cognitivos, epistêmicos e pedagógicos. A crise do sistema educacional, 
em especial da educação pública, experimentada pelo Brasil e por 
diversos outros países, se inscreve em uma crise maior: a do colapso 
no mundo do conhecimento concomitante às investidas globais do 
sistema capitalista. 

Essa proposta se acha em conformidade com as ponderações fei-
tas pelo filósofo francês Jean-François Lyotard, que, em 1979, em um 
contexto de mudanças e transições políticas, econômicas, epistêmicas 
e tecnológica, foi procurado pelo Conselho das Universidades do es-
tado de Quebec, para que elaborasse um relatório sobre as condições 
objetivas nas quais se dava produção do conhecimento científico 
naquele momento58, estudo que resultou na sua obra intitulada A 
condição pós-moderna. Ao realizar a pesquisa encomendada, o autor 
não teve como objetivo elaborar um prognóstico para o saber cien-
tífico no futuro – embora, no presente possamos afirmar que o fez, 
dada a confirmação de suas hipóteses –, mas oferecer um diagnóstico 
a respeito da produção do conhecimento no mundo, ou, de acordo 
com suas próprias palavras, buscou compreender o “estado da cultura 
após as transformações que afetam as regras dos jogos da ciência, da 
literatura e das artes a partir do século XIX” (LYOTARD, p. 15, 1998). 

Sua primeira constatação é que o mundo contemporâneo rompe 
com o paradigma epistêmico da Modernidade, cuja estrutura básica 
é a relação sujeito/objeto. Nessa nova conjuntura, as pesquisas cien-
tíficas tendem a produzir conhecimentos que possam ser traduzidos 
em informações totalmente exteriores ao sujeito que as produz. A 
antiga noção de que a produção de saber deve ser acompanhada de 

58 Cf. NASCIMENTO, J. P. C. A condição pós-moderna, de Jean-Francois Lyotard, 2011.
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um desenvolvimento cultural do espírito humano e das sociedades é 
abandonada em favor de uma relação entre produtores e consumido-
res de informação. O saber deixa de ter valor em si mesmo para se 
tornar mercadoria.

Lyotard entende que a ciência se tornou a principal força de produção  
e, se a capacidade produtiva se acha intrinsecamente relacionada à 
capacidade de produção de conhecimento, isso se torna um grande 
ponto de estrangulamento para os países em vias de desenvolvimento. 
Nesse sentido, afirma que:

[E]ste aspecto não deve fazer esquecer outro que lhe 
é complementar. Sob a forma de mercadoria informa-
cional indispensável ao poderio produtivo, o saber já é 
e será um desafio maior, talvez o mais importante, na 
competição mundial pelo poder. Do mesmo modo que 
os Estados-nação se bateram por territórios, e com isto 
dominar o acesso e a exploração de matérias-primas de 
da mão-de-obra barata, é concebível que eles se batam 
no futuro para dominar informações. Assim encontra-se 
aberto um novo campo para as estratégias industriais 
e comerciais e para as estratégias militares e políticas 
(LYOTARD, p. 5, 1998).

A dissociação entre o conhecimento produzido e aquele que o 
produz, longe de limitar-se a uma questão epistemológica, torna-se 
criadora de novos vínculos sociais, na medida em que a mercantili-
zação do saber o aliena da sociedade que o produz. Com a economia 
globalizada e a competição econômica vigentes, os conhecimentos 
colocados em circulação são aqueles portadores de dados úteis para o 
desenvolvimento econômico, ficando de lado sua importância social, 
política ou institucional. 

Isso significa que a conjuntura contemporânea, na qual se produz e 
se transmite o saber científico, é a da produtividade. Nela, as sociedades 
(Estados) deixam de ser classificadas segundo o critério do saber/não 
saber, para serem classificadas segundo os meios de controle criados 
por aqueles que visam a aumentar suas performances, em detrimento 
daqueles que necessitam garantir a própria sobrevivência. 
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A segunda ruptura epistemológica contemporânea identificada 
por Lyotard é o problema da legitimação do saber, originalmente 
abordado por meio de duas grandes narrativas: a da emancipação e 
a da especulação. 

O primeiro caso, herdeiro da tradição iluminista, estabelece uma 
relação entre ciência, Estado e Nação. O conhecimento é o vetor da 
liberdade – emancipação. Por esse motivo, o sujeito civil é também o 
sujeito científico; é função do Estado assegurar que a sociedade civil 
seja instruída. Somente pelo saber um povo pode emancipar-se e 
assim conquistar a plena liberdade. Nessa vertente, a legitimação do 
conhecimento se dá pela via política. 

Já a segunda perspectiva é herdeira do idealismo alemão. O saber, 
nesse caso, não é meio para um fim, mas fim em si mesmo. A ciência é 
um discurso especulativo e sua legitimação não pode vir dos interesses 
do Estado ou da sociedade. A legitimação do saber é, por fim, uma 
autolegitimação. “[...] O sujeito do saber não é o povo, é o espírito 
especulativo. [...] o jogo de linguagem de legitimação não é político-
-estatal, mas filosófico [...]” (LYOTARD, p. 61, 1998). 

A conclusão a que o filósofo chega é de que, na contemporaneidade, 
as grandes narrativas totalizantes e unificadoras perderam a credibili-
dade. A hipótese de que presenciamos um processo de deslegitimação 
do saber é a tese central de A condição pós-moderna. Leia-se o que 
afirma o autor:

Tem-se aí um processo de deslegitimação cujo motor é 
a exigência de legitimação. A “crise” do saber científico, 
cujos sinais se multiplicam desde o fim do século XIX, 
não provém de uma proliferação fortuita das ciências, 
que seria ela mesma o efeito do progresso das técnicas e 
a expansão do capitalismo. Ela procede da erosão inter-
na do princípio de legitimação do saber. Esta erosão ope-
ra no jogo especulativo, e é ela que, ao afrouxar a trama 
enciclopédica na qual cada ciência devia encontrar lugar 
deixa-as se emanciparem (LYOTARD, p. 71, 1998). 

Com o fim das narrativas de legitimação, na contemporaneidade, 
a principal forma de regulamentação do conhecimento científico é a 
administração das provas. Administrar uma prova, segundo Lyotard, 
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“é fazer constatar um fato” e fazer constatar um fato é efetuar um 
registro por meio dos sentidos, todavia, para fins científicos, esses 
meios são limitados e imprecisos. Faz-se necessário, então, a interven-
ção das técnicas. “[...] Elas obedecem a um princípio, o da otimização 
das performances: aumento do output (informações ou modificações 
obtidas), diminuição do input (energia despendida) para obtê-las [...]” 
(LYOTARD, p. 80, 1998). 

Esse jogo não pertence nem à competência cognitiva nem à prática. 
As técnicas e tecnologias otimizam as performances de administração 
de provas, mas exigem maiores investimento, então: 

[...] nada de administração de prova e de verificação de 
enunciado, e nada de verdade, sem dinheiro. Os jogos 
de linguagem científica vão se tornando jogos de ricos, 
onde os mais ricos têm mais chance de ter razão. Traça- 
se uma equação entre riqueza, eficiência e verdade 
(LYOTARD, p. 81, 1998).

Na proporção em que se investe em tecnologia, melhora-se o de-
sempenho e, na medida em que esse desempenho é objetivado, isto é, 
torna-se produto (bens ou serviços) a ser vendido, a ciência encontra-
-se com o capital e se torna força de produção. É o desejo de enrique-
cimento e não a busca de saber que impulsiona o desenvolvimento 
científico e tecnológico, no mundo contemporâneo.

A administração da prova deixa de ser uma exigência episte-
mológica relacionada aos enunciados, no âmbito da argumentação 
científica, para se subordinar a um jogo de linguagem diverso, no 
qual a questão não é a veracidade ou falsidade, mas o desempenho. O 
relato da legitimação científica hoje é o relato do poder. “[...] Não se 
compram cientistas, técnicos e aparelhos para saber a verdade, mas 
para aumentar o poder [...]” (LYOTARD, p. 83, 1998). 

As regras do jogo da produção, distribuição e legitimação do conhe-
cimento científico identificadas e descritas por Lyotard, em 1979, são 
hoje estendidas e aplicadas à educação brasileira por meio da BNCC-EM  
e BNC-Formação, marcos legais que passam a balizar a formação 
humana e profissional por performances travestidas como categorias 
pedagógicas – competências e habilidades – que extinguem a existência 
de conhecimentos científicos essenciais e estabelecem aprendizagens 
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essenciais de saberes relevantes e pertinentes vinculados a fins extrín-
secos ao processo educativo, e isso é feito sob a alegação de que essa 
decisão empresarial se trata de uma necessidade infligida pela própria: 

[A] sociedade contemporânea impõe um olhar inovador 
e inclusivo a questões centrais do processo educativo:  
o que aprender, para que aprender, como ensinar, como 
promover redes de aprendizagem colaborativa e  
como avaliar o aprendizado (BNCC-EM, p. 14, 2018).

Em abordagem epistemológica convergente com a de Lyotard,  
Alberto Cupani (p. 175, 2015) afirma que o que observamos hoje é uma 
“mudança no ethos da ciência” e essa mudança implica a modificação 
dos princípios que norteiam suas finalidades e a atitude diante do co-
nhecimento, ou ainda, dito de outro modo, o que vemos no campo das 
ciências é a transformação dos critérios de justificação do conhecimen-
to. De modo análogo, na Educação Brasileira, estamos presenciando a 
entrada em vigor de diretrizes que propõem a mudança do seu ethos 
e a redefinição dos critérios que justificam a formação humana.

A título de conclusão

Longe de negligenciar a necessidade de avanços na Educação 
Básica e na formação docente, nem a importância da superação da 
fragmentação entre as áreas do conhecimento, muito menos a relevân-
cia de dimensão prática dos cursos de licenciatura e seu alinhamento 
com a realidade escolar, essa discussão põe em pauta a questão sobre 
o significado do currículo em um percurso formativo, mas, além dis-
so, tem como principal objetivo pôr à vista as forças e interesses que 
modelam o Currículo Nacional Comum da formação de nível médio 
e a formação inicial de professores neste momento, no nosso país. 
Por que políticas públicas que realizem intervenções profundas nos 
arranjos curriculares e não, por exemplo, políticas que fomentem a 
melhoria na estrutura das instituições de ensino ou as condições de 
permanência e êxito dos estudantes na educação pública?

Segundo nosso entendimento, é porque essa é uma forma sutil de 
intervir no modo de vida de toda uma sociedade e, a longo prazo, mo-
delar e induzir comportamentos. Como bem define Silva (p. 150, 2011), 
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“[...] currículo é lugar, espaço, território. Currículo é relação de poder 
[...]”, então o que aparentemente se apresenta como uma questão de 
política curricular é, na verdade, uma questão de política econômica 
que agencia estratégias de administração do conhecimento visando ao 
aumento de performances. Não preconizamos uma abordagem conteu-
dista, mas destacamos a importância do acesso aos fundamentos e às 
especificidades das disciplinas, bem como recusamos a hierarquização 
entre as áreas do saber.

As bases curriculares aqui discutidas apontam que os saberes im-
portantes e válidos para compor os currículos escolares e acadêmicos 
são aqueles que resultam em práticas que solucionam problemas 
objetivos, o que evidentemente é uma das finalidades da educação, 
mas o seu propósito geral não pode ser reduzido à instrumentalidade 
e ao espírito humano não pode ser furtado o direito à especulação. Na 
nova configuração curricular, não há lugar para o saber que, somente 
para o saber como, e o professor deve assumir o lugar de operário do 
saber e aparelhador de desempenhos. 

A nítida compreensão do conhecimento como base informacional 
necessária para a execução técnica, evidenciada por ambos os textos 
legais, denuncia a inserção, na educação, da equação entre riqueza, 
eficiência e verdade, apresentada por Lyotard. Disso resulta que não 
só os conhecimentos científicos stricto sensu, mas também os conhe-
cimentos escolares e acadêmicos tornaram-se mercadoria e que a 
educação, em vez de ser um processo de humanização, deve fixar os 
sujeitos a seus contextos por meio de práticas utilitaristas, reduzindo-os 
a força de trabalho em potencial, o que, ao nosso ver, significa fraudar 
a experiência educativa enquanto espaço/tempo de auto compreensão, 
de desenvolvimento cognitivo e intelectual, do pensamento crítico e 
da liberdade.
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Terceira Seção 

A Filosofia na sala de aula:  
desafios emergentes



Capítulo 07

A história excludente da Filosofia:  
um desafio para o ensino  

da Filosofia hoje

Rodrigo Marcos de Jesus59

Ensino de Filosofia e a história da filosofia

 A história da filosofia ocupa um lugar importante no ensino 
filosófico. Durante certo tempo, foi comum discutir se, para ensinar 
filosofia, era preciso optar entre o filosofar – enquanto exercício 
livre e autônomo do pensamento sobre os mais distintos objetos de 
investigação – e a história da filosofia – enquanto estudo privilegiado 
dos textos filosóficos e da história das ideias elaboradas pelos mais 
diversos filósofos ao longo do tempo. As posições extremadas desse 
debate tinham seus ícones: Kant, como suposto defensor do aprender 
a filosofar, e Hegel, como o pretenso representante do aprender a 
filosofia historicamente construída. A querela está hoje ultrapassada 
e as posições extremas revelaram-se frágeis e inconsistentes. 

Por um lado, falar de filosofar desconsiderando a construção 
histórica do saber filosófico é correr o risco de dar pontapé em porta 
aberta (ao ignorar realizações teóricas que auxiliam o pensar), de cair 
em um formalismo reflexivo (ao supor uma incrível capacidade de 
pensar sem apoio em conteúdos) e manifesta um erro conceitual (ao 
interpretar o “só é possível aprender a filosofar” de modo kantiano, 
como uma chamada ao abandono das filosofias anteriores). Por outro 
lado, defender o estudo das filosofias historicamente criadas menos-
prezando o exercício do filosofar implica aprender de memória (ao 
fazer da investigação histórica uma memorização de dados, de sistemas 
e de termos técnicos), adotar uma atitude servil diante do conteúdo 
aprendido (ao transformar o texto e as ideias estudados em objeto de 

59 Professor na cadeira de Filosofia e Educação no departamento de Filosofia da UFMT (Universi-
dade Federal de Mato Grosso). Graduado em Filosofia pela UFMG; Mestre em Filosofia da Reli-
gião pela FAJE (Faculdade Jesuíta de BH). Doutorando em Filosofia da Educação pela UNICAMP.
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solene reverência e não em um contributo para refletir sobre a rea-
lidade) e demonstra também um erro conceitual (ao tomar a postura 
hegeliana favorável à história como antagônica à atividade do pensar 
filosófico próprio)60. A dicotomia entre aprender a filosofar e aprender 
a filosofia mostrou-se uma falsa contradição, e podemos dizer, com 
Guillermo Obiols (2002), que o filosofar e a filosofia são faces de uma 
mesma moeda: a aprendizagem filosófica.

Superada a dicotomia, algo ainda permaneceu inquestionado por 
um bom tempo nos estudos sobre o ensino de filosofia, seja no nível 
básico ou superior, a saber: a história da filosofia que serve de base 
ao ensino. Refiro-me aqui ao lugar proeminente da história da filo-
sofia na formação filosófica e às características gerais dessa história. 
Explico-me.

A filosofia costuma ser entendida como uma disciplina que possui 
uma relação especial com seu próprio passado. Essa relação marca a 
identidade da área, distinguindo-a de outros saberes. Desse modo, a 
história da filosofia é considerada uma parte constitutiva da filosofia. 
Tal ideia está presente em documentos, em manuais e em textos de 
referência. Cito três exemplos.

As Orientações curriculares para o Ensino Médio: Filosofia (2006), 
documento que guiou nos últimos anos os currículos e as análises dos 
livros didáticos para o ensino de filosofia no país, ressaltam em dife-
rentes momentos a importância da história da filosofia para o ensino:

Cabe insistir na centralidade da História da Filosofia 
como fonte para o tratamento adequado de questões fi-
losóficas. [...].

Neste ponto, em que se procura a confluência entre a 
especificidade da Filosofia e seu papel formador no ensi-
no médio, cabe enfatizar um aspecto peculiar que a dife-
rencia de outras áreas do saber: a relação singular que a  
Filosofia mantém com sua história, sempre retornando a 
seus textos clássicos para descobrir sua identidade, mas 
também sua atualidade e sentido. [...]. É salutar, portan-
to, para o ensino da Filosofia que nunca se desconsidere 

60 Obiols (2002, p. 73-82) sintetiza as posições de Kant e Hegel. Para uma visão mais detalhada da 
concepção de Kant, cf. Rodrigo (2004). Para a concepção de Hegel, cf. Novelli (2005).
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a sua história, em cujos textos reconhecemos boa parte 
de nossas medidas de competência e também elementos 
que despertam nossa vocação para o trabalho filosófico 
(BRASIL/MEC, p. 17-27, 2006, grifos nossos).

As Diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Filosofia 
(Parecer CNE/CES 492/2001), documento que regeu o funcionamento 
dos cursos de Filosofia justamente na fase de maior expansão e con-
solidação destes no ensino superior, afirmam, quanto à formação de 
licenciados e bacharéis, a necessidade de: “Sólida formação de história 
da filosofia, que capacite para a compreensão e a transmissão dos prin-
cipais temas, problemas, sistemas filosóficos, assim como para a análise 
e reflexão crítica da realidade social em que se insere” (BRASIL/MEC, 
p. 3, 2001, grifo nosso). E, quando se trata dos conteúdos curriculares, 
a História da Filosofia surge no elenco das disciplinas básicas.

Um texto importante, citado em legislações e muitas vezes presen-
te nas bibliográficas dos livros didáticos e das obras sobre o ensino 
de Filosofia no Brasil é o História da filosofia: centro ou referencial? 
(1986), de Franklin Leopoldo e Silva. O autor ressalta a significação da 
história da filosofia para a identidade da área. Diz Leopoldo e Silva:

[...] a filosofia é, de alguma maneira, a sua história, na 
medida em que os conceitos forjados numa determinada 
época, herdados e transfigurados pela posteridade, não 
podem ser entendidos como aquisições no curso de um 
desenvolvimento científico, mas sucessivas retomadas, 
que somente podem ser compreendidas se devidamen-
te contextualizadas em cada sistema ou em cada autor  
(p. 154, 1986, grifo nosso).

Em passagem posterior, o estudioso apresenta a distinção coloca-
da no título do artigo e que será retomada depois por outros autores:  
“A questão que se coloca quando transferimos estas questões para 
o nível do ensino da filosofia é aquela que queremos destacar aqui, 
analisando a alternativa CENTRO ou REFERENCIAL na utilização da 
história da filosofia” (LEOPOLDO E SILVA, p. 155, 1986). Tomar a his-
tória da filosofia como centro significa organizar o ensino em uma 
ordem histórica de sistemas e autores. Já a história da filosofia como 
referencial propõe tratar os temas independentemente da ordem 
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dos sistemas e autores, que são assim tomados como ilustrativos de 
determinados assuntos. Seja como centro ou referencial, a história da 
filosofia é tida como elemento essencial ao ensino.

Ora, o que quero problematizar é precisamente essa referência 
fundamental à história da filosofia. Faço isso em uma dupla direção, 
que formulo nas seguintes perguntas: quando essa referência foi 
construída? Que características essa história apresenta?

Condição disciplinar e história oficial da filosofia: 
origens e implicações

Mesmo sem poder, neste espaço, destrinchar todos os elementos 
necessários para responder às duas questões levantadas, julgo possível 
destacar alguns aspectos principais, indicando referências pertinentes 
ao tema que possam interessar às leitoras e aos leitores.

Primeiro, é preciso apontar em que momento a ideia de uma rela-
ção singular da filosofia com sua história passa a fazer parte da visão 
comum acerca do ensino. Para isso, deve-se lançar um olhar sobre a 
maneira como o ensino de filosofia se constituiu ao longo do tempo. 
Essa visada histórica é fundamental. Com efeito, como observa Peter 
Burke (2012), as disciplinas, por vezes, são consideradas atemporais, 
sobretudo pelos praticantes da área. A falta de uma visão histórica 
sobre a própria disciplina é um risco que ronda a filosofia. É raro 
encontrar nos currículos acadêmicos conteúdos específicos sobre a 
história da disciplina de filosofia, mesmo nos cursos de licenciatura, o 
que certamente contribui para uma compreensão atemporal da área. 
Isso é bastante curioso. Muitas vezes as reflexões filosóficas servem 
para questionar os alicerces das ciências, mostrando os vínculos do 
saber com o poder ou as ilusões de neutralidade dos procedimentos 
científicos. Contudo, as armas dessas críticas nem sempre se voltam 
para a própria filosofia. Exemplo disso é a aceitação da história da 
filosofia como componente formativo essencial da disciplina.

Uma indagação provocadora e sugestiva acerca desse ponto 
encontra-se no livro de Eduardo Rabossi, En el comienzo Dios creó 
el Canon (2008). Segundo o autor, a filosofia tal como é concebida, 
praticada e avaliada, nos dias atuais, é uma disciplina com pouco 
mais de dois séculos. E a longa tradição que se atribui à filosofia seria 
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também um relato histórico criado na mesma época. Tais afirmações 
soam escandalosas, afinal, somos (docentes, discentes, pesquisadores) 
acostumados a considerar a filosofia como uma disciplina autônoma, 
com um domínio próprio e distinto dos demais saberes e caracterizada 
por uma tradição que remonta à civilização grega antiga. Entretanto, 
quando se analisa o ensino de filosofia em sua evolução histórica no 
ocidente, pelo menos duas coisas podem ser constatadas: a) a filosofia 
torna-se um saber autônomo e adquire um estatuto teórico privilegia-
do no ensino superior apenas no século XIX; b) a história da filosofia 
assume lugar de destaque no ensino nesse mesmo período.

De um modo geral, a filosofia antes do século XIX possuía um 
estatuto propedêutico na organização dos saberes na universidade 
e nos colégios responsáveis pelo ensino superior, como no caso dos 
colégios jesuítas no Brasil colônia. Na universidade medieval e nos 
primeiros séculos da modernidade, a filosofia não figura no topo da 
hierarquia dos saberes e não goza de grande prestígio institucional. 
A então Faculdade de Artes da Idade Média, local em que se dava o 
ensino de filosofia (e das ciências naturais), constituía-se como uma 
instância preparatória para o futuro ingresso do estudante em alguma 
das chamadas faculdades superiores (Teologia, Direito e Medicina). 
Além disso, o saber filosófico não deveria contradizer os ensinamentos 
teológicos, valendo a máxima da filosofia serva da teologia. Isso não 
significava a inexistência de conflitos institucionais e a reivindicação 
de autonomia intelectual por parte de professores e estudantes de 
filosofia61, mas o modelo medieval de ensino não comportava a auto-
nomia disciplinar da filosofia.

Na modernidade, as universidades mantiveram por um bom 
tempo a estrutura medieval, mesmo com as crescentes críticas a esse 
modelo devido ao desenvolvimento científico e filosófico dos séculos 
XVII e XVIII que, convém lembrar, ocorreu em grande parte fora da 
universidade, nas academias científicas, nos salões literários e nas so-

61 Exemplo dramático desse conflito foi a crise na Universidade de Paris, no século XIII, que cul-
minou com a condenação de 219 teses filosóficas e teológicas vistas como contrárias à fé e com 
a expulsão de professores de filosofia da universidade. Síger de Brabant e Boécio da Dácia, dois 
dos principais professores da Faculdade de Artes, tiveram que sair de Paris, sob a alegação de 
ensinarem doutrinas averróistas que extrapolavam os limites estabelecidos teórica e institu-
cionalmente à filosofia. Luís Alberto De Boni (2010), em A entrada de Aristóteles no ocidente 
medieval, discute esse episódio e expõe as posições em conflito.
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ciedades independentes. Um modelo de ensino de filosofia alternativo 
se consolidará apenas com a reforma universitária alemã do século 
XIX. É preciso mencionar ainda que o modelo de ensino de filosofia 
promovido pelos jesuítas e organizado por meio do Ratio Studiorum 
(COMPANHIA DE JESUS, 2009 [1599]) moldou por longo tempo a filoso-
fia em países como Brasil, França, Portugal, Espanha e demais nações 
latino-americanas. O modelo jesuíta avançava em alguns aspectos62 
com relação ao medieval, porém mantinha a compreensão propedêu-
tica da filosofia e sua subordinação à teologia. 

Quanto à história da filosofia, esta não constituía um elemento 
essencial do ensino na Idade Média ou no começo da modernidade. 
A organização curricular (fundada nas artes liberais, na filosofia 
natural, na ética e na metafísica) e a concepção de filosofia presente 
em guias estudantis e textos dos mestres das Faculdades de Artes no 
medievo não destacam a necessidade do estudo histórico da filosofia. 
Segundo o historiador Gregorio Piaia (2006), a entrada em cena do 
aristotelismo acabou por barrar o desenvolvimento de certa “história 
geral da filosofia”, que aparecia aqui e acolá inserida em crônicas, 
enciclopédias doutrinais e histórias gerais, deixando a história dos 
filósofos circunscrita à erudição. O modelo jesuíta de ensino, por sua 
vez, também não contemplava em sua estrutura curricular a história 
da filosofia. 

Isso não quer dizer que houvesse um desdém puro e simples do 
passado ou a inexistência de um breve relato histórico em alguma 
parte de um dado texto usado no ensino. A questão é outra. A prerro-
gativa formativa do ensino de filosofia no medievo ou nos inícios da 
modernidade não contemplava a ideia de uma vinculação intrínseca 
entre filosofia e história da filosofia. A filosofia a ser ensinada achava-
-se definida em um sistema filosófico, no caso o aristotelismo, a ser 
transmitido. A preocupação, portanto, não estava colocada em uma 
formação sólida em história da filosofia, mas na aprendizagem de um 
sistema filosófico tido como verdadeiro. Sistema que não incluía uma 
orientação historicista como nos sistemas filosóficos elaborados no 

62 Por exemplo, incorpora os estudos filológicos e retóricos do humanismo renascentista e lança 
os fundamentos da racionalização do processo pedagógico que marca a educação moderna. 
Trato de modo mais detalhado o ensino de filosofia medieval, jesuíta e alemão em minha pes-
quisa de doutorado (em andamento) sobre a colonialidade do ensino de filosofia.
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decorrer dos séculos XVIII e XIX. 

A mudança fundamental na concepção de ensino de filosofia que 
elevará o estatuto do saber filosófico e incorporará a necessidade da 
história da filosofia na formação ocorre, conforme Rabossi, no século 
XIX. A reforma universitária alemã, erigida sob o influxo do idealismo, 
e concretizada institucionalmente na Universidade de Berlim, instaura 
a chamada universidade moderna, que conferirá um papel prepon-
derante à filosofia. A antiga Faculdade de Artes, antes propedêutica, 
transforma-se em Faculdade de Filosofia, não só ganhando autonomia 
institucional ante as faculdades de Teologia, Direito e Medicina mas 
também ocupando o posto de guardiã da racionalidade, uma vez que 
seria a única, para usar a expressão kantiana, que faria um uso livre 
e autônomo da razão, avaliando inclusive as afirmações das demais 
faculdades. Há uma verdadeira inversão da tradicional hierarquia 
institucional e do saber. Essa operação altera a condição disciplinar 
da filosofia. A construção dessa nova condição, salienta Rabossi, foi 
uma realização do idealismo alemão. Entretanto, entendamos bem 
tal afirmação. Não se trata de uma contribuição doutrinal, ainda que 
saibamos que o idealismo irriga correntes filosóficas variadas como 
o marxismo e o existencialismo. O idealismo promove uma transfor-
mação na condição disciplinar da filosofia, que adquire os atributos 
de um saber autônomo, com domínio específico e distinto de outros 
saberes, tendo como característica uma relação especial com sua 
própria história.

Obras como Conflito das faculdades, de Kant, Lições sobre os mé-
todos de estudos acadêmicos, de Schelling, Plano dedutivo de uma ins-
tituição de ensino superior em Berlim, de Fichte, Pensamentos acerca 
da universidade em sentido alemão, de Schleiermacher, Sobre a orga-
nização interna e externa dos estabelecimentos científicos superiores 
em Berlim, de Wilhelm Von Humboldt63, e os textos pedagógicos64 de 
Hegel contribuíram para a transformação disciplinar da filosofia. 

Hegel, em especial, colabora tanto do ponto de vista teórico quan-
to prático para a emergência da história da filosofia como campo 
disciplinar e como componente essencial do ensino. O filósofo não 

63 O texto de Humboldt dialoga com os de Kant, Schelling, Fichte e, sobretudo, Schleiermacher. É 
uma espécie de escrito fundante da Universidade de Berlim.

64 Composto de cartas e discursos. Há uma tradução portuguesa acessível indicada na bibliografia. 
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só escreveu uma influente história da filosofia como trabalhou efe-
tivamente para que a disciplina se fixasse no currículo filosófico65, 
moldando uma narrativa-padrão da filosofia que será seguida, de 
modo mais ou menos explícito ou consciente, por variados autores. 
Com efeito, o texto hegeliano Lições sobre a história da filosofia (2017) 
conformou não só uma história como uma cartografia do pensamento 
filosófico. Nessa obra de maturidade do filósofo alemão, encontramos 
formuladas teses frequentemente repetidas em livros didáticos, textos 
de divulgação e trabalhos especializados, tais como: a origem grega 
da filosofia e sua radical diferença para com a sabedoria oriental; a 
escolástica latina como o capítulo principal da filosofia medieval; o 
empirismo e o racionalismo como o embate central do pensamento 
moderno ou as referências aos grandes filósofos que marcam épocas 
como Sócrates, Descartes, Kant. 

Ao ler a história da filosofia de Hegel, salta aos olhos como de-
terminados lugares-comuns da filosofia hoje ensinada mantêm essa 
narrativa, com suas ênfases, suas exclusões e seus silenciamentos. 
Exemplos disso são: a ausência de filósofas; a valorização de uma 
linhagem metafísica; a exclusão da Ásia, da África, da América Lati-
na e de parte da Europa (do chamado sul do continente, Portugal e 
Espanha), considerados como espaços da infância da razão (Ásia), da 
razão obsoleta (Portugal e Espanha, que manteriam em plena moder-
nidade uma escolástica já caduca) ou desprovidos da razão (África e 
América Latina). 

Sabendo-se do impacto66 da compreensão histórica hegeliana, 
não causa surpresa que se possa realizar nos dias atuais toda uma 
formação filosófica em nível universitário ou entrar em contato com 
os mais variados textos e problemas filosóficos no ensino médio sem 

65 Em carta de 2 de agosto de 1816 a Friedrich Rayner, conselheiro do governo prussiano, Hegel 
afirma sobre o currículo de filosofia: “[...] determinou-se já bastante em que ciências se deve 
dividir a filosofia; o universal inteiramente abstrato pertence à lógica, com tudo o que outrora 
também a metafísica em si englobava; o concreto divide-se em filosofia da natureza, que apre-
senta só uma parte do todo, e em filosofia do espírito, à qual, além da psicologia com a antropo-
logia, a doutrina do direito e dos deveres, pertencem ainda a estética e a filosofia da religião; e 
ainda se lhe vem juntar a história da filosofia.” (s/d, p. 24, o último grifo é nosso). 

66 Não será possível trazer aqui o contexto acadêmico da história da filosofia de Hegel, indicando 
suas disputas e seus compromissos teóricos. Um trabalho nessa direção, e que desvela elemen-
tos racistas presentes na constituição do cânone filosófico, pode ser consultado em Peter Park 
(2013). Para uma discussão do impacto da visão histórica hegeliana, mas restrita ao debate 
sobre a filosofia alemã, ver Beiser (2017).
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tomar contato com filósofas (a não ser fortuitamente), com filósofos e 
filósofas de outras regiões do planeta (caso se coloque os filósofos nor-
malmente estudados em um mapa-múndi, poucos ou nenhum estaria 
no chamado sul do mundo), ou com temas prementes da realidade e 
da história de locais como a América Latina ou a África (por exemplo, 
os temas do racismo, do colonialismo, da escravidão). Felizmente, 
críticas a essa concepção histórica, que se tornou oficial, vêm sendo 
realizadas. Gostaria de indicar brevemente três. 

Críticas à história oficial da filosofia: alguns aportes

 A ordem de apresentação dessas três críticas não denota hierar-
quia de prioridades. São três questionamentos à história da filosofia, 
que revelam atenção ao ensino, feitos de diferentes perspectivas que, 
penso, podem ser vistas como complementares.

 Começo com a crítica de Michel Onfray. O filósofo francês faz 
uma contundente crítica à historiografia da filosofia. Afirma logo no 
início do preâmbulo geral de sua Contra-história da filosofia (dividida 
em seis volumes) que a historiografia pertence ao âmbito da arte da 
guerra, sendo a história da filosofia uma história dos vencedores. 
Nesse sentido, a história da filosofia que se aprende nas instituições 
de ensino, divulgada em enciclopédias e manuais, retrata apenas 
uma parte da filosofia produzida, que não é necessariamente a mais 
elaborada, rigorosa e verdadeira. O problema é que essa história 
parece uma aventura sem autor identificado. Surge como uma histó-
ria única, como pequenas variações que não problematizam a linha 
mestra de seu desenvolvimento. Curiosamente, aponta o autor, os 
mesmos autores, os mesmos textos de referência e as mesmas negli-
gências e esquecimentos são encontrados nas mais diversas histórias, 
compêndios, antologias. Um exemplo é o caso de Demócrito, sempre 
apresentado como pré-socrático e a partir de sua teoria física, mesmo 
sendo contemporâneo de Sócrates, sobrevivendo mais de 30 anos em 
relação àquele, e tendo escrito muito mais sobre ética do que sobre 
física (inclusive se considerados seus textos preservados). 

Onfray constata: a filosofia não aplica a si própria as críticas que di-
rige a historiadores e cientistas acerca da maneira como suas artes são 
praticadas. Ele assevera ainda que seria vão procurar estudos – mesmo 
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em disciplinas como ética, estética, epistemologia – que se interrogam 
sobre os pressupostos das histórias da filosofia. A sua contra-história 
é, nesse sentido, “[...] uma exortação a constituir a historiografia como 
disciplina necessária no ensino de filosofia.” (p. 19, 2008). 

O filósofo identifica o ponto de vista, consciente ou não, a partir 
do qual a história da filosofia é escrita no ocidente: o idealista. Com 
esse termo, ele não se refere apenas ao idealismo alemão. Para Onfray 
– que assume a crítica nietzscheana à filosofia –, o idealismo seria o 
conjunto daquelas concepções que justificam o mundo como está, que 
convidam a se desviar da vida, da matéria do real em prol de “[...] um 
céu de ideias puras que escapa ao tempo, à entropia, à história, um 
além-mundo povoado de sonhos aos quais se atribui mais realidade 
do que o real [...]” (p. 15-6, 2008). As histórias da filosofia, assim, se-
riam variações desse tema idealista. Daí se verificar que os marcos 
teóricos, as periodizações, os filósofos principais sejam, em boa me-
dida, representativos desse conjunto, ou arquipélago, como prefere 
denominar o autor, idealista. Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, 
Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel prevalecem sobre Demócrito, 
Epicuro, cristãos hedonistas (gnósticos licenciosos, irmãos e irmãs do 
livre espírito), Montaigne, Nietzsche.

Ao questionar a história oficial da filosofia olhando “do outro lado 
do espelho platônico”, Onfray pretende desvelar a história dos venci-
dos, uma historiografia dos pensamentos dominados, das doutrinas 
alternativas, muitas vezes combatidas de tal modo que o que sobrou foi 
fruto do acaso (como algum texto gnóstico preservado em um pote no 
deserto egípcio) ou se encontra nos textos que os idealistas escreveram 
contra doutrinas adversárias. O objetivo do projeto da contra-história, 
portanto, não é abolir a história da filosofia, mas “[...] acrescentar às 
estantes trabalhos alternativos que levem em conta uma outra filosofia 
que supõe outra maneira de filosofar” (p. 20, 2008).

A segunda crítica é a da filósofa portuguesa Fernanda Henriques. 
Sua obra Filosofia e gênero: outras narrativas sobre a tradição ociden-
tal (2016) questiona o valor absoluto dos cânones textuais, autorais, 
conceituais e propõe revisá-los criticamente desde uma perspectiva 
de gênero. Isso permitiria a desnaturalização das interpretações do 
passado que nos formam e nos informam e a desconstrução das ideias 
feitas sobre as mulheres e o feminino. Desse modo, seria possível re-
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contar, de outra maneira, o legado filosófico.

Fernanda Henriques esclarece o significado da releitura feminista. 
Segundo a autora, o feminismo envolve três coisas básicas: a) adotar 
sua pertinência e legitimidade; b) tomá-lo como eixo fundamental de 
investigação em qualquer área do conhecimento; c) supor sempre 
uma atitude desconstrutora do adquirido. Dessa forma, torna-se “[...] 
filosoficamente legítimo e culturalmente necessário reler a história da 
filosofia na perspectiva de fazer aparecer a maneira como nela se con-
figurou a conceção do feminino e de como essa conceção determinou 
o papel das mulheres na vida social” (p. 28, 2016, grifos nossos). Isso 
contribui para construir uma memória histórica renovada que ressig-
nifica as narrativas herdadas sobre o feminino e sobre as mulheres 
ao encontrar novos textos, novos nomes e novas interpretações que 
colocam de modo claro o papel das mulheres no movimento global 
da vida e do pensamento. Estabelecer outras narrativas da tradição 
ocidental desde o horizonte feminista, portanto, não só amplia o 
passado filosófico, incorporando pensamentos e autoras esquecidas 
e ignoradas, como também favorece outra representação social das 
mulheres e do feminino.

A filósofa realiza a tarefa de recontar a história em duas etapas. 
Na primeira, desenvolve considerações teórico-filosóficas que funda-
mentem e possibilitem investigar, na tradição filosófica, temas, figuras 
e textos que sejam reconhecidos como o passado das reivindicações 
por dignidade e igualdade pelas quais os movimentos de mulheres se 
organizaram no século XX. Em um segundo momento – o mais longo 
e central de todo o livro – mostra como a tradição filosófica “[...] pode 
ser lida a partir da necessidade de compreender o lugar que as mu-
lheres nela tiveram, enquanto sujeitos e objetos de discurso” (p. 60, 
2016). Nessa etapa, Fernanda Henriques repassa pelos convencionais 
quatro momentos históricos (Antiguidade, Idade Média, Modernida-
de e Contemporaneidade). Inicialmente, aborda as ambiguidades da 
cultura e da filosofia grega em relação ao feminino e a complexidade 
da conceitualização das mulheres e do feminino no medievo, que 
comporta tanto idealização quanto “teologização” da inferioridade. 
Na sequência, explora a herança cartesiana por meio da apropriação 
feita por Poulain de la Barre em sua defesa da igualdade entre os sexos 
e debate as iniciativas de exclusão e inclusão das mulheres advindas 
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com a Revolução Francesa e a construção da sociedade moderna, res-
saltando a herança negativa de Rousseau e as propostas de Olympe de 
Gouges e de Mary Wollstonecraft. Por fim, analisa as grandes mudanças 
paradigmáticas da segunda metade do século XX e a afirmação das 
mulheres no espaço público e no debate teórico, tratando os percursos 
de mulheres-filósofas, com destaque para algumas pensadoras como 
Simone de Beauvoir, María Zambrano, Luce Irigaray, Carol Gilligan, 
Maria de Lourdes Pintassilgo, Adela Cortina, Seyla Benhabib e Martha  
Nussbaum. O estudo de Fernanda Henriques é um exemplo67 da ne-
cessária crítica a ser feita à paz canônica sob a qual reina a história 
oficial da filosofia. Uma paz de fachada, encobridora de desigualdades 
de gênero e fomentadora de discriminações.

 A terceira crítica é a do filósofo latino-americano Enrique Dus-
sel. Ele desenvolve há muitos anos uma ampla e sistemática reflexão 
filosófica, sobretudo nos campos da história, da ética e da política, 
exposta em grande número de livros e artigos. Três livros em especial 
realizam um verdadeiro giro de perspectiva na história da filosofia: 
1492: o encobrimento do outro - a origem mito da modernidade (1993); 
Ética da libertação (2012); e Política da libertação I: história mundial 
e crítica (2014). Nessas obras, Dussel nos oferece instigantes questio-
namentos sobre a história da filosofia, pondo em xeque suas perio-
dizações, caracterizações e marcos teóricos. Mostra como uma visão 
eurocêntrica tem constituído um paradigma histórico e interpretativo, 
que termina por excluir outras referências e encobrir, sob uma suposta 
racionalidade, sujeitos históricos e pensamentos não encaixados nos 
moldes eurocêntricos e que fazem a denúncia da barbárie perpetrada 
em nome da razão, da modernidade e da civilização ocidental. 

Dussel afirma que a história, de modo geral, e a história da filosofia, 
em particular, estão assentadas no eurocentrismo da modernidade, 
que confunde mundialidade concreta hegemonizada pela Europa 
como “centro” do mundo com universalidade abstrata. Isso quer 
dizer, certa visão de mundo e de história que vê nos conhecimentos, 

67 Nos últimos anos tem crescido no Brasil debates, pesquisas e iniciativas que também contri-
buem para rever a história da filosofia e o ensino da filosofia na perspectiva de gênero. Destaco 
a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, coletivo de profissionais engajadas em projetos sobre 
filosofia e mulheres que luta contra o preconceito acadêmico e tem dado visibilidade às obras 
de filósofas e às discussões sobre feminismo e gênero. No site https://www.filosofas.org/ é pos-
sível acompanhar e se informar sobre os trabalhos da rede.
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nas instituições, nos valores e nas formas sociais surgidos na Europa 
(e também nos Estados Unidos) o padrão a ser seguido pelas outras 
partes do mundo é resultado não de uma maior racionalidade, mas 
de uma alteração nas relações de poder no mundo, que remonta aos 
processos de colonização e dominação militar, econômica e cultural 
de regiões e povos das Américas, da África e da Ásia. Nessa medida, a 
narrativa convencional da história da filosofia – na prática reduzida 
ao elenco de escolas, correntes e autores da tradição europeia – não 
pode ser concebida como a expressão pura e simples da universalidade 
filosófica. É preciso considerar as relações de poder que permitiram 
tal narrativa, e não outra, se tornar a história oficial da filosofia.

A proposta dusselina é a de reconstruir a história da filosofia em 
uma perspectiva de fato mundial e crítica. Crítica, ao eurocentrismo 
presente nas histórias atuais. E mundial, ao trazer para o debate filo-
sófico contextos, textos, problemas e autores antes esquecidos, igno-
rados ou silenciados e que revelam outras visões acerca de questões 
que inquietam a humanidade (como a existência, a morte, a relação 
com o outro, as formas de organização social etc) ou de fenômenos 
que afetaram e afetam a vida de todos (como a modernidade, a glo-
balização, a crise ambiental etc). 

Desse modo, Dussel promove um descentramento do começo da 
história da filosofia ao incorporar as reflexões filosóficas de outros 
povos da antiguidade (povos da África-bantu, semitas do Oriente Mé-
dio, chineses, indianos e também astecas e incas) além dos gregos e 
romanos, expande a noção de Idade Média ao incluir as filosofias árabe, 
judaica e bizantina como formas autônomas e não meros apêndices 
da filosofia cristã latina, demonstra a modernidade como momento 
do encobrimento do outro (indígena, negro), que tem sua alteridade e 
sua razão negadas em nome de uma razão excludente supostamente 
universal, discute a globalização contemporânea enquanto fenôme-
no produtor de exclusão. O giro apresentado por Dussel é um “giro 
descolonizador da história”, um contrarrelato crítico, uma visão de 
conjunto com nova periodização e inclusão de temas não estudados 
ou descartados por uma visão eurocêntrica na história oficial da fi-
losofia. Daí a preocupação em investigar tanto os nomes tradicionais 
da filosofia (por exemplo, Platão, Maquiavel, Descartes, Locke, Kant, 
Hegel, Marx) quanto figuras praticamente desconhecidas nos cursos do 
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ensino básico ou superior, mas fundamentais para uma compreensão 
mundial da filosofia (Mêncio, Averróis, Bartolomeu de Las Casas, Felipe  
Guaman Poma de Ayala, Mariátegui, Paulo Freire, dentre outros). 

Necessidade de uma história plural da filosofia

 O percurso realizado neste pequeno texto certamente deixou 
lacunas. Algumas afirmações talvez pareçam muito categóricas. De 
fato, seria impossível, dada a limitação de espaço, oferecer argumen-
tação exaustiva sobre os pontos levantados, quanto mais expor os 
detalhes das críticas à história da filosofia da autora e dos autores 
aqui tratados. Meu intuito, como disse, estava mais em problematizar 
a relação entre história da filosofia e ensino de filosofia de um ponto 
de vista ainda pouco explorado. Espero que as colocações e referên-
cias apresentadas agucem a curiosidade de leitoras e leitores para 
aprofundar as bases em que se assenta o ensino de filosofia e, quem 
sabe, tenha lançado certa desconfiança (atitude tão filosófica!) para 
com a história da filosofia. A crítica à história não visa simplesmente 
a rejeitá-la, mas é necessário reconhecer o quanto a história oficial 
da filosofia é uma história excludente. Sendo assim, reconstruir essa 
história, desvelando outros contextos, textos, ideias, autoras, autores 
é uma tarefa necessária e que nos auxiliará, julgo, a pensar de forma 
radical problemas que hoje nos afligem, como o sexismo, o racismo, 
a desigualdade social e o colonialismo mental.
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Capítulo 08

A historicidade na educação  
como procedimento compreensivo  

a partir da história de  
“Anna e o Dr. Finkelstein”

Raquel Martins Fernandes68 
Carla Silbene Oliveira de Paula Schneiders69

Introdução

Neste capítulo faz-se uma revisão de literatura a partir de questões 
e temas filosóficos encontrados na obra literária Anna e o dr. Finkels-
tein, de Lúcio Packter (2006), com o objetivo de trabalhar elementos 
presentes na metodologia da filosofia clínica para o estudo da histo-
ricidade da pessoa na educação, enquanto prática pedagógica, e na 
pesquisa em ensino. O âmbito deste trabalho abarca as perspectivas 
filosóficas e pedagógicas da historicidade em torno da história de vida 
de Anna em intercessão com o filósofo clínico dr. Finkelstein. As áreas 
filosóficas abordadas são: filosofia da história, epistemologia, ética e 
antropologia filosófica. Os resultados alcançados no presente trabalho 
mostram que a historicidade da pessoa conta com o mínimo de termos 
a serem agendados no intelecto, tanto do estudante em sala de aula 
como do partilhante em clínica, porque nisto se baseia a recíproca e o 
respeito ao que a pessoa traz de experiências consigo, neste primeiro 
momento é necessário saber ouvir sem “julgar” a pessoa, na educação 
escolar isso é chamado de diagnóstico ou sondagem do aprendizado. A 
posição do professor é daquele que aprende para promover o ensino, 
e aprende como o discente é em sua historicidade, um conhecimento 
integral da circunstância educacional. De modo paralelo, o pesquisa-
dor, num contexto de abordagem qualitativa, que utiliza como fonte 

68 Pós-doutora em Psicologia Social pela UFPB. Docente do IFMT campus Cuiabá Bela Vista.  
E-mail: raquel.fernandes@blv.ifmt.edu.br

69 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ensino, Associação ampla IFMT-UNIC. E-mail: 
carlasilbenefc@hotmail.com.
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de produção de informações a historicidade da pessoa no universo 
pesquisado, se alicerça em elementos que podem permitir que o 
mesmo intérprete de modo recíproco e aprofundado os elementos 
disponíveis sobre os participantes da pesquisa. Os autores pesquisados 
nesta breve revisão – Hegel (1992), Dilthey (2010), Weber (1993), Croce 
(1962), Ortega y Gasset (1954), Cassirer (1977), Nietzsche (1983) e Lefort 
(1992) – corroboram o estatuto de cientificidade da pesquisa qualitativa 
que utiliza a história pessoal como referência e com a percepção do 
processo de pesquisa como interativo e não menos rigoroso.

A partir da leitura do livro Anna e o dr. Finkelstein (Packter, 2006), 
observa-se os aspectos da historicidade e a interseção de Anna e o 
doutor filósofo clínico em relação a convergências na intercessão 
entre docente e discente no processo de conhecimento como temas 
centrais deste trabalho. Claramente, ao se discutir a história e a his-
toriografia, a partir da historicidade de Anna, percebe-se em seu bojo 
os problemas filosóficos próprios da filosofia da história, que também 
reporta às questões epistemológicas relativas ao conhecimento de si e 
do outro. A interseção de Anna e o doutor remete-nos às questões da 
ética e da antropologia filosófica, o ser humano e a sua relação com o 
outro, mas permeando as outras áreas, visto que o ponto central é a 
historicidade, enquanto compartilhamento de vínculo indispensável 
na relação, para estabelecer o princípio ético no sentido de respeito à 
alteridade. Pode-se supor que o objetivo do livro seria fundamentar o 
conceito de historicidade ao mostrar o desenvolvimento do conteúdo 
dos exames categoriais70 nas concepções filosóficas sugeridas para o 
estudo e na própria história de Anna.

Observando as personagens do livro, e suas posturas, percebe-
mos alguns elementos básicos: Anna, uma mulher que havia tentado 
suicídio e que faz o tratamento psicoterápico por influência dos tios, 
mostra-se pouco aberta à clínica. Absorta em seus pensamentos, con-
jectura em seus juízos prévios sobre as atitudes do médico ou sobre 
o que ela esperava do dr. Finkelstein. Sendo-lhe forte o raciocínio e, 
ao mesmo tempo, a percepção sensorial, Anna procura perceber o 
mundo a seu modo e sem abrir-se a outros. Confusa em suas emoções, 
oscila em desejar e execrar uma boa interseção com o doutor e isso é 

70 São cinco categorias na filosofia clínica: assunto, circunstância, lugar, tempo e relação. 
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revelado em suas atitudes. Suas emoções também entram em choque 
com sua axiologia e prejulgamentos. Após resistências, vai se abrindo 
para pontos de interseção com o doutor. Cada pessoa tem Estrutura 
de Pensamento (EP) própria, que é única, nesse caso, fica claro o 
quanto os pré juízos (tópico 5 da EP) poderiam interferir na relação 
se fosse determinante; da mesma maneira, as ideias preconcebidas 
estão presentes no ensino e isso pode determinar o desenvolvimento 
pedagógico ou não.

O dr. Finkelstein se comporta serenamente e, de maneira obser-
vadora, parecendo equilibrado e inquiridor; procura agir de modo 
menos semelhante à postura médica tradicional. Do ponto de vista 
da postura em relação ao partilhante, percebe-se que o doutor não 
precipitou assuntos ou respostas e que nem tinha um preconceito em 
relação a partilhante, mas esperou que demonstrasse, pela sua fala, 
contradições que poderiam ser delicadamente apontadas até o ponto 
que a partilhante confiasse nele. Assim, o docente observa na sonda-
gem do conhecimento do estudante, sem fazer interferências iniciais, 
os pontos que precisam ser aprofundados para partir daquilo que o 
discente já sabe e, desse modo, contribuir valorizando a experiência 
de vida que ele traz. 

Por meio de submodos, o doutor aponta a fragilidade e a necessi-
dade de a pessoa reorganizar a sua própria estrutura de pensamento, 
não de forma unilateral, mas a partir do que a própria partilhante 
demonstrou sobre seu próprio pensamento. No primeiro encontro 
dessa terapia, Anna conduz o dr. Finkelstein até a sua biblioteca e lhe 
oferece alguns livros como pagamento pelo atendimento; logo, o filóso-
fo escolhe uns blocos encadernados, que são os diários da partilhante 
contendo os pensamentos que compõem toda a historicidade dela. O 
doutor também procurou mostrar-se o mais espontâneo e à vontade 
possível, além de procurar agir de modo inesperado e consequente-
mente inquiridor, no sentido de despertar Anna para novas perguntas 
e respostas. Fica evidente que a relação entre o filósofo clínico com o 
partilhante, no início precisa dos agendamentos mínimos, é de saber 
escutar, procurando mais ouvir do que falar e evitando os julgamentos. 
Não importa se há uma concordância entre o que o filósofo clínico diz 
e o que partilhante diz, mas, sim, importa ao filósofo clínico respeitar a 
subjetividade da partilhante e ajudá-la a rearranjar seu próprio mundo 
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interior, a sua Estrutura de Pensamento (EP), quando são identificados 
problemas existenciais. 

Vale destacar que, para o filósofo clínico, os problemas precisam 
ser identificados pelo próprio partilhante, já que, para Packter, há 
uma concordância do método da filosofia clínica com as posições de 
Protágoras e Schopenhauer (PACKTER, p. 16-17, 1997) sobre o mundo 
interior do próprio indivíduo ser determinante na sua compreensão 
de verdade. Percebem-se então, na postura do doutor, procedimentos 
clínicos que visam a aproximação e a interseção maiores. É importante 
enfatizar que a correção no erro de conhecimento prévio trazido pelo 
educando, comparando com a intercessão na Filosofia Clínica, pode 
ser identificado pelo próprio estudante se o docente proporcionar as 
condições para essa percepção.

Metodologia

Observam-se no atendimento do dr. Finkelstein três pontos centrais 
na Filosofia Clínica: 1. a historicidade, parte-se da história de cada um 
e não de um molde ou padrão predeterminado; 2. a singularidade, 
observa-se a cada partilhante como singular; e 3. a subjetividade, a 
história/estrutura de pensamento de cada um constitui-se como pa-
râmetro para a própria verdade. Assim, o filósofo clínico tem como 
base de referência a compreensão e não o patológico; tal como o dr. 
Finkelstein fez com Anna, tratou-a como pessoa e não como uma 
doente/demente71. Do mesmo modo, o docente não precisa tratar um 
estudante como um “a/luno” (sem luz, sem conhecimento). Sendo 
assim, esses elementos iniciais levam-nos a perceber uma concepção 
filosófica e uma percepção de mundo que fundamentam o trabalho 
em clínica, embora não o restrinja a uma corrente filosófica. Um breve 
percurso por alguns filósofos ajudará a perceber isso e a discutir sobre 
o papel da historicidade na clínica e como esta é percebida e acolhida. 

A pesquisa na área de educação e ensino, ao envolver elementos 
da historicidade, pode partir desses mesmos princípios metodológicos 
para adentrar ao mundo do outro e ler a sua história de modo não 
evasivo. O que gera um modo de empatia e pouca interferência, desde 
o momento de uma entrevista até os processos de análise do discurso 

71 Na Filosofia Clínica não se utilizam pressupostos como anormalidade, doença, loucura etc.
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estudado.

Para o presente estudo, optou-se por uma revisão de literatura que 
permitisse o diálogo entre autores que podem servir de aporte teórico 
ao conceito de historicidade e seu uso como fonte de pesquisa. Além 
disso, procurou-se mostrar o que permite, no âmbito epistemológico, 
a historicidade de uma pessoa ser um campo de pesquisa, interpre-
tação e produção de conhecimento dentro do rigor de uma pesquisa 
qualitativa no campo das ciências humanas e sociais.

Pela vastidão do tema, optou-se por autores de abordagem clássica 
sobre a pesquisa em ciências humanas e sociais, que viabilizassem 
um diálogo com as categorias abordadas pela Filosofia Clínica. Não se 
trata de exaurir métodos historiográficos ou métodos de ensino, mas 
promover intercessões conceituais entre esses três campos do saber.

Referencial teórico

Considerando o termo racionalidade de forma abrangente, como 
uma ordem ou significados implícitos, ou como logos, que vai desde 
a palavra à razão, podendo ser discurso razoável, estudo ou simples-
mente discurso72; percebemos uma relação da concepção hegeliana de 
história com o papel da historicidade. É a historicidade que permite 
perceber a Estrutura de Pensamento (EP) da pessoa e entender como 
ela aprende. Essa estrutura pode ser entendida como uma “raciona-
lidade” em termos amplos, um logos que se mostra e, mesmo em seu 
aparecer contingente e desordenado, revela-nos o ser da pessoa. 

A concepção de história de Hegel (1992), por ser permeada de ra-
cionalidade, permite-nos entender o outro pela sua historicidade. A 
contribuição de Hegel para a filosofia contemporânea e para, no caso, 
a filosofia clínica pode ser vista nestes termos: de estatuto ontológico 
para a história, de modo que ela própria seja considerada na percepção 
do ser; e não conceber o ser, como se fazia até então, abstratamente 
ou concretamente. Hegel nos conduz à percepção da racionalidade 
na história, que, para ele, é conjunta, previsível e cíclica, mas evolui. 
Quando o autor centraliza o movimento dos indivíduos no Estado, 
como realização da liberdade do espírito, o autor possibilita pensar, 
em termos clínicos, que, por mais que o indivíduo seja único em sua 

72 Referimo-nos à progressão do significado do termo logos na história da filosofia.
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historicidade, ele também está em um todo, do qual se faz herdeiro e 
coparticipante, em que o bem comum também precisa ser pensado e 
observado em clínica.73 Isso não justifica incompreensões ou atitudes 
totalitárias, como ocorreu historicamente na apropriação da concep-
ção hegeliana. 

Por outro lado, percebe-se que historicidade em Filosofia Clínica 
não se restringe a uma objetividade social, visto que a pessoa é úni-
ca, mesmo que sofra influências do seu meio social e da história da 
humanidade. Sendo assim, na interseção do pensamento de Hegel 
com a Filosofia Clínica, percebe-se que o pensamento do autor pode 
ser apropriado em parte, já que no processo clínico poderá ocorrer 
uma variação infinita de casos na relação da história do partilhante 
e a história da humanidade, desde pessoas que relatam sua história 
a partir de “como o mundo lhe parece” (tópico 1 da EP), sendo, então, 
influenciadas pela história da humanidade; até outras para as quais 
essa história não é determinante. Algumas questões permeiam esse 
ponto, em que o tópico 1 citado e o tópico 2, “o que acha de si mes-
mo”, entram em interseção e até em choque podendo provocar um nó 
existencial. A historicidade da pessoa nos mostra como ela se constrói 
no mundo, moldando epistemologicamente os modos de intercessão 
com as pessoas, as coisas, e consigo em sua circunstância. Os critérios 
que os historiadores e filósofos da história usam para a compreensão 
da história da humanidade podem ser compatíveis com o estudo da 
história do indivíduo, essa é uma questão que nos reporta ao problema 
da objetividade. 

Na esteia de Hegel, Dilthey (2010) e Ortega y Gasset (1954) vão mos-
trar a influência do contexto sobre o indivíduo, sendo que o segundo 
admite que construímos nossa história ao alterá-la a partir do legado 
que herdarmos. Assim como podemos perceber na citação abaixo como 
o contexto das relações interpessoais pode influenciar na historicidade.

Em Dilthey temos uma confluência de pensadores que 
originariam a parte essencial de tudo o que nos chega 
em historiografia. Sua preocupação com o método e com 
o fundamento são cruciais. Duas obras, em especial, me-

73 Há casos previstos no código de ética em que é necessário um confronto devido às leis e normas 
do Estado. Elementos que apresentam os casos de apropriação e a ética no processo clínico.
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recem a nossa atenção mais demorada: Contribuição 
para o estudo da individualidade (1896); A construção do 
mundo histórico nas ciências e no espírito (1910).

Nas ciências naturais a multiplicidade dos elementos dis-
tintos é o material com que o homem tentará uma totali-
dade nas ciências naturais; isso não é assim nas ciências 
do espírito, pois nestas temos o dado imediato que surge 
em interseção com o objeto. – e é aqui que buscará o ho-
mem a compreensão. A individualidade somente pode 
ser alcançada mediante o arranjo intrincado das ações 
generalizantes. 

É na existência concreta do indivíduo, nas suas relações 
com os outros, que temos a categoria inicial do mundo 
histórico. Estamos no mundo espacial e temporalmente. 

Dilthey se aproxima da Filosofia Clínica quando em sua 
segunda categoria essencial considera a dinâmica entre 
civilizações, épocas, sociedade, indivíduos.

Vale lembrar que a leitura do texto do filósofo é curiosa 
pelas recorrentes revisões, retomadas de posições, novas 
explicações sobre os mesmos itens que ele costumeira-
mente realizou.

Seu relativismo histórico deve ser entendido com pru-
dência (PACKTER, Módulo 1, 2007).

Para Dilthey, é necessária a compreensão, que surge como pos-
sibilidade e método nas ciências do espírito. Não é possível aplicar/
desenvolver o mesmo método das ciências naturais nas ciências do 
espírito. Dilthey, ao distinguir a natureza do objeto e observar a in-
fluência sobre a natureza do resultado, separa: Ciências Humanas do 
Espírito ou da Cultura das Ciências da Natureza, caracterizando como 
explicativas e descritivas as últimas, e as primeiras como avaliativas e 
significativas. Com isso, o filósofo clínico está contextualmente livre 
de estabelecer padrões em clínica, visto que o indivíduo pode ser 
compreendido em sua singularidade, sem a necessidade de se criar, 
pelo estudo empírico, generalizações. 

Por outro lado, ao privilegiar a categoria relação, Dilthey fornece 
elementos para que, em clínica, percebamos a interseção como uma 
fonte de dados para a historicidade, no que a pessoa revela ao relatar 
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sua história ou até em outras observações. E mesmo a interseção do 
filósofo clínico com o partilhante, que pode ser fonte de dados também, 
até os contratempos e impedimentos à interseção e às aberturas. Como 
podemos observar na interseção de Anna e o dr. Finkelstein. 

Percebe-se, também, que os conteúdos referentes aos exames ca-
tegoriais podem permitir um entendimento da realidade da pessoa, 
ou seja, o estudante pode ser entendido pelas categorias relação, lugar 
e tempo, como propõe Dilthey ao estudo da história. Como na opção 
do doutor em não usar medicamentos devido à categoria relação em 
função do uso desses pela tia: “[...] estes comprimidos que a tia Sofia 
toma até se entupir mascaram a realidade dela.” (PACKTER, p. 131, 
2006). E na referência do diário de Anna usada pelo doutor para esta-
belecer o lugar dos encontros:

Inúmeras referências ao jardim, à biblioteca, ao bos-
que:“...se pudesse dizer em voz firme qualquer coisa de 
verdade a meu respeito, precisaria de meu jardim, do 
bosque inteiro ou da minha biblioteca como cenário pri-
meiro e como meu cenário último” – estava em grafite  
(PACKTER, p. 129, 2006).

Por fim, o paralelo possível, entre a concepção de historicidade de 
Dilthey e a da Filosofia Clínica, é que em ambos a historicidade revela 
quem a pessoa se apresenta enquanto EP, seja pelo conteúdo dos exa-
mes categoriais, pela interseção ou pelo simples relato. A objetividade 
deste ser, se o que observamos na historicidade corresponde ao ser do 
indivíduo, questão colocada pela filosofia da história, é resolvida na 
Filosofia Clínica pelo entendimento de que o maior critério de objeti-
vidade para se afirmar que a historicidade revela quem a pessoa é é o 
fato de que a historicidade revela quem a pessoa é segundo ela mesma.

Segundo Weber (1993), nas ciências de cultura, a causação não é 
determinada como nas ciências naturais, visto que o objeto nessas 
áreas é diferente, o resultado é diferente e deve-se ter métodos dife-
rentes. Weber critica a análise unilateral marxista e a universalização 
positivista, propondo pensar o objeto cultural como recursivo, ou seja, 
só pode ser entendido nele mesmo, em sua singularidade. Assim, não 
se determina uma causa para um elemento cultural, mas busca-se 
compreender o seu significado e suas relações. Nessa compreensão, 
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o papel do pesquisador é fundamental, pois ele fará um recorte do 
real, no que para ele é significativo e esse será o ponto inicial de uma 
pesquisa. Um outro pesquisador, diante do mesmo fenômeno cultural, 
poderia delimitar outro problema a ser pesquisado. 

O ponto de interseção do filósofo clínico e o partilhante (ou sua 
história) é fundamental. Por outro lado, o partilhante e o discente 
também podem ser tidos como pesquisadores, pois, ao relatarem sua 
historicidade, tornam-se objeto-sujeito de suas próprias análises, sendo 
assim elegem o que lhes é significativo. No ensino, o docente obser-
va o que o estudante precisa acrescentar em seu aprendizado, cada 
profissional elencará aspectos diferentemente dentro da objetividade 
do conhecimento que o estudante precisa adquirir; e essa pessoa que 
aprende ao mesmo tempo ensina e vice-versa. O olhar do filósofo clíni-
co pode ser o recorte do próprio partilhante como pesquisador de um 
dado (historicidade) já delimitado (significativamente pelo partilhan-
te). Já a objetividade em clínica, tal como nas ciências de cultura para 
Weber, estará nos procedimentos posteriores do observador. Apesar, 
segundo Weber, de o pesquisador elencar os elementos que para ele 
são significativos, isso não significa um relativismo porque os tópicos 
e submodos da pessoa são a estrutura que ela usa para vivenciar suas 
experiências. A objetividade do método não está na neutralidade do 
pesquisador, como pretendiam os positivistas, mas na pesquisa em si, 
que deve seguir procedimentos que visam a manter o olhar do pesqui-
sador sobre o objeto cultural, procurando conhecê-lo por ele mesmo. 
Após a escolha do pesquisador, o aprofundamento da investigação se 
dá pela tentativa de compreender o fenômeno cultural por ele mesmo, 
não em uma causação determinada como nas ciências naturais, mas a 
partir da singularidade do fenômeno. Nas ciências de cultura, a relação 
do pesquisador e do real leva à observação de relações causais, que 
variam da causação adequada à causação acidental, mas não a uma 
causa necessária. Em linhas gerais, o autor discute a garantia de que 
os critérios utilizados na análise empírica possam produzir leis univer-
sais e necessárias, ou seja, a possibilidade de classificar o necessário e 
o contingente (ou o essencial e o acidental) de uma realidade cultural 
por meio de um critério decisivo, único e absoluto, que se pretende 
lei; concluindo que tal feito é inviável nesse contexto.

Assim como na cultura o significado está na própria cultura, na 
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historicidade está o próprio significado para a pessoa. Da mesma for-
ma, por mais que o filósofo clínico aborde mais um ou outro ponto, 
ele não procurará encaixar aquele ponto em algo já preconcebido 
como os padrões, mas entenderá a historicidade por ela mesma, no 
que ela mostra do partilhante, ou no que o partilhante já aponta como 
essencial. 

A significação da estrutura de um fenômeno cultural e o 
fundamento dessa significação não podem ser extraídos 
de um sistema de leis, por mais perfeito que seja, como 
também não encontram nele sua justificação ou inteli-
gibilidade porque pressupõem a relação dos fenômenos 
culturais a ideias de valor. [...] Naturalmente, o signifi-
cativo como tal não coincide com nenhuma lei como tal, 
e tanto menos que a validade da lei em questão é mais 
geral (WEBER, p. 183, 1993).

Por isso a não adoção por parte da Filosofia Clínica de padrões 
e classificações como os das ciências naturais, mas sim de tópicos74 
e submodos, ou seja, métodos para análise e não a correspondência 
determinada ao fato; aproximações para uma objetividade, e não um 
diagnóstico de uma patologia, por exemplo.

Resultados e discussão

No livro Anna e o dr. Finkelstein é clara a relação do método de 
Weber com o desenvolvimento da clínica e a historicidade de Anna. 
Anna mostra o que lhe é significativo e a partir desses elementos o 
doutor faz os enraizamentos e aplica os procedimentos. Nota-se a 
importância do aprendizado significativo para os discentes porque 
proporciona um ensino que faz sentido à realidade subjetiva e seus 
princípios de verdade.

Ao observar o significado do silêncio para Anna, na questão da 
interseção e da sua expressão pelo dado de semiose da fala, em seu 
diário, fez com que o doutor utilizasse essa atitude, bem como a escolha 
dos locais que ela se sentia à vontade para trabalhar a clínica. Ou a 
aproximação pelo conteúdo anterior do diário em relação ao presente, 
quando o doutor fala como Anna vê a sua relação com as pessoas e 

74 Nesse ponto a Filosofia Clínica se aproxima da concepção de tipo ideal de Weber.
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como as pessoas a veem de um fato presente, mas tendo como ponto 
de referência a historicidade dos diários, onde ele busca, segundo a 
terminologia de Weber, uma causação adequada que norteie a sua ação 
e a aplicação de um procedimento. O doutor deixa de ser acidental, 
mas não chega a ser também uma atitude necessária ou determinada 
(como nas ciências naturais).

Suponhamos um outro exemplo: uma moça relata ao filósofo clíni-
co sua história e tudo na sua história remete ao namorado. O filósofo 
clínico, aplicando os submodos em direção ao termo singular e em 
direção ao termo complexo, faz com que ela reconte a sua história de 
outro modo. Ambas histórias seriam verdadeiras, o que se questiona é 
sobre como estabelecer a objetividade e selecionar o essencial se temos 
duas histórias com eixos significativos diferentes. A objetividade em 
Filosofia Clínica encontra-se nos tópicos e submodos que aparecem 
em qualquer uma das falas na história apresentada pela pessoa, seu 
modo estrutural de ser estará nítido aos olhos de qualquer filósofo 
clínico profissional (PACKTER, 2007). 

Do mesmo modo, pode-se inferir sobre a objetividade na obser-
vação no ensino. Cada professor que observasse uma sondagem teria 
formas diferentes de planejar o ensino, mas os pontos de referência, 
como a necessidade de conhecimento sobre grandezas matemáticas, 
por exemplo, seria a referência objetiva encontrada nos pontos de 
vista de cada professor conforme as suas singularidades. Voltando 
aos comentários acima relacionandos a Dilthey, percebe-se que, inde-
pendente do andamento clínico, a história contada pelo partilhante 
vem “acoplada” a sua visão, sendo critério subjetivo e objetivo para 
determinar o andamento da clínica. A verdade sobre o fato (a história) 
estará no próprio partilhante, no seu discurso. Nesse ponto, percebe-se 
que o problema da objetividade e da subjetividade, bem como a verda-
de ou a relatividade da história, pode ser recolocado na qualidade do 
discurso e na verossimilhança Vico (1984), assim a preocupação deixa 
de ser epistemológica e passa a ser humanística. Estudar e entender o 
homem e permitir-lhe a história recriada de sua existência talvez seja 
mais pertinente que determinar um método ou caminho verdadeiro.

Para Croce (1962), era importante mostrar o fundamento do co-
nhecimento histórico e isso contribui diretamente para o uso da his-
tória como instrumento, conteúdo e método de investigação. Segundo 
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Croce, todo o juízo é juízo histórico, pois afirma sobre fatos, que estão 
circunscritos em um devir (CROCE, p. 27, 1962). Sendo assim, a his-
tória seria conteúdo e método. Tal como na clínica, a historicidade é 
conteúdo e método, método para coleta dos dados e conteúdo sobre a 
pessoa analisada. Localizou o autor a indissociabilidade entre filosofia 
e história, assim como em clínica. 

Para o autor, não é possível separar existência e essência, nem mes-
mo realidade e qualidade. Um fato historicamente constituído, já vem 
imbuído de sua qualidade, o pensamento não separa fato e qualidade. 

O fato concretamente pensado não tem nem casa nem 
fim fora de si, mas apenas em si próprio, coincidente com 
a sua qualidade real ou com a sua realidade qualitativa. 
Porque (será oportuno notar de passagem) a própria de-
terminação dos fatos como efetivamente fatos reais, mas 
de natureza desconhecida, asseverados mas não compre-
endidos, é também uma ilusão do naturalista (que assim 
anuncia a sua outra ilusão, a da “filosofia da história”): 
no pensamento, realidade e qualidade, existência e es-
sência, são uma coisa só, e não é possível afirmar-se real 
um fato sem ao mesmo tempo se saber o que ele é, ou 
seja, sem se qualificar esse fato (CROCE, História – sua 
teoria e prática, apud GARDNER, p. 292, 1995).

Também em clínica o fato “não tem nem casa nem fim fora de si”, 
ou seja, a história do partilhante faz sentido enquanto a historicidade 
colocada traz junto a si a sua qualidade, mesmo que isso não apareça 
de forma tão clara. Segundo Croce: “o julgamento de um livro de histó-
ria deve fazer-se, então, unicamente segundo sua historicidade, como 
o de um livro de poesia unicamente segundo poeticidade.” (CROCE,  
p. 13, 1962). Percebe-se, portanto, que, para o autor, o critério está 
na própria historicidade, no exercício do espírito em pôr luz ao fato 
passado, que se torna vívido/contemporâneo, conforme uma exigên-
cia, mas não buscando uma causalidade ou um determinismo. “A 
historiografia não é fantasia é pensamento” (p. 16), embora não seja 
formulado nos parâmetros das ciências naturais. O autor critica os 
naturalistas, pois, segundo eles, atrás dos fatos estava uma natureza 
desconhecida, essa dicotomia que o autor condena não faz sentido em 
Filosofia Clínica também. Assim como não interessa à Filosofia Clínica 
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uma visão determinista da história, também criticada pelo autor. Há 
objetividade em clínica ao se analisar os elementos da historicidade, 
visto que não carecem de qualidade, significado; mas não em tentar 
enquadrá-los em um sistema predeterminado. 

A diferença, para Croce, entre história e ciência diz respeito à 
primeira trabalhar particularidades, interioridades. A história se rela-
ciona com a vida, na medida em que os documentos históricos trazem 
vida ao espírito. A história se difere da crônica visto que a primeira 
traz algo vivo ao espírito. Portanto, a diferença não está no domínio 
do material, se público ou privado, nem na relevância do material e 
menos ainda na qualidade dos fatos (reais ou fictícios). Consideran-
do esse modo de análise para observarmos a historicidade de Anna, 
percebe-se que o doutor procedeu de modo a vivificar no espírito de 
Anna a sua própria história, usando documentos – diários – a crônica 
sai do passado e vem para o presente, torna-se contemporânea. Fica 
nítido isso quando Anna relê os diários “o fato acerca do qual se tece 
a história vibre na alma do historiador” (PACKTER, p. 276, 2006). O 
doutor trouxe à vida algo da história de Anna, através dos documentos. 
Por este lado, temos uma aproximação com o autor. Mas, por outro 
lado, o autor desprestigia a história baseada apenas na narrativa, sem 
documentos é necessário que se tenha testemunhos. Cabe ressaltar 
que Croce está preocupado com a historiografia; já em clínica, com o 
conhecimento daquela pessoa e, no caso pedagógico, com o conheci-
mento do professor sobre ele mesmo, sobre o próprio conhecimento e 
sobre os estudantes (como aprendem e o que aprender). Sendo assim, 
pode-se perceber que não é objetivo em clínica elevar a historicidade 
ao nível de uma historiografia, embora os critérios de Croce nos au-
xiliem a defender uma historicidade válida por si, pois a “história é o 
autoconhecimento do espírito vivo”. 

Em reconhecer se um relato histórico é pleno ou vazio,  
isto é, se há ou não em seu íntimo uma exigência prática 
que o conjugue com a seriedade da vida efetiva, e em dis-
cernir onde nele se cumpre e onde não a compenetração 
do elemento intelectivo com o intuitivo, isto é, onde verda-
deiramente se realiza e onde não o juízo histórico, consiste  
a crítica da obra historiográfica (CROCE, p. 17, 1962).
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Esse fazer viver de novo pode ser associado ao submodo recons-
trução usado em clínica com a finalidade de atenuar os sofrimentos, 
e, neste caso, se omite algumas coisas e se ressalta outras, traz à vida, 
faz viver de novo aquilo que é necessário para a pessoa continuar seu 
processo existencial.

Para Cassirer (1977), a história deve ser analisada em vista à 
percepção do seu significado simbólico. De maneira semelhante, o 
significado do símbolo deve ser extraído da própria historicidade da 
pessoa. Daí a necessidade de enraizamentos no significado singular 
de algo que não está claro ao filósofo clínico, por exemplo. Em Anna 
e o dr. Finkelstein, uma cena em que o doutor observa um quadro de 
Anna pode nos servir para ilustrar o significado e sua percepção:

Dr Finkelstein analisava uma ponte feita em papel que 
servia de estrada entre dois livros; tinha aquele ar sere-
no e severo. Afastou-se um passo, inclinou-se e percebeu 
que, contra o fundo construído com cadilhos de linho, a 
ponte era na realidade um arco-íris. Trocou um olhar de 
arroubo com Anna. A obra era notável e sinceramente 
cativante, como deixou suavemente transparecer o ve-
lho Dr Finkelstein (PACKTER, p. 276, 2006).

Um dos elementos que podem ser utilizados como modo de apre-
ensão do significado da história do outro é a recíproca de inversão de 
si mesmo e a autogenia: “Ao entranhar-se nas obras de Anna, ele pôde 
respirar, pensar e agir como tantas vezes ela era que fazia.” (PACKTER, 
p. 81, 2006) ou em “Havia um movimento dialético em seu pensamen-
to cujo prognóstico se anunciava; lembrou que ela e o Dr Finkelstein 
riam graciosamente disso quando passaram a entender essa mani-
festação” (PACKTER, p. 130, 2006). Essa “busca” de significados que 
pode ser empreendida por ambos pode ser um movimento que leva 
a desenvolvimentos que venham a diminuir limitações à interseção, 
ou até mesmo a definir os enraizamentos. Esse “movimento dialético” 
utilizado no ensino, permite que o docente conheça a sua própria EP 
e, pela historicidade do educando, reconheça a EP dele a fim de não 
confrontar em pontos conflitantes, mas usar intencionalmente os 
pontos que favorecem a intercessão de modo producente. 
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A história, as circunstâncias que cercam o indivíduo e com as quais 
ele interage, para Ortega y Gasset (1954), são os constituintes referen-
ciais do entendimento do ser. A história se dá nas circunstâncias que 
põe o indivíduo a pensar, este usa o pensamento em benefício da sua 
vida, ele vive em função do futuro, de uma missão, um destino que ele 
mesmo realiza e para o qual precisa salvar a circunstância, ou seja, 
a circunstância o faz pensar, mas ele deve lutar contra o que é ordi-
nário. A historicidade do indivíduo o leva a pensar e o faz agir, não 
dá para separar o eu das circunstâncias. O passado se constitui como 
dado para percepção, do futuro e do presente. Por isso, a historicidade 
dos estudantes pode dirigir o processo de ensino em sala de aula. Da 
mesma forma, em clínica, a historicidade é um dado do partilhante 
que orienta o entendimento e a ação do filósofo clínico; visto que 
primeiramente também influenciou o próprio partilhante. Conhecer 
o passado do partilhante por ele relatado permite a apreensão da sua 
estrutura de pensamento e o desenvolvimento da clínica. 

No raciovitalismo de Ortega y Gasset, o sujeito faz sua história, 
pois possui uma missão no mundo dentro de um programa geral da 
existência, que recebe uma herança cultural passada. Na sua concepção 
de história, o autor utiliza-se de Dilthey, nas categorias, mas acrescenta 
a categoria circunstância, central em sua teoria e imprescindível em 
clínica, para se obter os conteúdos dos exames categoriais (a própria 
categoria serve de base para se observar as outras, como é central na 
concepção de história de Ortega y Gasset). O conteúdo da categoria 
circunstância pode influenciar o partilhante de maneira e graus di-
ferenciados, mas a categoria circunstância é o pano de fundo para a 
análise clínica do filósofo clínico, pelo viés em que ele observa as outras 
categorias. Já para o autor, há uma defesa de um tipo de relação com 
as circunstâncias, em que o homem não seria homem massa agindo 
pelo geral, mas salvando suas circunstâncias dominando sobre elas. Na 
história de Anna e no processo do seu tratamento, percebe-se que foi 
necessário o uso de dados do passado, extraídos dos diários e também 
comunicados via carta. 

“[...] escrever é o meu outro jeito de desenhar. Muitas ve-
zes não sei diferenciar se estou escrevendo ou desenhan-
do” – constava em tinta preta no diário. E muitas vezes 
este dado se confirmava, assim como o fato de Anna  
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escrever cartas profundas a pessoas de seu convívio 
quando elas se distanciavam momentaneamente. Será 
que, sabendo disso, o Dr. Finkelstein deixou proposita-
damente o endereço de onde estaria quando viajou a pri-
meira vez? (PACKTER, p. 130, 2006).

O passado não só influi sobre a pessoa (como Anna se sentiu ao 
encontrar a foto do jardim, PACKTER, p. 69, 2006) como é material para 
análise e até permite a reconstrução da intercessão entre os tópicos 
que entraram em choque existencial na malha intelectiva da pessoa.

Zaratustra opera os limites da historicidade. Nietzsche 
avança e na segunda das Considerações intempestivas, 
“Da utilidade e dos inconvenientes dos estudos históricos 
para a vida”, 1873, vai colocar as impossibilidades de se 
ter vida e história ao mesmo tempo. O estudioso está dian-
te de um evento que morreu, não diante do dado vívido 
da experiência. Mas também o filósofo ressalta o valor  
e a dimensão da pesquisa histórica (PACKTER, 2007).

A história estaria no limiar da vida e da morte, ela fala do que 
já morreu, já passou, mas ao mesmo tempo é importante a pesquisa 
histórica, segundo Nietzsche. Ela é importante, mas, para o autor, 
não deve ser como uma ciência pura (por exemplo, a matemática), 
sob o risco de ofender a humanidade, pois seria “uma espécie de 
encerramento e balanço da vida para a humanidade” (NIETZSCHE, 
1983, p. 58). A exigência de fazer da história uma ciência (p. 61) soa 
absurda para o autor, como se alimentar de algo indigesto do nosso 
passado e o interior não corresponder ao exterior.75 Assim, segundo 
ele, o homem moderno acharia o grego “inculto” por viver seu próprio 
tempo, enquanto observa-se o que o moderno tem de moderno, está-
-se baseando-se em civilizações e costumes anteriores (p. 61). Lefort 
distingue que isso reflete a busca de sentido histórico realizada pelo 
autor, que não se acomoda a um sentido de “gosto por todas as coisas”, 
Nietzsche nega a ideia de progresso, mas não nega o curso do tempo 
e sua irreversibilidade (LEFORT, p. 128, 1992). 

75 Isso também pode acontecer em clínica com algum elemento da historicidade. O autor fala 
para não forçar universalidades tal como o filósofo clínico não deve forçar a enunciação da 
historicidade. Ele critica o fato de a democracia vincular o enunciado à enunciação. Nem tudo 
em clínica também precisa ser enunciado para ser um dado da historicidade ou ter significado.
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Um fenômeno histórico, conhecido pura e completamen-
te e resolvido em um fenômeno de conhecimento, é para 
aquele que o conhece, morto: pois ele conheceu a ilusão, a 
injustiça, a paixão cega, e em geral todo o horizonte som-
brio e terrestre desse fenômeno e ao mesmo tempo conhe-
ceu, precisamente nisso, sua potência histórica. Agora,  
essa potência tornou-se para ele, impotente: talvez ainda 
não para ele, o que vive (NIETZSCHE, p. 60, 1983).

O fenômeno histórico é ao ser conhecido morto, mas, para aque-
le que vive, ainda se tem uma potência que pode ou não se tornar 
impotência, visto que, enquanto vivo, ele pode lembrar ou esquecer. 
Para o autor, a felicidade viria no “limiar do instante” em que se pode 
esquecer dos passados, e ter um momento vertiginoso. A vida para ele 
não seria possível sem os esquecimentos, é possível viver de poucas 
lembranças, mas não é possível viver sem os esquecimentos. Esses são 
a base para o agir. Aquele que pudesse lembrar de tudo: “não acredi-
ta mais em si” (NIETZSCHE, p. 58, 1983), é como o que se abstém de 
dormir. Segundo Nietzsche, existe um ponto de vista “supra-histórico” 
que vê o mundo como pronto e acabado ou diz que o passado e o 
presente são um ou simplesmente aponta-se para os dias melhores; 
“felicidade ou resignação, virtude ou expiação” (p. 59). Já a Filosofia 
Clínica trabalha com dados históricos da historicidade relatada pelo 
partilhante, que não se lembrará de tudo e pode ser que prefira não 
lembrar ou comentar certas coisas; mas enfim pode ser um processo 
de constante morte, para alguns, essas lembranças. Mais importante 
seria, considerando os termos de Nietzsche, o que se faria com essas 
lembranças, pois podem revelar um “novo fluxo de vida”.

A história só pode ser suportada por personalidades fortes, que não 
confundem sentimento e sensação, já que esses não podem “servirem 
de medida ao passado” (NIETZSCHE, p. 64, 1983). Por outro lado, o autor 
também condena o “uso da história alheia para julgar”. Questiona o 
que resta aos “fracos”. Aqui, a Filosofia Clínica se justifica ao trabalhar 
a própria historicidade de forma situada produzindo uma “força” ou 
“um novo fluxo de vida” e, mesmo que Nietzsche não concorde com 
a inserção, poderia ser um morrer para nascer e reviver, ou seja, um 
processo de lembranças e esquecimentos, que faz da personalidade, 
que passa por “abalos”, uma personalidade forte. No processo de 
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ensino e educação os “julgamentos” podem ser neutralizantes, pois é 
comum errar ao aprender, então, ao invés de depreciar o erro, é pos-
sível reinventar a experiência, para nascer um novo modo de pensar 
com recíproca e alteridade. 

No caso de Anna, percebe-se o dilema, a mesma história causando 
vida e morte, ela não queria lembrar nem falar de certas coisas, mas 
as vive constantemente. Outro aspecto interessante é que Anna diz se 
arrepender constantemente das escolhas, pensamentos e falas, esse 
arrepender-se pode ser associado a essa ideia de “morte” de Nietzsche, 
uma vez que se torna passado um elemento do qual se arrepende 
por ser “morto” (por exemplo, no capítulo cinco enquanto escreve a 
carta para o doutor). E ao mesmo tempo esse arrepender-se pode ser 
um termo agendado que se repete de forma a causar dor, como um 
dado histórico, que, nos termos de Nietzsche, vale a pena esquecer 
para ser feliz.

Até que ponto, em clínica, o relato da história por parte do par-
tilhante o faz renascer ou morrer ou, ainda, morrer para nascer? As 
teorias nos colocam o limite da historicidade. Dificuldades no proces-
so da clínica são reais e os resultados os mais inesperados possíveis. 
Fazer parte da história do outro nos papéis existenciais de filósofo 
clínico e partilhante permite um confronto e uma aproximação, um 
aprofundamento e um deixar ir. Nessas possíveis relações percebe-se 
a dificuldade de se fechar a discussão sobre a historicidade, porque 
não há um elemento único como fonte de dados para dizer como 
o outro funciona. Contudo, a discussão antropológica, ontológica e 
existencial aqui ultrapassa a questão da história e do indivíduo e os 
limites dos problemas propostos, poderíamos, então, delimitar nossa 
resposta no que tange à relação entre as áreas filosóficas: filosofia 
da história e ética. Mesmo porque não sabemos se o próprio homem 
poderá abranger questões mais fundantes e abstratas.

Por trás dessa questão consideramos que está a questão da de-
limitação do que é acidental ou essencial em um objeto de estudo. 
Assim, considerando, por exemplo, para Weber é possível uma obje-
tividade, mesmo que circunstancial em relação ao que seja essencial, 
se considerarmos o partilhante como o pesquisador sobre si mesmo, 
assim, ele mesmo fornecerá elementos para o que se deve considerar 
como essencial. No ensino e na pesquisa em educação o princípio 
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permanece, visto que a veracidade histórica está alicerçada no sujeito 
que a expressa, e a ação do professor, bem como do pesquisador, se 
circunscreve ao que se mostra, ao fenômeno observável.

A história de um indivíduo e os elementos que os circundam lhes 
são de direito, a apropriação dessa história precisa ser expressamen-
te autorizada, sendo que, do contrário, corre-se o risco de infringir 
normas do Direito. Como Anna autorizou o doutor a pegar qualquer 
livro, não haveria impedimento ético, pois os diários estavam entre os 
livros (PACKTER, p. 129, 2006). O resultado foi satisfatório, mas poderia 
não ter sido. Mais seguro é obter os dados mediante autorização do 
partilhante para não comprometer a clínica ou levar a implicações 
éticas. No código de ética também é expresso o sigilo dos documentos 
obtidos do partilhante a fim de salvaguardar a sua integridade. Da 
mesma forma acontece em um ambiente de pesquisa em educação, 
no tratamento e na coleta de informações.

O caso de Anna, no entanto, nos mostra a importância de usar ex-
pressões, termos, dados de semiose e categorias conforme o coletado 
da historicidade. Por fim, vale ressaltar nessa questão a relação com o 
outro, sobre a qual é imprescindível o reconhecimento do outro como 
outro e estabelecer todas as relações com maior cuidado e respeito 
possível à estrutura de pensamento de ambos (partilhante e filósofo 
clínico).

Como observamos nos filósofos estudados, a compreensão da re-
alidade a partir da história se dá utilizando-se elementos categoriais 
da história ou de sua historicidade, tais como tempo, espaço, relação 
(Dilthey), circunstância (Ortega y Gasset), assunto imediato (Weber, 
Nietszche). Fica nítida a importância dos exames categoriais e os 
autores nos ajudam a fundamentá-los na historicidade, pelos exames 
categoriais percebe-se o estado da pessoa, sua subjetividade, enquanto 
método é objetivo, pois permite perceber precisamente a pessoa e até 
se seu estado depende de medicamentos ou se é possível a clínica. 
Mesmo diante dos impasses em uma relação de interseção, o filósofo 
clínico busca elementos da historicidade com os quais possa traba-
lhar. Como vimos em Ortega y Gasset, esses dados sobre o passado 
são extremamente relevantes para se construir o real. E, em Cassirer, 
fica nítido que o significado será extraído da própria história. Daí a 
historicidade ser conteúdo e método, a própria construção histórica: 
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filósofo clínico e partilhante, já é parte do processo de historicidade 
e chave para avançar, mesmo que limitadamente, o que nos remete 
a Croce sobre a importância da história como conteúdo e método. No 
caso de Anna e dr. Finkelstein, foi observado um movimento de aber-
tura relatado no início deste trabalho, em que o doutor usa diversas 
“estratégias” para uma interseção possível e de pegar os diários como 
dados para historicidade.

A história Anna e o dr. Finkelstein mostra-nos uma história que 
leva a uma interseção ou uma interseção que leva a uma história. 
Retirando-nos das controversas e possíveis respostas ao problema 
do uso da historicidade como base para o conhecimento, e nos colo-
cando entre a relatividade e a dogmaticidade, em uma tentativa de 
objetividade em relação aos temas, ousamos afirmar que: no limite 
do encontro há um ponto que vira um conto e produz outros pontos e 
encontros, reencontros e, no mais, a história persiste em andar, a his-
toricidade a registrar. Objetivamente, podemos falar do que vivemos 
e isso já se foi, e ainda é uma visão pessoal do que se foi e depende da 
minha circunstância atual, que modifica o como eu vejo tudo isso, a 
realidade pode ser-nos percebida e como e quando e quanto... A rela-
ção com o outro, estabelecida no consultório em Filosofia Clínica ou 
em sala de aula, pressupõe um engajar-se no outro uma objetividade 
e subjetividade, uma intersubjetividade, um ir e voltar de si para o 
outro dialeticamente, enfim, o modo como a historicidade se dará à 
interlocução entre o partilhante e o filósofo ou o docente e discente, 
bem como a qualidade da interseção se configuram como também 
uma história, vivida e contada. De modo paralelo, o pesquisador, em 
um contexto de abordagem qualitativa, que utiliza como fonte de 
produção de informações a historicidade da pessoa no universo pes-
quisado, se alicerça em elementos que podem permitir que o mesmo 
interprete, de modo recíproco e aprofundado, o que localiza sobre os 
participantes da pesquisa.

Outras considerações 

Por fim, nesse círculo hermenêutico, talvez, precisemos emprestar 
da filosofia da linguagem ou analítica a delimitação do nosso universo 
ao significado do discurso. Ou até mesmo, quem sabe, reconhecer com 
Vico (1984) que não se trata de uma questão de verdade de fato, mas 
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do que é verossímil. E, ainda, em um lastro cultural, identificar entre 
os indivíduos e suas histórias e valorizar o pensamento narracional, 
como aquele que restitui os significados via imaginação e permite uma 
reconciliação efetiva dos homens com as suas experiências, segundo 
Hannah Arendt (1995). 

A Filosofia Clínica aponta que o principal objetivo da historicidade 
é a compreensão, ou seja, a intercessão que se estabelece é necessária, 
mas é um vínculo que precisa ter um fim para seguir em frente. Os 
filósofos clínicos, os docentes e os pesquisadores se aprofundam em 
enraizamento nas historicidades ao conhecer e acolher para deixar 
viver cada um a sua essência. Enfim, circunscrito ou não os limites 
da relação: história e real, o filósofo clínico ou o professor e a pessoa 
(entra novamente questões éticas da privacidade etc.), é indiscutível 
que a experiência se deu no decorrer do compartilhar a historicidade, 
a principal tarefa seria permitir que ela aconteça e ao mesmo tempo 
vislumbrar nela novos limites e possibilidades para uma história que 
valha a pena ser vivida.
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Capítulo 09

Desafio do ensino de Filosofia  
na perspectiva do teatro

José Maria de Almeida Lara76

Introdução

Este trabalho visa a compreender o processo de ensino e apren-
dizado de Filosofia para os adolescentes e o lugar do professor como 
formador e mediador desse conhecimento. Ensinar filosofia para 
alunos dessa etapa do ensino não é uma tarefa fácil e sempre será 
desafiador, porque haverá indagações a respeito sobre qual melhor 
filosofia a ser ensinada e como ensiná-la para o Ensino Médio. Esse é 
um desafio, principalmente, quando se trata de ensinar para adoles-
centes do Ensino Médio. Diante dessa angústia é que nasceu a ideia 
de utilizar a Arte Cênica, como suporte metodológico, para despertar 
o interesse dos adolescentes do Ensino Médio pela filosofia. 

O objetivo não é ensinar a filosofia por meio da teatralidade, mas 
utilizar o conhecimento do teatro, como forma de despertar para o 
conhecimento filosófico, espera-se assim, criar, nos alunos do Ensi-
no Médio, o interesse pelas aulas de Filosofia e, consequentemente, 
despertá-los para o filosofar.

Procuramos dentro da história e dos relatos pedagógicos, de que 
forma o teatro foi utilizado no desenvolvimento social, político, eco-
nômico e intelectual na vida das pessoas, e qual foi o seu papel e sua 
importância como meio para divulgar e expandir ideias culturais. 

A partir disso, surgiu a ideia de utilizar o teatro, como um dos mé-
todos, para incentivar e despertar o interesse dos alunos pelas aulas 
de filosofia, pois um dos maiores desafios do ensino é fazer com que 
os alunos se interessem por essas aulas, principalmente, quando se 
trata de uma aula que tenha temas polêmicos como política, economia, 

76 Professor efetivo de Filosofia no Ensino médio, vinculado à SEDUC (Secretaria de Educação 
do Mato Grosso). Mestre em Filosofia pelo PROF-FILO, núcleo UFMT (Programa de Mestrado 
Profissional em Filosofia).
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cidadania, entre outros. Isso mostra que não basta apenas ter ou dar 
um tema de filosofia para os alunos, para que se consiga despertar 
o interesse deles pelas aulas, é necessário buscar métodos que de-
senvolvam o interesse pelas aulas de filosofia e, consequentemente, 
aprender a filosofar. 

Foi pensando em um método e em uma peça teatral que melhor 
auxiliassem e despertassem o interesse dos alunos, que houve a orga-
nização do trabalho teatral de Gil Vicente. Para esse intento, escolhe-
mos Auto da Barca do Inferno, que trata de temas relevantes da época 
renascentista, a obra fazia uma crítica ao sistema político, religioso e 
social da época e foram utilizadas personagens típicas para retratarem 
as situações na peça. Ainda, hoje encontramos, na nossa atualidade, 
personagens que lembram a época em que Gil Vicente escreveu a peça, 
já que vivemos situações semelhantes. Entretanto as personagens que 
faziam parte da peça original de Gil Vicente foram adaptadas pelos 
discentes, para melhor configurar as ideias da atualidade e levá-los 
a uma reflexão, uma vez que o trabalho teatral filosófico estava em 
busca de auxiliar os alunos a observar e refletir sobre filosofia nas 
apresentações.

Desafios do professor de Filosofia para bem ensiná-la

Uma das questões levantadas por Kant, quando começou a lecionar 
Conhecimentos Filosóficos, foi sobre como “O ensino da juventude 
envolve sempre a dificuldade” (KANT, p. 173, 2003) e continua sendo 
um dos desafios de muitos professores da atualidade.

Em seus relatos nas preleções no semestre de inferno de 1765-1766, 
Kant, no livro Lógica, trata do ensinar filosofia à juventude. 

O ensino da juventude envolve sempre a dificuldade de 
que somos forçados a nos adiantar aos anos com o dis-
cernimento e, sem aguardar a maturidade do entendi-
mento, devemos transmitir conhecimentos que, segundo 
a ordem natural, só poderiam ser alcançados por uma 
razão mais exercitada e mais experimentada (KANT,  
p. 173, 2003).

Na afirmação acima, Kant diz que o ensino da juventude é um 
conhecimento próprio da maturidade. Lembrado que Kant viveu 
na época do Iluminismo, período durante o qual ocorreu grandes 
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transformações em todos os campos do conhecimento, de modo que 
um conhecimento antes ensinado apenas para alguns da elite, agora, 
deveria ser ensinado para todos aqueles matriculados em escolas, de-
vido às flexibilidades educacionais e também às necessidades criadas 
por esse novo mundo. 

Hoje vivemos este dilema, também, pois com as grandes trans-
formações pelas quais o nosso país vem passando, a filosofia assume 
o papel de um novo modelo de pensamento, em que os velhos para-
digmas não têm mais espaço, por isso os filósofos devem repensar a 
forma de se fazer filosofia para este novo tempo. Isso faz com que nos 
deparemos com as seguintes questões: “Mas ensinar qual Filosofia? E 
qual é a especificidade do saber filosófico para o ensino? Qual o mínimo 
a ser ensinado para assegurar a especificidade do saber filosófico?” 
(FAVARETTO, p. 77, 1993).

Nesse sentido, duas questões tornam-se essenciais para se pensar 
seu processo de ensino-aprendizagem: o que ensinar em Filosofia e 
como ensiná-la? Para Gallo (2002), dentre os principais expoentes do 
pensar filosofia para o ensino, a especificidade da disciplina estaria 
na criação de conceitos, como ferramentas a serviço da resolução de 
problemas. Segundo ele:

O ensino de Filosofia não pode ser abarcado por uma 
didática geral, não pode ser equacionada unicamente 
como uma questão pedagógica porque há algo de especí-
fico na Filosofia. Há algo que faz com que a Filosofia seja 
Filosofia, e não ciência, e não religião, e não opinião, e é 
esse algo que faz com que o ensino de Filosofia careça 
também de um tratamento filosófico, de uma didática 
específica, para além de toda e qualquer questão estrita-
mente pedagógica (GALLO, p. 203, 2002).

Tomando isso como ponto de análise, Kant (2003) parte do princípio 
de que o entendimento do conhecimento deve começar por meio das 
experiências pelo juízo intuitivo. Depois deve-se formar os conceitos 
desses entendimentos, para que, em seguida, possam ser colocados 
na razão do entendimento a fim de promover o discernimento dele 
próprio desses conhecimentos isso ocorre porque devemos formar 
homens sensatos, ou seja, sensíveis ao mundo, ao conhecimento e, 
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assim, formar pessoas doutas capazes de produzir saberes.Para ele, 
“não se ensina filosofia, mas a filosofar”, pois os conhecimentos são 
conquistados paulatinamente. Eles não devem ser produzidos apenas 
no âmbito escolar e para a escola, mas também para a vida, ou seja, 
todo conhecimento produzido deve fazer e transformar a vida social 
das pessoas e não apenas ser uma forma de demonstração do conhecer. 

Por isso, a filosofia deve partir de um pressuposto do que pode 
ser ensinado e o que pode ser apreendido nela. Aqui há um ponto 
de partida para o professor conduzir o raciocínio para o ensino do 
aprendizado, na medida em que o ato de aprender está vinculado ao 
ato de pensar e de fazer, de inserir os conteúdos teóricos nas práticas 
em torno do objeto que se deseja conhecer. Desse modo, “com certeza 
admitiremos que ensinar Filosofia não é só ensinar determinados 
conceitos, e talvez nem sequer isso seja o principal. Ensinar filoso-
fia significa, acima de tudo, construir um olhar problematizador”  
(CERLETTI, p. 65, 2003).

Conforme Kant (2003), espera-se do professor que ele forme em 
seu ouvinte, primeiro, o homem “sensato”, depois, o homem “racional” 
e, por fim, o “douto”. Diante disso, podemos afirmar, inicialmente, de 
que se ensina a filosofia filosofando. 

O filósofo, ainda, afirma que se invertemos o método do processo do 
entendimento da razão será apenas um empréstimo do conhecimento 
e não uma interpretação, ou melhor, uma criação do entendimento 
do conhecimento a ser produzido.

Assim, o papel do professor de Filosofia é não somente apresentar 
os textos-chave numa discussão, mas expor os principais argumentos 
de um lado e de outro da questão. Fornecer esse conhecimento dos 
textos básicos sobre uma discussão atual é indispensável, pois será 
ele que poderá nortear as discussões dos alunos. O professor, além de 
ter consciência da sua ação enquanto professor, das condições para 
bem administrar as suas aulas, deve ter não somente o domínio do 
conhecimento filosófico para bem ensinar, também o saber didático-
-pedagógico para saber qual conhecimento deve ser ensinado aos seus 
alunos para que, assim, o conhecimento aconteça. 

Por isso, o pedagógico deve ser intrínseco ao processo do ensinar 
filosofia, caso contrário faltará o princípio básico que é o da investiga-
ção para se chegar ao filosofar. Assim, a “filosofia é, por essência, uma 
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pedagogia do próprio conhecimento. O ato de filosofar é, por essência, 
um ato pedagógico” (PAVIANI, p. 44, 2002).

Construindo a autonomia do pensar

Iniciamos esta seção apresentando o conceito de autonomia, por 
considerá-lo importante para o processo de ensino-aprendizagem.

Etimologicamente autonomia significa o poder de dar a 
si a própria lei, autós (por si mesmo) e nomos (lei). Não 
se entende este poder como algo absoluto e ilimitado, 
também não se entende como sinônimo de auto-sufici-
ências. Indica uma esfera particular cuja existência é ga-
rantida dentro dos próprios limites que a distinguem do 
poder dos outros e do poder em geral, mas apesar de ser 
distinta, não é incompatível com as outras leis (ZATTI,  
p. 12, 2007).

A autonomia é conquistada quando tomamos consciência de nossas 
escolhas, independentemente da influência de outra pessoa. Assim, 
exercemos, plenamente, nosso poder de decisão, pois somos capazes de 
avaliar o que é certo e o que é errado, bom ou ruim, verdadeiro falso 
para nós mesmos. A proposta de educar para pensar está embasada 
no artigo de Maria Lúcia Arruda Aranha (2002). 

Acreditamos que as reflexões devam ser transparentes em sua 
finalidade humana, nos princípios de valores de modo que contribu-
am, significativamente, para o crescimento pessoal e interpessoal do 
educando, a fim de que ele se torne uma pessoa moral, desenvolvendo 
relações autênticas com seus pares e consigo mesmo. Também para 
que aprendam a confiança e o respeito, a participar ativamente do 
fortalecimento do bem comum e, assim, a elaborar relações sociais 
eficazes. Em outras palavras, a educação para o pensar garante ex-
periências ricas em significados, na medida em que o pensar possa 
fazer com que o ser pensante consiga pensar sobre si e sobre o outro, 
transformando não só o seu meio, mas também possibilitando a trans-
formação de toda uma sociedade.

Conforme o conceito expresso acima sobre a autonomia do pensar, 
podemos afirmar que o ato de pensar é a aptidão presente em todos 
os seres racionais, o que lhes permite gerenciar suas próprias esco-
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lhas. Nesse sentido, é a tomada de consciência da própria vida. Por 
isso, para ensinar a pensar, é necessário, antes de tudo, saber o que 
é pensar e pensar sobre a função de ensinar seus alunos a pensar, 
caso contrário, cairemos em uma razão instrumental, cuja finalidade 
são os meios científicos e técnicos. Isso não é, necessariamente, ruim, 
porém devemos refletir sobre que tipo de pessoas queremos formar. 

Aranha (2002), ao falar sobre filósofos da Escola de Frankfurt, 
afirma

[...] não existir uma linha reta que, pelo desenvolvimen-
to da razão, nos levaria da barbárie à civilização. Isso 
por que a razão aprimorada nesse processo é a razão 
instrumental, que privilegia os meios pelos quais alcan-
çamos resultados úteis e imediatos (ARANHA, p. 5, 2002).

Nesse sentido, a razão instrumental não nos leva à humanização, 
pois a razão para a humanização é uma razão emancipatória, por isso 
devemos “recuperar a razão emancipatória, voltada para os objetivos 
propriamente humanos, para a busca do ‘bem viver’, da felicidade e 
não da eficácia, da dominação e da posse” (ARANHA, p. 5, 2002). Desse 
modo, a razão instrumental se alimenta a si mesma e não tem uma 
finalidade para o outro. Então, o ensinar pensar requer comprome-
timento do professor para com os seus alunos, devendo-se trabalhar, 
em primeiro lugar, a própria autonomia, retirando-se todas as ideias 
negativas e as suas superstições, pois para pensar não se deve ter uma 
reflexão abstrata, porque

Para pensar bem, precisamos examinar sobre quais va-
lores se fundam nossas relações amorosas, familiares, de 
trabalho ou de lazer, como está sendo realizada, em cada 
tempo e lugar, a distribuição dos poderes e das compe-
tências, e se tudo isso é feito a serviço de uma sociedade 
justa e igualitária ou não (ARANHA, p. 6, 2002).

Caso contrário, o ato de pensar estará voltado apenas para o nosso 
interesse, levando-nos, novamente, a uma razão instrumentalista a 
qual Adorno (1995), em um texto clássico, “Educação após Auschwitz”, 
diz: “A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas 
para a educação” (p. 119). Nesse texto, ele nos adverte sobre o risco 
do retorno do horror do holocausto.
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Como coloca Aranha (p. 6, 2002), “ensinar a pensar é dar condições 
para a autonomia e a emancipação do educando por que a sociedade 
propriamente moral e democrática necessita de pessoas capazes de 
autocrítica constante”. Isto é, o educador, precisa, constantemente, 
questionar de que forma ele está colaborando para uma educação 
do pensar e se de fato ele sabe o que é pensar de forma autônoma e 
emancipatória, pois a educação para o pensar deve começar desde de 
muito cedo, porque ela não é simplesmente uma 

Transmissão da cultura acumulada por isso deve reco-
nhecer que a autoridade é necessária na fase da hetero-
nímia infantil, cabe ao educador o delicado trabalho de, 
ao mesmo tempo, ir abrindo os caminhos para o exercí-
cio da crítica cultura (ARANHA, p. 6, 2002).

Sabemos, entretanto, que, com o passar do tempo, os jovens, para 
serem aceitos e fazerem parte de um grupo, acabam, muitas vezes, 
reproduzindo e se inserindo em uma coletividade “cultural” para se 
sentirem parte desse processo. Portanto, o questionamento deve ser 
sobre 

Como ensiná-los a receber a herança cultural e, ao mes-
mo tempo, reconhecê-la não como dado natural e imutá-
vel, e sim como resultado da ação humana em constante 
vir a ser e que poderá ser por eles também modificada 
(ARANHA, p. 7, 2002).

Desse modo, a finalidade da educação para pensar é ter autonomia 
e emancipação, porque esta forma de educar leva-nos a reconhecer e a 
criar conceitos. Mas como criar a autonomia do pensar? Para Aranha 
(p. 7, 2002), isso se processa “por meio da interação entre as pessoas”. 
Nesse contexto, o educador educa para a autonomia do pensar, ou seja, 
não é educar os seus alunos de forma isolada, mas dentro de uma in-
teração com os outros por meio de diálogos e debates das ideias e com 
isso criar conceitos críticos e reflexivos. “Nesse sentido, é importante 
a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 
Educação sobre os temas transversais que têm como objetivo a edu-
cação para o convívio social, ética e cidadania (ARANHA, p. 8, 2002)”.

Isso evidencia que educar para pensar, requer disponibilidade e 
interação de conhecimentos entre os pares envolvidos no processo 

152 



ensino-aprendizagem, sendo importante o diálogo, visto que ele é que 
desenvolverá ideias críticas a respeito do próprio pensar, quer dizer, 
a proposta de trabalho em sala de aula terá como objetivo “identificar 
valores, distinguir alternativas dadas de comportamento, imaginar 
outras possíveis, elucidar dilemas, argumentar para defender uma 
ou outra decisão possível e avaliar causas e consequências das ações” 
(ARANHA, p. 8, 2002).

Diante disso, espera-se do professor que ele tenha

Uma formação ética e política, já que ele vai educar a 
partir de valores e tendo em vista um mundo melhor. 
Só assim ele poderá ser o facilitador que ajudará o aluno 
a desenvolver por si mesmo a capacidade de questiona-
mento e a assumir como tarefa constante a desmistifica-
ção da cultura (ARANHA, p. 9, 2002).

Caso contrário, o trabalho de educar para pensar não terá eficácia 
no seu desenvolvimento, pois educar para a autonomia exige que o 
professor conheça o lugar de onde se ensina e o que se quer ensinar 
aos seus alunos. Não é apenas o topoi, saber qual é o ponto de partida 
para o ensino, porque pensar com autonomia é pensar por si mesmo, 
o que parece redundante, posto que não podemos pensar de outra 
forma se não pelas próprias faculdades de raciocínio. Contudo, o que 
pretendemos afirmar com isso é que quando as coisas são apresentadas 
de forma definitiva levam a um conformismo por parte daquele que 
não foi educado a questionar e a refletir. Pensar por si mesmo vai além 
do memorizar conclusões ditas certas, é desafiar-se a “reaprender a 
ver o mundo”, uma que o conhecimento para autonomia é libertar-
-se de todo os paradigmas preestabelecidos pela sociedade moderna. 

Tomemos como exemplo, o início da filosofia na Grécia Antiga, onde 
foi necessário que houvesse uma desvinculação do pensamento mítico 
do racional, pois para a filosofia havia o objetivo de formar homens que 
conseguissem viver em cidadania e de forma política. E a Paidéia foi 
um dos instrumentos para formação dos homens, exatamente, porque 
ela pensou de forma pedagógica, ou seja, degraus de conhecimentos 
para formar o todo que é o homem cidadão. Diante disso, a ideia de 
autonomia e de se tomar decisões por si mesmo foi se formando no 
conceito grego como forma de pensamento autônomo.
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Nesse contexto, a filosofia é uma ligação entre o conhecimento com 
a formação do homem para a vida política, sendo um projeto educativo. 
Por isso, não podemos desvincular o processo educativo da formação 
do homem para a vida social e política. Segundo Coelho (2009), 

Ampliar e aprofundar os horizontes de nossas concep-
ções, sensibilidade, imaginação, vida e ação, enquanto 
humanidade, coletiva, e também indivíduos, é condição 
e, ao mesmo tempo, exercício de ver as questões acima 
referidas em seu verdadeiro sentido, dimensão e urgên-
cia e, talvez, de compreender que elas em seu aparecer 
não eram tão grandes, importantes e urgentes como ima-
ginávamos (COELHO, p. 16, 2009).

Por essa razão, em essência, a educação é uma busca para a forma-
ção do homem, de forma individual e de forma geral. Nesse sentido, 

Para a Paidéia, educar é – com o olhar da alma, do espí-
rito, sempre voltado para o paradigma, Ideia, o modelo 
ideal – formar, dar forma, traduzir e realizar o ideal da 
excelência e de perfeição na concretude da existência, 
esculpindo a humanidade, a sociedade e o homem ex-
celentes na vida da polis e dos homens, em sua alma, na 
forma mais perfeita e bela, como faz o artesão que em 
sua obra na madeira ou no mármore a beleza, o equilí-
brio e a perfeição do corpo ou do rosto da divindade ou 
do herói (COELHO, p. 18, 2009).

Cabe ressaltar que, segundo a Paidéia, a escola tem, por natureza, a 
busca pelo ideal para a formação do humano, e não apenas a ideia de 
trabalho, ou seja, formar as pessoas para o serviço, porque a filosofia 
está ligada à formação de um todo do ser humano, na sua formação 
ética, política e social. Daí a importância da proposta da autonomia 
para o pensar, pois é ela que dará condições de viver de forma livre 
e independente. 

Assim, quando se faz uma proposta de trabalhar a filosofia den-
tro das salas de aula, principalmente no Ensino Médio, na verdade, 
propõe-se uma libertação do pensamento e, para que isso aconteça, é 
necessário que o professor tenha objetivos do que pretende ensinar, 
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ou seja, que tenha conhecimento do que se ensina. Isso porque não 
devemos apenas ensinar a história do conhecimento para os alunos, 
devemos também ensiná-los a filosofar.

Segundo Paviani (p. 41, 2002), “a Investigação dos atos de ensinar 
e de aprender uma filosofia do ensino deve começar examinando as 
condições e as possibilidades da ação de ensinar e as relações internas 
(necessárias) e externas (possíveis) entre ensinar e aprende”.

Existem várias teorias que propõem o ato de ensinar o conhecimen-
to, todavia, em geral, elas acabam se confundindo com suas ideologias 
e crenças, criando um modelo de conhecimento a ser ensinado. Por 
isso, para Paviani (2002), quando se fala em ensino de filosofia, é pre-
ciso examinar a especificidade própria desse ensino em relação com 
outras ciências. Ele, ainda, afirma que o ensino da filosofia não lida 
apenas com conteúdos ou com investigação de um objeto, mas com 
as inúmeras possibilidades que ela tem para conhecer os objetos ou 
os conteúdos. Dessa forma, o ensino de filosofia se posiciona em uma 
situação contrária às demais ciências.

Para Paviani,

Essa especificidade, porém, precisa ser explicada se re-
conhece que o filosofar já efetivado e consolidado nos 
textos se torna acessível através da história da filosofia 
e do estudo sistemático das grandes questões filosóficas, 
com a ajuda do impulso ao filosofar de cada indivíduo 
dentro de seu mundo e de sua época (p. 42, 2002).

Nessa perspectiva, compreende-se que o conhecimento é constru-
ído dentro da sua própria história e do contexto da sua época, porque 
cada pessoa apresenta situações cognitivas próprias para cada tema a 
ser investigado e isso pressupõe um conjunto de conexões e definições 
pedagógicas para que haja conhecimento e se consiga filosofar.

O papel do teatro na forma do pensar

Há uma ideia de que o teatro sempre esteve presente na história 
da humanidade e, por meio dele, o homem expressava sentimentos, 
contava histórias e louvava seus deuses. Ninguém sabe ao certo como 
e quando surgiu o teatro. Provavelmente, nasceu junto com a curio-

155 



sidade do homem. Desde o tempo das cavernas, de tanto observar os 
animais, acabou conseguindo imitar esses bichos, para se aproximar 
deles sem ser visto numa caçada, por exemplo. 

Depois, o homem dessa época deve ter encenado essa caça para seus 
companheiros objetivando contar a eles como foi, já que não existia 
ainda a linguagem como a gente conhece hoje. E toda essa forma de 
representar as caças para os seus companheiros, de certa forma, era 
um teatro.

Mais tarde nasceu o teatro grego surgido das cerimônias e rituais 
gregos como as dionisíacas, que eram celebrações de caráter religioso 
ao deus Dionísio, o deus do vinho, do entusiasmo, da fertilidade e do 
teatro. O teatro, também, nessa época, foi utilizado na configuração 
política e religiosa do seu tempo.

Temos, por exemplos, as tragédias teatrais como instrumento po-
lítico/religioso, as quais estavam encarregadas de afirmar os deuses 
do Olimpo, como religião oficial em substituição aos deuses da antiga 
religião doméstica. Essa ideia fundamenta-se no fato de segundo Pi-
qué (1998), em seu artigo “A tragédia grega e seu contexto’”, “[...] foi 
Pisístrato quem determinou que fossem encenadas em umas das festas 
mais populares, justamente as Grandes Dionísias Urbanas, em fins 
de março. Pisístrato com isso estava fazendo uso da religião contra a 
aristocracia (apud MATOS, p. 11, 2016)”. 

Por sua vez, a argumentação de que a tragédia era também utiliza-
da objetivando proporcionar aos expectadores uma singular experi-
ência religiosa é corroborada por Brandão (1999), quando ele diz que:

Essa experiência estava ligada à “religião da cidade” e 
aos novos cultos e novos deuses que eram apresentados 
pelos cidadãos da pólis, e tinha como objetivo substituir 
a antiga “religião doméstica” e os seus deuses: o Estado 
se apoderou da tragédia e fez dela apêndice da religião 
política da polis (apud MATOS, p. 12, 2016).

Percebemos que Pisístrato mesclou, habilmente, religião e política 
para fortalecer seu governo, porém não podemos afirmar de forma 
precisa se o tirano utilizou-se da religião para influenciar e direcio-
nar seus objetivos políticos, ou se, ao contrário, por meio da política 
engendrou formas de expandir a religião.
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A questão é que o teatro na Grécia naquele período era muito 
importante, pois, para eles, ir ao teatro representava um grande 
acontecimento, que, aos poucos, foi tomando conta da vida social dos 
habitantes contribuindo muito no desenvolvimento da cultura grega 
e na política. Isso ocorreu, pois as manifestações artísticas e a ence-
nação podem ser consideradas uma força unificadora e educacional 
porque elas possuem um papel de extrema importância no que tange 
à interação pessoal com a arte e com a representação do que se propõe 
a encenar. Assim, o teatro possui um papel de impacto e, ao mesmo 
tempo, de encantamento aos seus espectadores como também para 
aqueles que representam as ideias proposta nas encenações. 

Aristóteles, na sua obra Poética, fala da arte que está a serviço da 
moralidade. A arte, para ele, tem como principal função a melhoria 
moral dos seres humanos. Para o filósofo grego, as tragédias com valor 
artístico são as que ensinam aos espectadores que não há uma corres-
pondência necessária entre as qualidades morais de um ser humano 
e as suas circunstâncias, isto é, entre virtude e felicidade.

A riqueza e a cultura são, muitas vezes, insuficientes para tornar um 
ser humano virtuoso. A boa tragédia ensina que, para sermos felizes, é 
necessário, embora não suficiente, por causa das circunstâncias, exerci-
tarmos as virtudes morais. E o papel educativo da arte para Aristóteles, 
elaborado em Poética, é que a função catarse, purificadora, dos homens 
através da arte é definida como a superação do temor e da piedade,  
dois sentimentos que impedem uma relação racional com o mundo. 

Diante disso, concluimos que o teatro tem um papel importante 
na Educação em todos os campos de atuação, pois “Os princípios pe-
dagógicos do Teatro traçam relações claras entre Teatro e educação, 
considerando essa arte como uma forma humana de expressão, a se-
miótica e a cultura” (CAVASSIN, p. 40, 2008). E dentro da escola o teatro 
pode ser usado para desenvolver as potencialidades das crianças, dos 
adolescentes e dos jovens, preparando-os para a vida dentro de uma 
prática educativa da qual faz parte. Já que o teatro na educação tem 
como objetivo criar uma comunicação entre os envolvidos, uma vez 
que permitirá que eles sejam os protagonistas do aprendizado deles 
e não meros espectadores do que está sendo apresentado, isto é, os 
próprios alunos tornam-se agentes do seu aprendizado. Ademais, 
levá-los a uma autorreflexão sobre o entendimento do que está sendo 
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estudado para produzir conhecimento ou adquirir conhecimento, pois 
é necessário que saiamos da área de conforto, lançando-nos para os 
desafios do apreender. 

Desse modo, objetivamos que os alunos compreendessem o conhe-
cimento filosófico, uma vez que toda a ação humana é política e toda 
política parte da ação humana, como forma de transformação humana.

Tomamos como exemplo o conceito de “teatro do oprimido”, de 
Augusto Boal, no qual o artista afirma que “todo teatro é político” 
(BOAL, p. 13, 1980), uma vez que toda atividade humana é política. 
Por isso, a utilização do teatro como metodologia de ensino no desen-
volvimento do trabalho com a filosofia, como forma de despertar para 
o pensamento filosófico. 

Por essa razão, o teatro tem como capacidade libertar o aluno da 
opressão cultural e econômica a que está submetido. “O teatro como 
possibilidade metodológica de ensino abre infinitas possibilidades 
para uma mente menos opressiva” (BOAL, p. 14, 1980). E, ainda, o 
teatro deve ser visto como 

[...] sem dogma e realizado por meio de um conjunto de 
exercícios que ensinam o ser humano a se utilizar uma 
ferramenta que ele já possui e não sabe. O homem traz 
esta característica teatral dentro de si. O que esse tipo 
de teatro faz é libertar esta capacidade e ensinar a pes-
soa como dominá-la. O teatro do oprimido não tem uma 
mensagem específica. Nunca dizemos faça assim ou faça 
assado. É um método de descoberta do desejo e de ensaio 
de realização deste desejo (MARTINS, p. 24, 2013).

Diante disso, à medida que os alunos assumirem para si a respon-
sabilidade e não delegaram poderes aos espectadores, eles mesmos 
assumirão o papel de protagonistas, transformando as ações dramá-
ticas, inicialmente propostas como conhecimento. Isso porque eles 
irão pensar e agir por si mesmos, uma vez que teatro é ação. Dentro 
da ação teatral, é que serão desenvolvidas as habilidades necessárias, 
para despertar o interesse pelos estudos da filosofia, bem como com-
preender a sua importância na formação intelectual e humana. Como 
bem diz Juliana Cavassin em seu artigo, “Perspectivas para o teatro na 
educação como conhecimento e prática pedagógica”:
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O Teatro, assim, pode ser a brecha que se abre na nova 
perspectiva da ciência e ensino-aprendizagem, pois en-
volve essencialmente o que o soberanismo da lógica clás-
sica e do modelo racional excluía; o ilógico, as possibi-
lidades (o “vir a ser”), a intuição, a intersubjetivação, a 
criatividade... enfim, elementos existentes nas relações 
dessa manifestação artística e que são princípios para a 
concepção de Inteligência na Complexidade e vice-versa”  
(p. 48, 2008).

Acreditamos que o método do teatro no processo de formação dos 
adolescentes cumpre não só função integradora do conhecimento com 
o seu meio social, mas dá oportunidade para que eles se apropriem 
de forma crítica e construtivamente os conteúdos sociais e culturais 
mediante trocas de conhecimento com seus grupos. Ainda, devido 
ao dinamismo proporcionado dará segurança do que está sendo exe-
cutado, porque os adolescentes poderão transitar a sua imaginação, 
percepção, emoção, intuição, memória e raciocínio.

A dramatização teatral filosófica, que os adolescentes terão, será 
uma experiência dos conhecimentos, recebido por eles mesmos du-
rante as apresentações, pois ampliará seus conceitos de caráter e de 
ação, aprofundando as suas percepções e desenvolvendo as suas sen-
sibilidades para despertá-los para o conhecimento filosófico. Segundo 
Juliana Cavassin; 

Apresenta-se, assim, através do ensino do Teatro, a im-
portância do desenvolvimento de uma educação Pro-
gressista para o desenvolvimento do pensamento com-
plexo na amplitude da capacidade de viver relacionando 
as partes com o todo; do pensar sobre pensar o próprio 
pensar e da consciência e autonomia que melhoram as 
perspectivas individuais e coletivas, uma necessidade é 
urgente diante do contexto atual que renega o conheci-
mento não racional e sensível e valoriza a cultura como 
produto. Um novo olhar através do Teatro na educação 
que acessa com os saberes da área sentimentos, sensa-
ções, percepções e compreensões ao se entrar em con-
tato com um texto, personagem, jogo teatral ou com um 
projeto de encenação (p. 50, 2008).
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Por exemplo, muitas vezes, quando estamos brincando de ser ou-
tras pessoas, podemos imitar e criar situações imaginárias, sem saber 
que estamos representando, criamos até mesmo papéis, montamos um 
espaço cênico, utilizamos objetos e entramos em uma história inventa-
da na qual nos comportamos de acordo com as personagens criadas. 
A brincadeira ou o jogo faz com que, como num passe de mágica, nos 
transformemos em outra pessoa ou outra coisa. É divertido brincar e 
também nos dá a possibilidade de aprender com essas brincadeiras. 
Daí a proposta da utilização do método teatral, por acreditar que é 
possível despertar o interesse dos alunos para as aulas de Filosofia 
e claro com este método, levá-los a filosofar. Márcia Azevedo Coelho 
(2009), nesse sentido, diz que a utilização do teatro como método peda-
gógico para o ensino da filosofia pode ser eficaz, uma vez que o teatro 
pedagógico atua como uma ferramenta de grande importância para a 
educação formal, porque ele tem o poder de auxiliar na absorção de 
conhecimento, abordados em sala de aulas com conteúdos específicos 
de disciplinas.

Trabalhar teatro em sala de aula fomenta diversas habilidades, te-
mos como por exemplo, a pesquisa da teoria das inteligências múltiplas 
a qual foi desenvolvida a partir da década de 1980 por pesquisadores 
da universidade de Harvard e divulgada pelo psicólogo e pesquisador, 
Howard Gardner.

Segundo Howard Gardner (2010), os seres humanos normais têm 
condições de desenvolver pelo menos sete habilidades interdependen-
tes, que se relacionam e auxiliam na resolução criativa de problemas, 
a saber: lógica, matemática, linguística, espacial, musical, sinestésica, 
interpessoal e intrapessoal. E o teatro, por sua vez, não só é uma ex-
celente ferramenta para o desenvolvimento dessas habilidades, como 
também uma linguagem de conhecimento para o aprendizado dos 
alunos, como diz a professora Márcia Azevedo Coelho

Na prática do teatro é comum, já nos primeiros momen-
tos os integrantes trabalharem a inteligência sinestésica, 
utilizando o corpo para se expressar e resolver proble-
mas. Também, não raro, desde o primeiro encontro, os 
alunos recorrem à inteligência interpessoal, por exem-
plo, nas improvisações, em que um contracena com ou-
tro sem texto prévio e necessita desenvolver a capacida-
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de de entender e responder adequadamente a estímulos 
e intenções reveladas no jogo de cena. No decorrer do 
processo, desenvolve-se muito a inteligência espacial e, 
com pouco tempo de atividade, os integrantes dominam 
técnicas de composição e equilíbrio de corpo, de objetos 
e de palco. Por meio das coreografias, ritmo de cena, tex-
tura de timbres vocais, utilização de instrumentos para 
a sonoplastia, estimula-se a inteligência musical. Na oca-
sião da escolha do texto a ser encenado, assim como em 
todo o processo de montagem de peças, há grande ênfase 
na inteligência linguística, já que a partir da definição 
das personagens, trabalham-se os sons, ritmos e signifi-
cados das palavras. Cria-se e modifica-se o texto em fun-
ção de um novo contexto ou personagem e prioriza-se 
a função poética em detrimento da informativa. Como 
no teatro-educação a ênfase recai não na autoria origi-
nal do texto, mas na criação coletiva de um texto que 
se torna pretexto, acentua-se o processo de criação, des-
construção e recriação, e, em consequência disso, além 
das cinco inteligências já mencionadas, aprofunda-se no 
desenvolvimento da inteligência intrapessoal, definida 
por Gardner como “a habilidade para ter acesso aos pró-
prios sentimentos, sonhos e ideias, para discriminá-los 
e lançar mão deles na resolução de problemas pessoais  
(p. 1212-1213, 2009).

Diante dessa colocação, percebemos que, ao trabalhar o teatro 
com os alunos estaremos trabalhando habilidades, que desenvolverão 
conhecimento, no caso, o conhecimento filosófico. Desse modo, para 
que isso acontecesse, em nosso projeto, foram feitas algumas orga-
nizações na produção do trabalho desenvolvidas por etapas. A peça 
teatral trabalhada foi Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, por 
ela ter cunho moral, ético e político. 
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Algumas considerações

Diante dos tempos atuais de tantos analfabetismos eruditos, ne-
gacionismos injustificados e projetos de necropolítica embalados em 
controversos princípios morais, podemos, sem medo de errar, para-
frasear Fernando Pessoa: “filosofar é preciso, viver não é preciso”. O 
leitor que completou a jornada de leitura deste livro, ao se deparar 
com as conclusões sugeridas pelos autores, poderá “filosofar” com 
elas. Isto é, não necessariamente aceitá-las, mas, a partir delas, re-
fletir sobre o modo como estamos vivendo, e, principalmente, sobre 
o modo como gostaríamos de viver nesse mundo. Daí, a importância 
dos temas aqui tratados. 

Numa perspectiva filosófica elencamos ao longo deste livro uma 
série de problemas contemporâneos relacionados à Educação e à 
formação humana, e, por conseguinte, ligados também à filosofia. 
Pois, seguindo o que diz Anísio Teixeira, em seu clássico livro Pequena 
introdução à filosofia da Educação, retomamos em nosso livro a ideia 
geral de que que a educação é o processo pelo qual se formam as dis-
posições essenciais do ser humano, emocionais e intelectuais, para 
com a natureza e os demais seres, assim, a filosofia pode ser entendida 
como uma teoria geral da educação. E, como não poderia ser diferen-
te, apresentamos também procedimentos e rumos considerados, por 
nós, adequados ao enfrentamento daqueles problemas. Enfim, como 
educadoras e educadores acossados e acossadas pela conjuntura nem 
sempre favorável às Humanidades, como área de estudos, acreditamos 
que este livro se apresenta como um instrumento, ao mesmo tempo, 
de análise e de síntese, e que aponta algumas conclusões provisórias, 
posto que toda conclusão em filosofia deve ser dinâmica e sujeita a 
revisões.

Podemos desse modo reafirmar que o convite ao “filosofar” feito 
pelo grego Epicuro em sua Carta a Meneceu é radical na medida em 
que propõe “efetiva exercitação moral e enquanto se afasta daquele 
filosofar distante da vida”, ou seja, que está reduzido “à miúda ins-
trução”. Desde lá essa exigência ainda atual de que a escola e a vida 
não sejam dimensões separadas. Aprendemos então com este filósofo 
da antiga Grécia que a filosofia é, ou deve ser, uma prática cotidiana; 
e esta prática (filosófica) se efetiva em sua função esclarecedora e 
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terapêutica. Ora, se a atividade de “aprender e ensinar” à maneira epi-
curista nos dias de hoje pode soar um tanto partidária ou proselitista, 
há a dimensão ético-prática de sua filosofia que nos parece pertinente 
e altamente recomendável. Sendo esta dimensão, uma constante na 
história da filosofia, pode-se encontrá-la com ênfase na obra kantiana 
em sua preocupação com a formação humana que não dispensa a di-
mensão filosófica. Conforme vimos, tal formação ético-moral pensada 
por Kant, embora se pretenda universal, também não está separada da 
vida do cidadão, ou do sujeito, que pensa. O aporte de Kant, ademais, 
nos convida a refletir sobre a dimensão pública de todas as nossas 
ações, a partir do imperativo categórico: “Age apenas segundo uma 
máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei 
universal”, pois, “todas as ações relativas ao direito de outros homens 
cuja máxima não se conciliar com a publicidade são injustas”. Este im-
perativo mesmo sendo positivo, isto é, mesmo indicando o que devemos 
fazer, possui uma fórmula negativa, ao mostrar ainda “o que é preciso 
evitar”; ele dá instrumentos para fazer escolhas, ao levar a conhecer o 
que não é justo. De Epicuro a Kant, vimos a educação filosófica numa 
de suas faces mais contundentes. Vai do completamente pessoal, que 
se traduz em autoconhecimento e “autoaperfeiçoamento”, à dimensão 
política mais abrangente: emancipação dos sujeitos e a construção de 
instituições políticas sólidas e libertárias. 

Entretanto, essas ideias amplas não pairam acima ou distante do 
chão das salas de aula. No capítulo intitulado “O Conhecimento filosó-
fico e a formação para o reconhecimento e a criação do significações 
de si e do mundo pelo estudante do ensino médio’” a preocupação 
com o ensino e aprendizado da filosofia na Escola fica evidente. Ali 
aparece claramente a compreensão de que a Filosofia no Ensino Médio 
tem a finalidade de formar o estudante ao promover o conhecimento 
filosófico e a prática do filosofar como facilitadora e mediadora da 
produção de outros saberes, e sobretudo prepará-lo para o exercício 
do pensamento criativo. Então vai-se do genérico ao particular, da 
institucionalização da filosofia enquanto disciplina escolar à vivência 
de seus valores éticos. A essa altura podemos também mencionar as 
diversas práticas metodológicas apresentadas e sugeridas ao longo 
destas páginas. Seja, por exemplo, a necessidade, vislumbrada a partir 
da leitura de Deleuze, de que o professor/educador não deve ser mero 
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repetidor do que os filósofos disseram, e sim um “criador”. Esta criação 
pode ser de conceitos ou de espaços para as novas vivências que se 
pretendem filosóficas. Seja, por outro lado, as possibilidades várias 
advindas do teatro, e da arte em geral. Pois, como se viu, a arte tem 
uma face voltada para a filosofia e outra para o mundo vivido. Enfim, o 
desafio, tal como já apontado em vários momentos, é o de fazer pontes 
entre uma educação filosófica com seus pressupostos teóricos gerais 
e o dia a dia do estudante. Ora, este livro indica que uma formação 
humana desejável é a que inclui a filosofia. E a formação filosófica, 
por sua vez, não deve se basear em quantidade de conteúdo, e de 
conhecimentos a serem acumulados, mas, em exercício de busca da 
compreensão da vida a partir daquele conhecimento técnico/filosófico 
possivelmente adquirido. 

É preciso destacar ainda outros aspectos diante dos quais as páginas 
deste livro nos permitem ao menos esboçar uma conclusão. Particu-
larmente no que se refere ao ensino de filosofia, vimos a importância 
de repensar o conceito de história da filosofia. Questionar sua origem 
como conceito, sua presença enviesada, posto que eurocêntrica, re-
querendo um caráter quase sagrado nos currículos. Nesse sentido, 
apontamos a necessidade de se trabalhar com outros olhares, outros 
horizontes, outras histórias. Só assim, uma educação filosófica faria 
sentido entre nós brasileiros, afro-ameríndios. Ainda nessa linha dis-
cutimos a presença do feminino, seja na história, seja no ensino da 
filosofia. A partir da obra da filósofa María Zambrano apresentamos 
elementos para uma reflexão que nos leve a questionar o modo como 
se mostra e principalmente como se esconde a questão de gênero 
entre os filósofos. Enfim, vimos que na filosofia, assim como na vida 
cotidiana, tenta-se disfarçar a existência dos gêneros com a tendên-
cia à naturalização das relações, estas, quase sempre, marcadas pela 
herança machista e patriarcal. Compreender a história da filosofia de 
um modo geral, com fatos, interpretações e conflitos, e os desafios de 
ensiná-la, é de grande valia para todos os que se interessam por “hu-
manidades”. E esse interesse não pode passar ao largo das reflexões 
sobre o caráter e o lugar do feminino. 

O leitor poderá ter alcançado ainda outras alturas, e chegado a 
diferentes conclusões. Isto estará contemplado no capítulo “A histori-
cidade na educação como procedimento compreensivo...”. Salta-se da 
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História da Filosofia para “a história de cada um” e coloca-se as duas 
(histórias) em pé de igualdade, isto é, valoriza-se a história pessoal do 
estudante ou de qualquer um que se interesse por filosofia, porque 
sem isso o conhecimento filosófico jamais seria conteúdo vivido ou 
“de vida”, e, portanto, não surtiria “efeito”. 

Por fim, mais do que a uma conclusão, chegamos à gravidade dos 
problemas que circundam, ou, para usarmos linguagem adequada, 
orbitam a questão do currículo. Nenhuma alteração na legislação 
educacional é inocente e os interesses políticos não se ausentam, em-
bora se disfarcem. Ademais, certas situações são incontornáveis, por 
exemplo: a presença ou não da filosofia no currículo, o espaço institu-
cional conquistado ou concedido à Filosofia, a adequada formação dos 
profissionais responsáveis por educar “filosoficamente” os jovens etc. 
Assim, pouco ou nada adianta toda reflexão e aprofundamento crítico, 
seja dos conteúdos, seja das metodologias de ensino, se a questão da 
legislação (a mais recente BNCC, por exemplo) não for esmiuçada, 
compreendida, enfim, lida criticamente. Apontamos que aquilo que, 
por vezes, se apresenta na pele de coelho, não raro é lobo. Ou seja, de-
mandas tratadas com certa suposta inocência, revestidas de palavras/
confeitos para embelezarem o que seria uma política curricular são, 
na verdade, “políticas econômicas” em curso. Assim, tão importante 
quanto os belos propósitos, os conteúdos azeitados e as metodologias 
atualizadas, é necessário esforço crítico e atenção permanente para a 
tecnicidade das normas curriculares. Atenção ainda ao que se passa 
no palco das lutas políticas que envolvem os interesses dos educado-
res. Estes que educam, não a partir de princípios abstratos, valorosos 
ou antiéticos, que fundamentam os documentos oficiais, mas desde o 
chão das salas de aula. 
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