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Viver é ser outro. Nem sentir é possível se hoje se sente como 

ontem se sentiu: sentir hoje o mesmo que ontem não é sentir — é 

lembrar hoje o que se sentiu ontem, ser hoje o cadáver vivo do que 

ontem foi a vida perdida. 

Apagar tudo do quadro de um dia para o outro, ser novo com 

cada nova madrugada, numa revirgindade perpétua da emoção — isto, 

e só isto, vale a pena ser ou ter, para ser ou ter o que imperfeitamente 

somos. 

              Esta madrugada é a primeira do mundo. Nunca esta cor rosa 

amarelecendo para branco quente pousou assim na face com que a 

casaria de oeste encara cheia de olhos vidrados o silêncio que vem na 

luz crescente. Nunca houve esta hora, nem esta luz, nem este meu ser. 

Amanhã o que for será outra coisa, e o que eu vir será visto por olhos 

recompostos, cheios de uma nova visão. 

 Fernando Pessoa (2011, p. 125) 
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RESUMO 

 

Nossa questão surge de uma inquietação íntima, de uma angústia que apavora todo aquele que 

se dedica profundamente a uma tarefa. Essa inquietação, quando surge, não se refere a isso ou 

aquilo específico da tarefa. No nosso caso, o trabalho de professor (a) de filosofia, o que 

preocupa não são quais conteúdos devam ser aplicados com quais métodos e técnicas de ensino. 

Não é a didática que nos perturba; nem a definição da grade curricular de filosofia a ser aplicada 

nas escolas. Também não nos cabe cobrar do (a) professor (a) um modus operandi em sala de 

aula. Todas essas coisas são maximamente necessárias ao gesto docente. E é ao ser professor 

que se devem essas preocupações e todas as outras que nos aparecem no cotidiano e na sala de 

aula. O que nos toca é que, percebamos ou não, cada aluno que cruza a porta da sala de aula 

nos coloca essa questão: o que quer dizer ser professor? Assim, a compreendemos como uma 

questão radical, pois que se dirige aos fundamentos daquilo que acreditamos ser. Nesta pesquisa 

teórico bibliográfica, onde a questão principal se faz presente no título, investigamos o ofício 

de professor de filosofia em relação ao estudo da tradição filosófica e seu desdobramento 

disciplinar, ou seja, em sala de aula. Esses aspectos não se opõem, são, pelo contrário, co-

pertencentes. Para atingir este objetivo geral dispusemos nosso escrito primeiramente em um 

estado da arte onde estudamos a produção brasileira atual sobre o professor-filósofo; seguido 

por uma seção dissertativa dividida em quatro seções, onde discutimos sequencialmente: a) A 

questão fundamental da linguagem; b) A desconstrução do sujeito pela escritura; c) A docência 

em filosofia como acolhimento, hospitalidade; d) O ofício do professor de filosofia como 

engajamento ético-político. Como fundamento teórico, problematizamos Jacques Derrida 

(2017), Martin Heidegger (2012), Peter Sloterdijk (2018), Lopes e Macedo (2011), Jorge 

Larrosa (2018) e Brayner de Farias (2018). Se a razão, o ser racional não esgota as 

possibilidades de ser no mundo, a via interpretativa que se mostra para uma interpretação 

rigorosa do ser humano é seu habitar na linguagem. Nossas avaliações mais íntimas e os 

discursos aos quais aderimos sem mesmo perceber são laços, traços, tessituras interpretativas 

que nos constitui enquanto esse ou essa que reconhecemos pelo nosso nome. E como esses fios 

nunca param de se entrelaçar, tecer, cortar, romper e trançar-se, podemos também criar outras 

tramas. A clausura pode ser superada pela compreensão de que o ser humano é ele próprio 

linguagem. Nós, docentes da filosofia, temos a responsabilidade ética para com a 

reinterpretação das coisas. Sentido é poiesis.  

Palavras-chave: Filosofia. Acolhimento. Linguagem. Ético-política. 

  



ABSTRACT 

 

Our question appears from an intimate agitation, from the anguish that frightens those who 

dedicate themselves profoundly to a task. This agitation, when it appears, does not relate to any 

specific aspect of the task. In our case, the philosophy teacher’s job, what worries is not what 

content must be applied over what methods and teaching techniques. It is not the didactic that 

leaves us unsettled, neither the definition of the philosophy’s curriculum to be applied in 

schools. It is also not up to us to ask teachers a modus operandi in the classroom. All these 

things are exceedingly necessary to the teaching gesture. And all these worries, amongst other 

things that arise in the daily routine and the classroom, to the teacher concerns. What moves us, 

whether we notice or not, is that each student who crosses the classroom door asks the following 

question: what it means to be a teacher? Thus, we comprehend this question as a radical one, 

since it leads us to the foundations of who we are.  In this bibliographic theoretical research, 

where the main question makes it present in the title, we investigate the relation between the 

teacher’s work, the study of the philosophic tradition, and its disciplinary development in the 

classroom. These aspects do not oppose themselves, on the contrary, they belong to each other. 

To achieve this main goal, we disposed at first a state of the art, where we studied the 

contemporary Brazilian productions about the teacher-philosopher, followed by a dissertated 

chapter divided into four sections, where we discuss sequentially: a) The language’s 

fundamental question; b) The deconstruction of the subject through writing; c) The teaching of 

philosophy as recipience, hospitality; d) The philosophy teachers’ work as ethical-political 

engagement. As a theoretical foundation, we critically discussed Jacques Derrida (2017), 

Martin Heidegger (2012), Peter Sloterdijk (2018), Lopes e Macedo (2011), Jorge Larrosa 

(2018) e Brayner de Farias (2018). If reason, the rationale being does not deplete the 

possibilities of being in the world, the interpretative manner that presents itself as a rigorous 

interpretation of the human being which its habitat is in language. Our most intimate evaluations 

and discourses on which we adhere without even notice are ties, traces, interpretative tessituras 

that build us while this or that in which we recognize as our name. And as to how these lines 

never stop intertwine, weave, cut, tore apart, and lock it, we can create other threads. The 

closure can be overcome by comprehending that the human being itself is language. We, 

teachers of philosophy, have the ethical responsibility to reinterpret things. Meaning is poiesis. 

Keywords: Philosophy. Recipience. Language. Ethical-political.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Se faz necessário esclarecer aqui um ponto fundamental sobre nossa pesquisa e que se 

encontra presente já no título. Quando falamos de ‘entre’ a tradição e a disciplina não estamos 

nos referindo a duas possibilidades às quais delibera o professor para aí atuar. Não reduzimos 

um ponto a outro como se de um lado, a aplicação em sala de aula do conteúdo, a disciplina, 

fosse inferior a seu fundamento, a tradição filosófica, ou como se o legado da tradição 

fornecesse o fio de corte para a boa prática disciplinar. Nós compreendemos que o professor se 

faz não no trânsito de um a outro, mas como o próprio transitar. Ele mesmo se mostra como 

esse caminho, já que o professor é algo que se prepara e elabora sempre em sala de aula. A sala 

de aula, como a compreendemos a partir de Jorge Larrosa (2018), é o lugar privilegiado onde 

primeiramente o professor de filosofia tem um encontro intencional com a tradição filosófica 

(seja na escola ou na universidade). Assim, os termos que compõem nosso título não podem ser 

compreendidos como uma oposição. A filosofia se fez historicamente nas escolas e as escolas 

guardam ainda hoje algo de filosófico, como veremos no desenvolver da nossa questão. 

 É inviável compreender o que seja um filósofo sem seu devir educador, professor, na 

mesma medida em que é questionável que haja um professor engajado em seu ofício que não 

filosofe em sua prática na sala de aula. A pergunta sobre o que há de filósofo no professor de 

filosofia surge-nos, então, de uma questão existencial. É ao fundamento disso que fazemos em 

sala de aula a que ela se dirige. Assim, não se trata apenas da definição de um objeto de pesquisa 

como requisição necessária para o cumprimento de uma tarefa acadêmica. É que a maneira qual 

dispusemos a vida, a consagração1 da existência ao estudo, ou seja, o amor ao destino, ao 

mundo, a tudo o que vive e vigora, nos fez pertencer a essa questão. A universidade, como 

escola que é, doou o tempo necessário do cultivo da audição e do olhar; praticar esses gestos 

podem trazer a experiência de divórcio com o cotidiano, o assombro de que o óbvio é apenas 

uma sedimentação histórica dos hábitos, o espanto dilacerante de ser completamente 

responsável pelas interpretações que se faz com os outros, no mundo, a que comumente 

chamamos estudo (LARROSA, 2016). 

A filosofia é um saber privilegiado. Ainda que historicamente tenha sido um discurso 

para os iniciados, algo esotérico, exclusivo, sua voz sempre se voltou às massas justamente 

como educadora dos povos (JAEGER, 1994). Seja enquanto baluarte crítico-racional da ciência 

(POPPER, 1982), justificação racional da religião (AGOSTINHO, 1979), ou caminho do 

 
1 Compreendido o termo aqui como a entrega solene a um propósito ou ofício especial. Em 

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=QAPO (acesso em 14/08/2020). 

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=QAPO
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imperativo categórico (KANT, 2005), ela distingue-se radicalmente dos outros saberes na 

medida em que ora lhes faz a crítica tanto das possibilidades de conhecimento quanto do espaço 

de atuação de uma ciência e seus resultados, ora põe em xeque o próprio entendimento, 

interpretando a faculdade da razão como constituída historicamente, através de processos como 

o genealógico (NIETZSCHE, 2002). Se a compreendermos não como doutrina, mas como 

atividade, exercícios de modos de ser, expurgamos da filosofia qualquer caráter conteudista 

como qualquer interesse objetivo, pré-determinado. Ela, a filosofia, estaria como que em uma 

outra instância diferente das dos saberes por ela mesma instituídos; requerendo, portanto, um 

outro tratamento para com o seu cultivo que não pode se submeter ao recorte propedêutico-

disciplinar ao qual as ciências devem o êxito de seu ensino. 

Assim, só é possível nos aproximarmos apropriadamente da filosofia filosoficamente 

(PIMENTA, 2013). Isto põe sob suspeita as pretensões de toda didática ou diretrizes 

curriculares para o ensino de filosofia (RODRIGUES, 2012); o que não impede que o 

profissional que com ela trabalhe cotidianamente na escola de nível médio brasileira ou na 

universidade elabore seu saber-fazer. O que cumpre-nos observar, então, são as diferenças que 

há entre ensinar filosofia (sua história, suas escolas, abordagens temáticas etc.) como se faz em 

qualquer disciplina, e o fazê-lo filosoficamente. Mas aprender a filosofar é algo que só ocorre 

na intimidade espiritual com um filósofo (HEIDEGGER, 2009). Assim, percebemos que outras 

possibilidades de se estudar e ensinar filosofia são ainda raros na história do ensino de filosofia 

no Brasil (PAIM, 2007). Sua inserção no sistema de ensino da Ratio Studiorum dos jesuítas era 

sobretudo enciclopédica, direcionada à formação das elites; panorama que reverbera muito além 

dessa época, pois, como nos diz Lidia Maria Rodrigo: “Até o final dos anos 1960, a filosofia 

[...] tinha a função de contribuir para a formação de uma cultura geral destinada aos jovens das 

camadas superiores e médias que se preparavam para ingressar na universidade” (RODRIGO, 

2009, p. 11). 

As intermitências de sua presença no currículo de nossa breve história democrática 

também inviabilizaram uma sedimentação consistente da tradição do ensino de filosofia 

(RODRIGO, 2009). Não obstante, cotidianamente se desdobra seu ensino nas instituições 

educacionais brasileiras. Em um gesto de preocupação e cuidado com o rigor do estudo e do 

tratamento acadêmico-escolar da filosofia, nossa experiência existencial nos leva a perguntar: 

o que há de filósofo no professor de filosofia? Em nosso caminho pelo ensino de filosofia, 

percebemos que fatores como pouca carga horária, falta do hábito de leitura por parte dos jovens 

que compõem as turmas, baixa remuneração, risco de sua retirada curricular etc. comprometem 

o rigor do ensino de filosofia. Excetuando-se a exterioridade dos fatores, encontramos como 
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dificuldade própria do professor de filosofia certa tendência à transmissão enciclopédica da 

tradição. Essa postura, por não contextualizar o saber filosófico em sua época (mas apenas em 

sua cronologia) retira da filosofia seu caráter mais próprio que é a reflexão. A reprodução 

temática que não leva em conta os modos de ser dos estudantes ou sequer os conhece é 

tampouco capaz de exercitar a filosofia propriamente em ambiente escolar. Por ‘propriedade’ 

nos referimos à intimidade das relações entre o que é estudado e o modo de ser dos estudantes. 

Essa tarefa só pode se mostrar no olhar cuidadoso, na escuta atenta e na sensibilidade cultivada 

de um professor filósofo; compreendendo que a prática docente é uma tarefa multifacetada e 

que implica as mais diversas esferas da vida pública e privada (BALL, 2016, p. 193). 

É precisamente por causa disso que vemos a necessidade de um engajamento do 

professor em sua prática como forma de atuar politicamente enquanto professor. Politicamente, 

pois a educação é conflito (LOPES; MACEDO, 2011, p. 185). Almejar uma concordância, 

alcançar uma hegemonia no discurso educacional é se submeter à manutenção do status quo 

que pode configurar as instituições de ensino como meras reprodutoras do estado vigente das 

coisas. O ensino de filosofia, se deve merecer esse nome, não pode seguir esse caminho; pois 

desde Platão a filosofia tem sido a objeção e denúncia da Doxa, da opinião. Não é nossa 

preocupação questões ideais acerca da ‘qualidade do ensino’ de filosofia (como se essa 

‘qualidade’ já estivesse prontamente dada); nem a proposta de uma nova maneira de ensinar 

filosofia (o que nos colocaria em um nível meramente instrumental); tampouco pretendemos 

elencar uma grade das filosofias que devem ser ensinadas e com que propósito (como a BNCC, 

PCN, etc.). Nosso esforço dirige-se tão somente a pensar, investigar, compreender como o (a) 

professor (a) se situa em sala de aula em relação à tradição filosófica a que pertence, 

compartilhada por ele (a) com seus alunos (as). 

Desejamos que esta pesquisa possa contribuir de algum modo para investigações 

filosóficas posteriores no campo do ensino e da educação, por buscar interpretar a facticidade 

da prática docente em ambiente escolar a partir de uma perspectiva não-positiva, ou seja, sem 

a pretensão de uma universalização dos aspectos investigados e distante de toda prerrogativa 

que busque alguma objetividade quantificável nesta apreciação fenomênica. Assim, não 

podemos estabelecer hipóteses que predigam a direção da nossa investigação; mas a cada passo 

dado no caminho da execução de sua problemática, aparecerá a partir de si a própria 

possibilidade de sua reinterpretação e reformulação. Esperamos que esta pesquisa possa inspirar 

jovens estudantes/professores (as) de filosofia que iniciam sua carreira docente, como fazer 

refletir sobre a carreira aqueles que já possuem algum tempo nessa trajetória. Estes são 

simultaneamente o público-alvo da dissertação e o lócus privilegiado do nosso problema. 
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Diferentemente da filosofia, as ciências em geral, por seu desdobramento histórico em 

hiper-especializações, permitem uma divisão estrutural em níveis hierárquicos de 

aprofundamento para seu ensino: parte-se do nível fundamental de uma disciplina científica 

com a apresentação de seu objeto de estudo e seu método, gradualmente inserindo os neófitos 

em suas causas e efeitos característicos, em direção à uma maior complexidade2. As disposições 

estruturais das ciências justificam sua aplicação em forma de disciplinas. O ensino científico 

disciplinar cumpre muito bem sua proposta, haja visto que o currículo de todos nós 

(pesquisadores ou não) foi cultivado em sua maior parte por estas maneiras. Esta cultura que 

naturaliza a estrutura disciplinar a qual pertencemos nos levou ao problema de retraçar o 

caminho pelo qual ensinamos: a hiper-especialização dos saberes está tornando estéril sua 

aquisição, pobre sua transmissão e extremamente classista a sua partilha. Essa condição é pouco 

apropriada para o ensino de filosofia, pois 

 

Conduzir a experiência da relação pedagógica, no caso da filosofia, nessa direção, 

seria um modo de restituir à filosofia seu papel histórico e social, mas sem submetê-

la diretamente nem às condições históricas, nem às injunções sociais. Também seria 

um modo de restituir à filosofia sua cota de contribuição para que a educação seja de 

fato formadora. E nesse ponto é que a formação filosófica incide diretamente nas 

relações entre indivíduo e sociedade. Se vivêssemos numa sociedade perfeita, formar 

significaria conformar; mas como vivemos em uma sociedade imperfeita, formar 

significa contrariar os vetores de uma sociedade formada segundo os parâmetros que 

conhecemos (LEOPOLDO E SILVA, 2018, p. 11). 

 

Precisamos observar também que uma disciplina é uma instituição, uma construção 

discursiva. E como tal, uma disciplina sempre se encontra como articulação de seu contexto. 

Não é que ela seja engendrada por sujeitos autoconscientes que se organizam a favor das 

prerrogativas de suas disciplinas e, portanto, de suas carreiras, buscando seu asseguramento 

mútuo, como o pensa Ivor Goodson (2007). Pois “A concepção de uma subjetividade pré-

existente, consciente de sua história, projeta, em Goodson, a decisão como cálculo. O sujeito 

decide por meio da conscientização dos processos sócio-históricos que o engendram na luta 

política” (COSTA; LOPES, 2016, p. 1022). Ivor Goodson toma assim o sujeito, o indivíduo e 

suas lutas como fundamento da operação política. Em acordo com seus iguais o indivíduo se 

insere nas práticas coletivas de ação a que se chama ‘comunidade disciplinar’. Essa 

interpretação estrutural da história das disciplinas “[...] não é suficiente para a compreensão do 

sujeito que se produz produzindo a política” (COSTA; LOPES, 2016, p. 1024). A existência 

 
2 O elogio do desenvolvimento gradual da (capacidade de) abstração pode ser observado, por exemplo, nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, sobretudo no verbete sobre o ensino de Física. Encontrado em 15/10/2019 no 

endereço eletrônico http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf. 
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curricular de uma disciplina na escola não é restringida à sua correlativa acadêmica ou 

científica, pois que “[...] não há um saber a priori que, uma vez dominado, nos faculta a ser de 

uma disciplina” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 121).  

Não é o caso de o sujeito ser o polo originário e fundamental de onde, a partir de sua 

união em forma de comunidade disciplinar, faça surgir a política (GOODSON, 2007), e sim 

que o desdobramento político, a querela permanente pela significação das coisas a que 

chamamos política, é isso que gera as identidades e identificações às quais aderimos ou não. 

Mas “[...] uma disciplina não se vincula ao processo de fixação de identidades” (LOPES; 

MACEDO, 2011, p. 121). A disciplina é um processo discursivo que constitui saberes, dado 

que: “[...] construímos este saber no processo de nos tornarmos disciplinares. Por diferentes 

lutas políticas hegemonizamos campos disciplinares e constituímos nossas identidades nessas 

lutas” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 121). É assim que da luta política derivam os que dela 

participam; no nosso caso, a comunidade disciplinar (professores de um determinado campo, 

atuando conjuntamente por propósitos comuns) só faz o que faz pelo seu pertencimento nesse 

campo do saber que fez dela ou dele professor. 

Pretendemos, por meio destas considerações, anular qualquer estrutura hierárquica que 

busque submeter a disciplina escolar ao seu correlato acadêmico e/ou científico. Chamamos, 

não obstante, de disciplina ao que se desdobra e acontece no interior da sala de aula. No nosso 

caso, de uma sala de aula de filosofia. Assim, evitamos compreender a aula de filosofia na 

escola como uma reprodução do que ela é na universidade e esta de uma cópia curricular do 

que seria a ‘genuína’ tradição filosófica que lá se estuda, ensina e aprende. A filosofia é feita 

sempre e a cada vez que nela se exercitam os outros. A filosofia não paira como a Palavra de 

Deus sobre o Abismo do mundo. Como discurso milenar e também reflexão rigorosa sobre os 

discursos a filosofia é reescrita por cada estudante que dela se aproxima e lê pela primeira vez 

Diderot ou Cícero, María Zambrano ou Foucault. 

Claro que “As vontades coletivas dessas comunidades são formadas a partir de uma 

articulação hegemônica, na qual determinadas tradições constituem os sujeitos dessa luta. Tais 

tradições também condicionam seus modos de vida e suas formas de interpretar” (LOPES; 

MACEDO, 2011, p. 121). Como tudo o que é humano, a filosofia só pode vir-a-ser pela sua 

tradição, pelo cultivo de sua história. A história, para nós, não se mostra como um fardo pesado 

do passado que arrastaríamos atrás de nós, claudicando, como que suportando esse peso morto; 

e sim como aquilo que dispõe e permite o horizonte interpretativo mesmo no qual nos movemos, 

reinterpretando a cada passo o mundo em que se habita (CASANOVA, 2014). A disciplina 

repousa na tradição, e a tradição é atual a cada vez como disciplina. Desta forma o professor, a 
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professora, é o ‘entre’ a tradição e a disciplina não como se ocupasse um espaço de mediação, 

e sim porque seu ser é trânsito e frequência que dá ao discurso do pensamento a vibração 

adequada para fazê-lo audível em um bom tom a cada contexto. 

A inserção da disciplina de filosofia no currículo da escola pública brasileira é por si 

só problemática, se compreendermos que se trata neste caso do ensino de algo radicalmente 

distinto das ciências3 (ORTEGA Y GASSET, 2016; HEIDEGGER, 2009). Uma ciência se 

define por um ente/fenômeno previamente especificado, e um método que é tecido a partir da 

representação racional desse ente. Já nos aponta Heidegger que “[...] a ciência moderna se apoia 

no primado do método, por isso mesmo, para assegurar-se dos domínios de seus objetos, ela 

tem de separar as regiões do real umas das outras e enquadrá-las em disciplinas especiais, isto 

é, em especialidades” (HEIDEGGER, 2012b, p. 50). Geralmente, nas academias atrelamos a 

filosofia às ciências humanas em geral não tanto pela sua interdependência epistemológica, nem 

pelo cultivo da tradição ocidental: talvez o façamos por uma conveniência não-rigorosa e 

pertencimento à compreensão do lugar comum da episteme (NOVAES; AZEVEDO, 2014).  

A filosofia – enquanto exercício da tradição do pensamento ocidental – não se permite 

determinar nem em vista de um ente em específico como tampouco por um método. Logo, a 

filosofia não é uma ciência. E estamos com Heidegger (2012b) quando dizemos que não ser 

ciência não é um demérito para a filosofia. É porque nela o pensamento se passa de forma 

privilegiada4 que o preconceito da entificação do mundo não é hegemônica (HEIDEGGER, 

2012b), nem a razão metódica razoável (NIETZSCHE, 2008), nem possível sua sistematização 

geral em disciplina (MERLEAU-PONTY, 1989). Essa sua idiossincrasia põe em xeque as 

tentativas estruturais, disciplinares ou instrumentais para o ensino de filosofia. A iniciação 

(propedêutica) filosófica não pode se dar nas maneiras que utilizamos para a aplicação escolar 

das ciências. Como apontam alguns dos trabalhos redigidos na última década sobre o ensino de 

filosofia no Brasil (vide a segunda seção do presente texto), sustentamos que seu exercício deve 

acontecer filosoficamente. Entretanto não é nossa intenção propor uma didática da filosofia, ou 

uma filosofia didática, mas pensar como atua o (a) professor (a) na sua disciplina de filosofia 

 
3 Distinto das ciências (o que traz problemas metodológicos aos professores), e distante do cotidiano dos 

estudantes, já que requer leituras e apropriações fundamentalmente estranhas às maneiras dos jovens. 
4 No ensaio “O que quer dizer pensar?” Heidegger aponta para a seguinte reflexão: “A razão disso é que a ciência 

não pensa. Ela não pensa porque, segundo o modo de seu procedimento e seus recursos, ela jamais pode pensar – 

a saber, pensar segundo o modo dos pensadores. Que a ciência, porém, não possa pensar, isso não é uma deficiência 

e sim uma vantagem. Somente esta vantagem assegura à ciência a possibilidade de, segundo o modo da pesquisa, 

introduzir-se num determinado domínio de objetos e aí instalar-se. A ciência não pensa. Esta é uma afirmação que 

escandaliza a representação habitual” (HEIDEGGER, 2012b, p. 115).   
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em sala de aula. A partir disso, observemos o tema, os objetivos e a metodologia que sugerem 

a organização de nosso trabalho investigativo. 

 

1.1 PLANO METODOLÓGICO 

 

De acordo com a necessidade de nosso raciocínio, dispusemos da seguinte maneira o 

tema e os objetivos de nossa pesquisa: 

Tema: Hermenêutica e Ensino de filosofia. 

Problema: O que há de filósofo no professor de filosofia? 

Objetivo geral: Investigar o que há de filósofo no professor de filosofia. 

Objetivos específicos:  

a) Analisar a questão da linguagem na tradição filosófica e seu desdobramento 

enquanto ser-com-os-outros; 

b) Compreender como se dão as relações entre ensino e acolhimento no ofício de 

professor (a); 

c) Investigar o ofício de professor (a) de filosofia como engajamento ético-político. 

 

Para alcançar os objetivos propostos por nossa pesquisa, tencionamos destacá-la como 

de caráter qualitativo, pois busca apreender fenômenos do cotidiano educacional para a tessitura 

das reflexões do texto, dado que a pesquisa qualitativa “[...] permite fazer uma análise teórica 

dos fenômenos sociais” (RICHARDSON, 2010, p. 103). Nesta pesquisa qualitativa de cunho 

teórico somos capazes de oferecer um horizonte interpretativo adequado para o tratamento da 

nossa pesquisa, onde o ensino de filosofia não pode ser subsumido seja à objetividade legal, 

seja a índices comparativos de aprendizagem. Nesta pesquisa, investigamos o ofício de 

professor de filosofia. Para atingir essa discussão, é necessário observar a questão fundamental 

da linguagem. Fundamental por ser aquilo que há de mais próximo e mais distante de nós ao 

mesmo tempo, e o horizonte mesmo onde nos movemos histórica e cotidianamente. Esse é o 

motivo da primeira parte da terceira seção. Investigar a querela do pensamento ocidental com 

a questão da linguagem permite compreender que esse aspecto, tomado comumente como 

simples ‘meio’ para comunicação, é o doador da humanidade no humano. Linguagem é também 

comunicação. Assim, podemos reformular sempre que necessário os resultados a partir das 

premissas bases e vice-versa.  Prossegue, portanto, a estrutura geral da nossa pesquisa da 

seguinte maneira: 



17 

 

a) Estado da arte – seleção, leitura e comentários sobre obras acadêmicas brasileiras 

relacionadas à temática geral da nossa pesquisa: o professor de filosofia, o professor-filósofo. 

Os textos foram selecionados de acordo com o rigor mencionado na seção dedicada ao estado 

da arte; 

 b) Exploração teórica – levantamento bibliográfico sobre a questão da linguagem e, 

portanto, sobre a compreensão filosófica do ser humano como ser-com-os-outros, a partir da 

filosofia contemporânea: Friedrich Nietzsche, Jacques Derrida, Martin Heidegger e Peter 

Sloterdijk;  

c) Conjectura ético-política – a partir dos elementos conseguidos na fase anterior, e em 

consonância com o método da investigação teórico-bibliográfica, vemos em que medida a 

dedicação ao ensino, se desdobrado filosoficamente, pode desembocar na prática política, ou 

seja, na ética fundamental do acolhimento. Pensamos essa questão sob as cores de Alejandro 

Cerletti, Brayner de Farias, Jacques Derrida e Charles Wayne Bingham. 

 

2 ESTUDO SOBRE O PROFESSOR-FILÓSOFO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA 

 

As pesquisas que compõem esse estado do conhecimento foram realizadas em duas 

plataformas: Google Acadêmico e o portal Scielo. Buscamos um panorama das produções de 

artigos e outros textos como livros, dissertações e teses sobre ‘práticas de ensino de filosofia’ 

através dos descritores ‘ensino de filosofia no Brasil’ e ‘práticas de ensino de filosofia’ que 

apresentaram respectivamente 522 respostas no Google Acadêmico, e 21 na Scielo. Ao refinar 

a busca com as datas limites de 2008 a 2018 (ano de ingresso da obrigatoriedade da filosofia 

no currículo de ensino médio até o presente) ficamos com quarenta e um resultados na primeira 

plataforma e oito na segunda. Dos trabalhos resultantes selecionamos oito que correspondem 

diretamente à questão da investigação: as práticas de ensino de filosofia; sendo seis desses 

pertencentes ao Google Acadêmico e dois à Scielo. Lemos criticamente, descrevemos e 

analisamos separadamente os conteúdos dos artigos em sua contribuição à nossa questão, o que 

auxiliou tanto no delineamento de uma problemática para nossa pesquisa, como também nos 

deixou a par da produção contemporânea brasileira sobre o professor de filosofia. 

Apresentamos agora nosso diálogo reflexivo com as ideias centrais dos autores. 

O primeiro destes textos, intitulado Apontamentos Sobre uma Metodologia 

Nietzschiana para o Ensino Médio (2018) em autoria de Marcos de Camargo Von Zuben e 

Antônio Batista Soares Júnior, encontra-se publicado na revista Problemata e versa em torno 

da questão de uma prática educativa de filosofia pautada na temática nietzschiana de tornar-se 
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o que se é. Está em foco a possibilidade de uma autossuperação (ou superação de si) daquele 

que sofre o processo formativo. Aqui se trata de “[...] entender a dinâmica inerente à 

aprendizagem filosófica como ponto de partida para o estabelecimento de modos mais efetivos 

de ensinar filosofia aos estudantes de ensino médio” (ZUBEN, JÚNIOR, 2018, p. 12). O ensino 

de filosofia não pode estar desvinculado da própria prática de filosofar, então, se faz necessário 

aplicar o gesto genealógico de observação fenomênica como processo mesmo desse ensino: 

efetivar um diagnóstico da cultura dos aprendizes auxiliando-os à criação de uma percepção de 

si, possibilitando uma autoafirmação criativa. 

Segundo Foucault, a tarefa da filosofia depois de Nietzsche é “[...] dizer o que somos 

hoje e o que significa hoje dizer isto que nós somos” (FOUCAULT, 1994, p. 606). Fazer a 

genealogia de si é operá-la simultaneamente na cultura. Essa compreensão de si enquanto devir 

do tempo histórico, essa reflexão criativa de si exige que façamos de nós mesmos algo que seja 

diferente da massa. Esta é a meta da filosofia: uma disciplina da indisciplina, uma prática 

escolar que permita quebrar a comodidade do habitual para que o estudante se perceba como é. 

Os autores, refletindo sobre uma prática docente nesses moldes, privilegiam o exercício da 

leitura como fundamento metódico. A própria leitura de Nietzsche ela mesma serve como forja 

para um tipo de leitor especial, que pode vir a utilizar esta condição como mote do processo 

genealógico: “O caráter singular do sujeito como invenção de si na filosofia de Nietzsche se 

identifica com o processo de educação filosófica que traz consigo a ideia de criação de um 

mestre da leitura, que incita, que estimula à leitura [...]” (ZUBEN, JÚNIOR, p. 17). Uma 

genealogia de si fundada na prática da leitura dispõe a crítica da cultura nos hábitos que 

sustentam as práticas dos estudantes, pois: 

 

O primeiro movimento genealógico [...], tem implicada a tarefa de articular as 

condições didáticas para a realização da crítica da cultura em articulação com as 

teorias, conceitos e ideias filosóficas que de algum modo a sustentam ou dão sentido 

às práticas culturais vigentes dos estudantes (ZUBEN, JÚNIOR, 2018, p. 22). 

 

 Problematizando-se esses fundamentos, ampliam-se capacidades questionadoras e 

abrem-se possibilidades de pensar o mesmo, aquilo que lhes é cotidiano, diferentemente. Para 

atingir essa meta os autores esboçam um método filosófico do ensino da filosofia da seguinte 

maneira: os estudantes observam a formação valorativa da história ocidental através dos textos 

de Nietzsche (e outros autores, previamente escolhidos pelo professor); adiante, criam questões 

acerca dos problemas em foco nos textos, envoltos em sua própria experiência; agora os 

estudantes elaboram textos respondendo às perguntas levantadas, que, inevitavelmente, por sua 

vez, ensejam novas questões. 
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A prática de ensino de filosofia, desdobrada nesse artigo, tem como objetivo a 

formação para a autonomia, o cultivo da cultura e a transformação dos envolvidos. A proposta 

nietzschiana de genealogia e autossuperação como elementos metodológicos básicos é o 

exercício de uma postura inquiridora de fundamentos, de auscultação das crenças, preconceitos 

e opiniões dos alunos e do professor. Uma prática de ensino de filosofia capaz de dispor com e 

para os estudantes um ato provocativo consigo – com a cultura e com seu estado na sociedade, 

sendo capazes de assumirem a responsabilidade de seus destinos, de serem autores de seu ser 

no mundo – pode engendrar, como desdobramento sempre a ser conquistado, o sentimento de 

si enquanto ser político e justifica a filosofia enquanto experiência e tarefa indispensável para 

a construção de um currículo escolar coerente com o mundo da vida e de uma existência 

saudável. Tomamos, portanto, como um fundamento essa interpretação nietzscheana do ensino 

de filosofia tal qual os autores nos colocam. Como provocação recebida, podemos observar a 

historicidade da disciplina de filosofia no Brasil, como nos apresenta o texto de Zita Rodrigues 

(2012). 

Denominado ‘O ensino de filosofia no brasil no contexto das políticas educacionais 

contemporâneas em suas determinações legais e paradigmáticas’, este texto traz um panorama 

dos desdobramentos históricos do ensino de filosofia no Brasil. Desde sua aplicação no 

currículo das elites pelos jesuítas da época do Brasil Colônia, os aspectos profundamente 

abstratos e racionalistas desse ensino não permitiam uma aproximação da realidade. Alheia ao 

rigor do pensamento, a disciplina de filosofia com suas práticas escolásticas exercitadas desde 

o trabalho jesuíta a desvincularam da contextualização, de um ensino voltado à realidade 

vivencial, afastando-a de possibilidades de reflexão e crítica da realidade na qual se está 

inserido, sendo incapaz de reflexão e problematização:  

 

[...] No Brasil Colônia, o ensino de Filosofia foi ofertado em reduzido número de 

Colégios, onde a escolástica era a base do ensino, pela vinculação religiosa dos 

jesuítas, responsáveis pela educação à época (RODRIGUES, 2012, p.70). 

 

Essa estrutura de ensino de filosofia continua de forma geral no séc. XX em suas 

maneiras idealistas, realistas e pragmáticas (RODRIGUES, 2012). A filosofia torna-se 

obrigatória pela Reforma Campanema em 1942 sobretudo nas escolas religiosas cujo público 

fora a elite brasileira. A lei 4.024/61 retira a obrigatoriedade da filosofia, que é subsumida a 

disciplina complementar; em 1971, durante a ditadura militar, a Lei 5.692 anula definitivamente 

a filosofia do currículo escolar. Mobilizações sociais em várias esferas da nação que objetavam 

manutenção e cuidado do currículo escolar desembocam no Parecer 7.044/82 do Conselho 
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Federal de Educação (CFE) que permite a reentrada da filosofia nas escolas de nível médio, 

onze anos após sua retirada. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, têm-se as 

determinações da Lei 9.394/96 que não registram nenhuma obrigatoriedade do ensino de 

filosofia no nível médio. No ano seguinte, a Lei 3.178/97 estabelece a obrigatoriedade tanto da 

filosofia quanto da sociologia em nível médio no cenário educacional brasileiro. 

A fundamentação da inserção de disciplinas como estas no currículo é a intenção de 

levantar discussões acerca da profundidade e qualidade desse ensino que é cada vez mais 

exaurido de um possível humanismo pelo excesso de técnica, como diz a autora: 

 

[...] os argumentos que se opõem à criação do espaço disciplinar obrigatório à 

Filosofia não são de ordem pedagógica, epistemológica ou de política educacional. 

Tais argumentos são de natureza estritamente burocrática e giram em torno do fato de 

que o resultado imediato será a necessidade de abrir concurso, contratar professores 

para a escola pública, o que irá gerar despesas, caracterizando-se assim como uma 

questão econômica (RODRIGUES, 2012, p.78). 

 

Não há um motivo mais profundo para excetuar a filosofia do ensino médio brasileiro 

do que a manutenção do status quo das classes dominantes. A industrialização e produção 

técnica nacional só é uma necessidade se existe a possibilidade de humanizar aqueles que dela 

se ocupam. A técnica por si só é altamente prejudicial ao bem comum e inviabiliza o cultivo da 

singularidade do indivíduo. A proposta da autora, então, é fomentar o debate sobre filosofia e 

seu ensino no nível médio e nas universidades; que reflitamos sobre o espaço da filosofia na 

Lei de Diretrizes e Bases (9.394/96) a partir da crítica reflexiva própria da filosofia. Observar 

cuidadosamente sobre o suposto humanismo das normas legais para o ensino médio, a 

peculiaridade das políticas educacionais de camuflar sua própria interpretação pelo 

obscurantismo dessas normas. A apropriação histórica do desdobramento da disciplina de 

filosofia no Brasil nos auxilia a desconstruir a compreensão naturalista do currículo e a vontade 

de manutenção do status quo da educação sujeita à disposição corporativa, mercadológica, 

neoliberal. Isso permite-nos tecer um chamamento de atenção para a eterna crise que é toda 

atividade de redescrição e transvaloração das coisas, ou seja, prática política. 

Problematizar a disciplina de filosofia é engajar-se politicamente. E isso requer uma 

auscultação dos motivos de nossos estabelecimentos de ensino enquanto instituições de 

formação. Em que medida nós formamos? Para quê formamos? ‘Existem espíritos livres entre 

nós?’ é o título do artigo de Olímpio Pimenta que busca percorrer a possibilidade do ensino de 

filosofia através da perscrutação de alguns pontos da filosofia de Nietzsche. Segundo as 

compreensões de erudição e especialização, observa-se a possibilidade do cultivo de um tipo 
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mais elevado de seres humanos: o espírito livre; compreensão tal intimamente relacionada à 

afirmação da existência. A partir da crítica de Nietzsche à pedagogia e à consolidação do marco 

erudito do séc. XIX, encontramos intimamente imbricados pensamento e vida. O que surge na 

oficina do artista, na fala do pensador não é fruto de uma iluminação divina que insufla o saber 

nas narinas do mestre: laço entre criação e criador na produção da obra, é manifestação da 

intimidade mesma e do sentimento da própria existência daquele que a produz, como diz 

Nietzsche:  

 

Gradualmente foi se revelando para mim o que toda grande filosofia foi até o 

momento: a confissão pessoal de seu autor, uma espécie de memórias involuntárias e 

inadvertidas; e também se tornou claro que as intenções morais (ou imorais) de toda 

filosofia constituíram sempre o germe a partir do qual cresceu a planta inteira 

(NIETZSCHE, 2015, p. 26). 

 

Duas noções centrais na filosofia contemporânea descortinadas a partir de Nietzsche 

são a genealogia e o perspectivismo. O conceito de genealogia diz de uma investigação que 

busca as origens e fundamentos, o desdobramento epocal de um valor tal qual hoje se mostra. 

Perspectivismo diz do descentramento não só da noção de verdade, mas o estabelecimento da 

própria verdade (observado genealogicamente) como uma falsidade possibilitadora da vida e 

da comunidade dos homens: ‘Razão’ não é possível. Tecendo uma interpretação da prática 

educativa a partir desses conceitos, Pimenta experimenta a entrada de um terceiro elemento da 

filosofia de Nietzsche para a formação filosófica superior: 

 

[...] trata-se de considerar se e como nossas práticas acadêmicas favorecem ou não o 

cultivo da liberdade de espírito, tomando esta última como um dos conteúdos aludidos 

em que se pode verificar a presença ou não da afirmação da existência (PIMENTA, 

2013, p. 166). 

 

A cultura educacional vigente na época de Nietzsche (e extremamente intensificada na 

nossa) inclina o estudante no caminho da especialização, prejudica seu olhar de perspectiva, o 

engessa em uma forma específica necessária à única função que desempenha no interior de uma 

instituição. O excesso de sentido histórico, a sobrecarga da erudição torna o tipo humano uma 

espécie enfraquecida, que só tem olhos para aquilo que está tecnicamente mais próximo. Uma 

sociedade assim desenvolvida está exatamente no caminho contrário da formação do espírito 

livre. Não se pensa como se vive e não se vive como se pensa. 

A lei da filosofia é a intimidade entre o pensar e o viver. Filosofar assim não é possível 

na nossa cultura atual. Não é permitido pelos colégios e nem exercitado pelos professores: “A 

lei da filosofia é ignorada, a começar pelos professores de filosofia, que nada querem com ela” 
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(PIMENTA, 2013, p. 172). Naquilo que nossa época fomenta, as ciências técnicas, as 

especializações são produções necessárias do desenvolvimento, e não há nelas a necessidade 

de uma intimidade entre o pesquisador e seu objeto. Este é um traço ao qual a filosofia não pode 

aderir; mesmo assim, o professor Olímpio nos diz que: 

 

Para ficar num exemplo apenas, proliferam hoje em dia na iniciação à pesquisa 

projetos em que se busca, através da associação entre coleta empírica de dados e 

métodos estatísticos, a definição de tabelas para a aferição da felicidade universal. Se 

se faz a questão sobre os pressupostos e os parâmetros à luz dos quais os dados são 

interpretados, uma versão banal do que é a natureza humana, geralmente tributária de 

uma leitura biologista equivocada e dogmática, é invocada sem o menor escrúpulo. 

Ficam de fora o caráter histórico e perspectivo de todo valor e saber, que por si só 

exigem do investigador a mais desenvolvida sensibilidade, tanto para nuances quanto 

para a eventual integração de seu tema – se calhar, a própria natureza humana – em 

um quadro abrangente. Mas, desde que o cientificismo tenha sido adotado como 

medida, não existe escapatória (PIMENTA, 2013, p. 173). 

 

O homem técnico é um instrumento, e o conjunto de técnicas que o constitui 

unicamente enquanto tal não deve ser chamado de educação. A importância da instrução 

técnica, da dureza conceitual, da aridez do cálculo matemático, em suma da erudição, se resume 

a um caráter instrumental; por si só ela não somente é dispensável como pode conjecturar uma 

involução. Todas as disciplinas escolares podem exercitar o raciocínio crítico e a postura 

analítica de seus alunos. O que diferencia a filosofia das ciências disciplinares e propedêuticas 

é que ela, enquanto tradição histórica, impele o engajamento dos seus iniciados “[...] na 

transformação de seu modo de viver” (PIMENTA, 2013, p. 177). Eis que se demonstra a 

necessidade de um ensino de filosofia que exercite a própria lei da filosofia: o cultivo do espírito 

livre que está sempre por vir. A importância do trabalho de Olímpio Pimenta para a nossa 

questão é justamente o chamamento de atenção para que a filosofia é um movimento vivo que 

dispõe, inevitavelmente, se se dedicada com afinco, à reinterpretação dos modos de viver 

daqueles que nela se engajam. Não obstante, como tentativa de resposta à questão acerca do 

ensino de filosofia, Gelson Tesser (et al.) chegam a uma possibilidade. 

O trabalho intitulado ‘A filosofia e seu ensino a partir de uma perspectiva da teoria 

crítica’ (GELSON TESSER; GERALDO BALDUÍNO HORN; DELCIO JUNKES) parte das 

compreensões de dois autores fundamentais da chamada teoria crítica para se pensar o ensino 

de filosofia na contemporaneidade: Jürgen Habermas e Theodor W. Adorno. Para esses 

pensadores, os pressupostos teóricos do ensinar e aprender filosofia são o agir comunicativo e 

o pensar como uma forma de resistência, respectivamente. A filosofia é por si só uma prática e 

reflexão que se desdobra no seio da atividade política. Como uma questão política, o ensino 

deve concentrar-se em uma conquista: a emancipação. A educação emancipadora é aquela que 
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cria uma racionalidade comunicativa, estabelece recriando as interpretações que impedem a 

degradação humana; nesse sentido, a tarefa do ensino é a formação de uma cultura geral, de 

uma completude formativa autogeradora. Assim, os autores apontam que: 

  
Ensinar Filosofia significa não aceitar as imposições políticas, institucionais e sociais 

como sendo naturais. A tarefa da Teoria Crítica – da Filosofia como ensino –, tem 

uma dimensão que remete à busca do exercício da autonomia do sujeito e de sua 

emancipação social (TESSER, 2012, p. 113). 

 

O excesso tecnicista opera na contramão dessa proposta do ensino. O fomento da 

técnica pelo capital necessita da abertura de um espaço (locus) de crítica sistemática à 

escolarização tal qual a fazemos, hiperespecializada, pautada sob uma lógica de mercado que 

mantém o status-quo em formas que quase não há possibilidades, alternativas para resistência 

– quase. No interior da filosofia habermasiana a linguagem é um meio de integração social. A 

linguagem, quando orientada para e pelo entendimento comum, dispõe os participantes em 

torno da validade criticável das ações de fala: chamamos isto de ‘agir comunicativo’. “No agir 

comunicativo, os participantes da interação têm de se atribuir reciprocamente a consciência de 

seus atos e orientá-los por pretensões de validade eticamente discursivos” (TESSER, 2012, p. 

115). O agir comunicativo, esse espaço da interpretação do acontecimento que visa o 

entendimento é onde acontece o processo de aprendizagem. A linguagem, assim, desdobra-se 

como o ‘medium’ universal de incorporação da razão. 

Enquanto agente mediador do agir comunicativo, a razão oferece os jogos onde os 

sentidos se apresentam: é o fundamento desse processo discursivo. A aprendizagem, em seus 

meandros, acontece assim tanto nas esferas moral e ética como na área cognitiva de 

concatenação dos discursos argumentativos. Encontramos, aqui, um entrelaçamento entre 

linguagem e pensamento. No locus de manifestação do sentido pautado pelo seu ser racional, 

surge o espaço da verdade, pois “Em educação não é permitido blefar, ludibriar, distorcer, 

mascarar. É permitido, sim, falar, dizer a verdade, ou seja, ter sempre as pretensões de 

veracidade” (TESSER, 2012, p.116). A tarefa da educação é não iludir, é permitir a 

demonstração e reinterpretação do acontecimento a partir da crítica. 

A filosofia é privilegiada por ter sido a única capaz de empreender uma crítica material 

da ciência e da técnica. Ela expõe os jogos burocráticos do capital, do direito, e da massificação 

da cultura. No espaço público, a filosofia implica diretamente em manifestação da voz, na 

liberdade da fala; e no caso de agressão à democracia, esta carece do cuidado racional da 

filosofia. Ao ensino da filosofia, se lhe quisermos fazer jus, é necessário nos atermos ao seu 

caráter profundamente crítico, problemático, e provocativo de manifestação da singularidade: 
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O acompanhamento reflexivo da práxis da justificação no mundo vivido, do qual nós 

mesmos participamos como leigos, permite traduções reconstrutoras que incentivam 

uma compreensão crítica. O filósofo amplia a perspectiva de participação fixada para 

além do círculo dos participantes imediatos (HABERMAS, 2002, p.14). 

 

Na comunicação não pode haver coação. Como seres essencialmente linguísticos, a 

solução de problemas pelo diálogo são as chaves da boa convivência e de uma genuína 

educação humana. Quando desdobrada fora do espaço da racionalidade, os participantes do ato 

comunicativo estão enredados nas malhas dos processos de fala. A filosofia é fundamental neste 

ponto; ela opera o espaço da crítica abissal no interior do sistema, seja ele de qualquer natureza. 

A filosofia é uma forma de resistência. Neste ponto os autores observam o pensamento de 

Adorno a partir da dialética negativa. A dialética sem síntese, onde não há entre realidade e 

pensamento uma relação que não seja o divórcio. Não é possível um conhecimento em si. 

Depois de Auschwitz a tarefa da filosofia não é fundamentar, nem chancelar, nem justificar, 

mas criticar e incomodar, pois, “Quem pensa impõe resistência” (TESSER, 2012, p.120).  

Se o texto de Zuben e Júnior (2018) observa o ensino de filosofia a partir da recriação 

dos sentidos, se a análise de Zita Rodrigues (2012) trata da ressignificação histórica desse 

ensino, se o de Olímpio Pimenta (2013) pensa a genealogia e o futuro dessa formação, se Gelson 

et al. discutem a necessidade de uma formação crítica, “autônoma”, chegamos agora a um texto 

que problematiza diretamente o ofício do professor de filosofia. O texto de Rodrigo Pelloso, 

chamado ‘O ensino de filosofia no limiar da contemporaneidade: o que faz o filósofo quando 

seu ofício é ser professor de filosofia?’ problematiza o ofício de professor filósofo e o faz em 

três passos: 1) como se chega ao problema; 2) o estado do conhecimento sobre o ensino de 

filosofia no Brasil; 3) Um resgate da filosofia em Kant e Hegel. Já no interior do livro, o autor 

define como filósofo, por questão de estilo, tão somente aquele que é formado em filosofia, de 

maneira não provocativa. Relata o autor quase cronicamente que a viragem de aluno para 

professor de filosofia em seu devir na universidade o despertou uma náusea assustadoramente 

inaudita. Essa crise teórica ele chama deleuzianamente de ‘acontecimento’. Em suas palavras: 

 

A estrangeiridade me afetou e fez que pensasse esse lugar de professor que ocupava 

e, assim, mudasse o meu olhar para tentar compreender qual era a defasagem entre o 

acontecimento no qual fui tomado pela filosofia e o fato de não conseguir estabelecer 

um contato, pela filosofia mesma, com meus alunos. Nesse sentido, o primeiro 

questionamento que fiz foi quanto ao que estava fazendo, ou seja, qual a minha 

atividade (atitude) como professor na aula de filosofia: o que é e como ensinar a 

filosofia (GELAMO, 2009, p. 23). 
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O problema então, era a diferença entre a imagem que se fazia até então do professor, 

e a relação que ele teceria com os alunos. Divide-se a questão, doravante, entre a importância 

do ensino de filosofia e a necessidade desse saber para outras formações. Como resposta 

largamente atribuída a essa questão encontramos a de que a filosofia ajuda a desenvolver o 

pensamento crítico, mas todas as disciplinas das humanidades têm plena potência de realizar 

essa tarefa, o que configura uma falsa resposta ou pelo menos uma colocação insuficiente. 

Nessa esteira, o autor dispõe suas perguntas-chave: como a filosofia pode contribuir na prática 

da sala de aula? Como tecer uma discussão filosófica que toque os alunos, apesar de disciplinar? 

As propostas de suas reflexões para a superação das interrogações se sustentam em três pontos: 

1) ensino/aprendizagem; 2) entender o funcionamento da primeira dualidade; 3) experiência 

necessária ao ensino/aprendizagem para sua efetivação.   

Sendo esses os modos em que o professor “[...] deveria problematizar o ensino de 

filosofia para entende-lo melhor” (GELAMO, 2009, p.27), somos levados a observar que a 

dualidade metafísica ensino/aprendizagem, tão em voga no discurso educativo, está 

fundamentada em uma positividade que polariza a própria experiência educativa mesmo que se 

apresente como uma via de mão dupla, imputando ao discurso (educacional) uma relação tanto 

causal quanto de troca (financeira), e que desemboca, no segundo ponto, em uma estruturação, 

numa interpretação funcional da educação. Tanto o é, que fala em uma efetividade do 

ensino/aprendizagem. O autor não desenvolve nessa sua obra uma reflexão sobre a demora, 

sobre o tempo necessário do filosofar. Não obstante, encontra-se em seu texto a fundamental 

reflexão deleuziana:  

 

A filosofia está saturada de discussões sobre o juízo das atribuições (o céu é azul) e o 

juízo da existência (Deus é), suas reduções possíveis [o ensino da filosofia é...]  ou 

sua irredutibilidade [o ensino da filosofia não pode ser reduzido a...]. Mas trata-se 

sempre do verbo ser (Deleuze, 1990, p. 64). 

 

Assim, não se trata mais de definir o ensino de filosofia em qualquer dos graus que 

esse gesto possa reivindicar, mas de pensar junto com os estudantes, aquilo que afeta a 

existência; é através disso que se pode pensar o ensino de filosofia como acontecimento: 

filosoficamente,  pelo violento impulso de pensar a própria vida. À uma das questões levantadas 

por Pelloso no livro que discutimos – “o que faz o filósofo quando uma de suas tarefas no 

contexto presente é ser professor de filosofia?” (GELAMO, 2009, p. 15) – tomamos por deveras 

pertinente. Ainda mais, se tecermos o conceito de ‘filósofo’ para além da esteticidade do mero 

‘formado em filosofia’, graduado, bacharel, licenciado etc. Se uma formação em filosofia é 

necessária para uma aproximação com a tradição, isto sendo indispensável para quem procura 
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a ela se dedicar, tampouco é o suficiente para se filosofar; pois ser filósofo, ser pensador, diz 

de um ethos radical que compreende na morte a possibilidade mais certa e em vista desta 

angústia sintoniza sua existência (HEIDEGGER, 2009). 

Já o ‘filósofo’ do autor, se se restringir à definição nominal por ele dada só pode ser 

mais um professor, um operário do saber escolar, pois essa é sua disposição fundamental. O 

chamamento de atenção necessário ao filósofo nos termos que ora colocamos e desdobramos 

com mais cuidado na tessitura da nossa questão no texto, é a possibilidade de se abrir à crise 

permanente que nos permite observar a morte e não vacilar. É o cultivo da crueldade do 

pensamento que exercita uma estética da existência e que, só por estar ali, mesmo se imerso em 

silêncio, faz claudicar as instituições (NIETZSCHE, 2005). Ainda que nosso título e o do autor 

Rodrigo Gelamo sejam aparentemente semelhantes, uma boa observação destes revelam sua 

diferença radical e até suas direções diametralmente opostas: no texto de 2009 lê-se “O ensino 

da filosofia no limiar da contemporaneidade”. Ele está discutindo como se mostra no presente 

o ensino de filosofia, condiciona-o à interpretação historiográfica do ensino de filosofia. O seu 

subtítulo soa assim: “o que faz o filósofo quando seu ofício é ser professor de filosofia?”, 

apontando claramente para um “ser-filósofo” anterior ao ofício de professor, a um 

desdobramento linear do tempo em que o mestre se forma antes da sala de aula, como se ser 

professor fosse uma qualidade acidental. Diz que entre outras coisas o filósofo pode também 

ser professor. 

 O nosso título é: “Entre a tradição e a disciplina”, que sugere a passagem ininterrupta 

que não parte ou retorna de um para outro, mas que se desdobra como esse trânsito incessante, 

como movimento mesmo de recriações de diferenças entre a tradição filosófica e seu devir 

disciplinar, aplicado em sala de aula. Como subtítulo temos: “o que há de filósofo no professor 

de filosofia?”. Questionamos sobre um pertencimento escolar próprio daquele que filosofa dado 

que é herdeiro de uma tradição de pensamento (que se fez sobretudo na escola). Já há algo aí 

de filósofo no professor de filosofia. Essa perspectiva anula a positividade da história como 

sucessão cronológica. Mesmo que não seja o nosso itinerário de pensamento, uma das reflexões 

finais de Rodrigo Pelloso deve constar aqui pela sua importância teórica, que remete ao ensino 

de filosofia como experiência de pensamento, como encontro. Nos diz ele sobre o ser-professor 

como resistência à ausência de pensamento sobre si, que: 

 

[...] o problema que me afeta não é apenas um problema temático, epistemológico ou 

metodológico, mas, pelo contrário, é a busca pelo entendimento daquilo que estamos 

fazendo de nós mesmos – o que estamos fazendo de nossas vidas, como estamos nos 

subjetivando – sendo uma de suas dimensões (ou modos) de existência do professor 

de Filosofia (GELAMO, 2009, p. 165).  
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Esta reflexão última nos revela que apesar das dualidades presentes no texto do autor 

e sua inclinação à metafísica estrutural (que, em verdade, é ainda a base da compreensão 

científica da educação no Brasil (SAVIANI, 2019), seu pensamento está afinado com o devir 

do acontecimento educacional e será apenas questão de dedicação ao tempo para que os estudos 

sobre filosofia e educação em nosso país operem a desconstrução e o desmoronamento das 

estruturas que o enclausuram nas formas da positividade. Um auxílio nessa direção se mostra a 

partir de uma reflexão rigorosa sobre a educação ela mesma. Um pensamento assim leva às 

últimas consequências o desenvolvimento da positividade na educação: aquilo que chamamos 

hoje de cotidiano escolar. 

Aqui, entramos no campo da hermenêutica fenomenológica. Em companhia de 

Kahlmeyer-Mertens, em seu trabalho ‘Destruição da história da educação: indicações 

pragmáticas a partir da hermenêutica heideggeriana’ (2014) tentamos desvelar este gesto 

filosófico que consiste na meditação do que é mais fundamental de tudo aquilo que se torna 

questão. A hermenêutica fenomenológica (que procede hereditariamente da fenomenologia de 

Husserl que, apesar de basilar para a investigação fenomenológica de um estudante por ela 

provocado, não cabe aqui abordar), é um dos pensamentos mais importantes dos sécs. XX, XXI. 

Uma leitura fenomenológica se dá, figurativamente, como um descamamento dos tecidos 

argumentativos, objetivantes que, historicamente, velam as coisas no mundo e seu contato com 

o ser humano; ou melhor: não interessa qual ‘opinião’ se possa ter sobre os homens, ou sobre o 

ser humano, ou seja lá como se quiser chamar essa presença estranha sobre a Terra que sabe da 

morte, sempre se parte de alguma apreensão, algum sentido, alguma interpretação, alguma 

verdade que já se fazia vigente antes de acontecer a existência dessa presença que diz ou 

pergunta o que o ser humano é. 

Só se pode, aliás, dizer qualquer coisa sobre algo por causa desse tecido interpretativo 

que declina sobre as coisas, mostrando-se para nós como são: óbvias. A fenomenologia 

chamada pelo autor de hermenêutica-desconstrutiva permite “o questionamento do ser já livre 

das interpretações célebres e das leituras que a repetição tradicional referendou e que, por isso 

mesmo, governam as maneiras de ir às questões, a saber: convertendo-as em problemas” 

(KAHLMEYER-MERTENS, 2014, p. 124). Não se trata de um plus ultra em direção a um 

problema não-dito ou a um melhor colocado; é que a colocação do ‘problema’ em si condiciona 

a possibilidade da leitura seja ela qual for – sobretudo em filosofia. Esse traço do descamamento 

do sentido histórico dos entes chamamos destruição. A destruição desse abissal campo de 

sentido que tudo referenda chamado metafísica libera o horizonte interpretativo das coisas. O 
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autor propõe, assim, como questão que nos afeta intimamente, a destruição da história da 

educação. 

Geralmente, quando pensamos a educação de forma mais profunda e, porventura, 

filosófica, tendemos a traçar a história da educação, a história como narrativa das concepções 

de educação, e formamos a opinião de que a educação é o relato de sua história como ciência; 

de que a ciência da educação é a interpretação dessa história, fazendo com que distintas 

interpretações conflitantes impeçam o pensamento sobre a educação ela mesma. Assim o 

‘pensamento educacional’ se articularia entre pedagogia, didática educacional, seus materiais, 

métodos etc. Seguindo positivamente,  

 

[...] a história da educação não chegou a ter uma lida radicalmente compreensiva com 

seus fundamentos. Isso porque, padecendo de uma ingenuidade hermenêutica frente 

a seus próprios conceitos fundamentais, ela não apenas adere quanto repete 

interpretações dos mesmos, tal como encontradas no seio de sua tradição. Sob os 

influxos disso que se apresenta como “leituras clássicas”, a tradição não só determina 

a atualidade desse campo conceitual e prático como também governa o seu destino, 

antecipando sua autoridade às possibilidades próprias ao pensamento educacional 

(KAHLMEYER-MERTENS, 2014, p. 128). 

 

A destruição desse campo pode permitir um olhar para o que há de mais fundamental 

para o fenômeno da educação. Fazendo-se disso uma questão, coloca-se em movimento a 

liberação dos campos de sentido da educação não por um estado da arte que se poderia fazer 

dela, mas por um desmonte de seus elementos fundantes; dos princípios fundamentais que 

estruturam a lógica da instituição ‘educação’.  

 

Tratar-se-ia, assim, de “desmontar” a tradição para conquistar, por sob seus 

“escombros”, compreensões mais radicais de seus conceitos e tornar possível uma 

educação que possua questões que se ocupem propriamente dos fenômenos da 

educação e não apenas com objetos precondicionados (KAHLMEYER-MERTENS, 

2014, p. 130). 

 

Como fenomenologia é método (rigoroso, não positivo) a operação se faria em dois 

movimentos: um negativo, de abalo das concepções tradicionais onde faríamos “[...] dirimir 

ambiguidades que ofereceriam o risco de nos colocar na pista de problemas aparentemente 

relevantes” (KAHLMEYER-MERTENS, 2014, p. 131) e, o outro, positivo, que se trata de, a 

partir da destruição, reinterpretar os fundamentos da educação pela sua origem conceitual. Uma 

“[...] rearticulação das ontologias históricas ao horizonte estruturante onde se originam sua 

conceptualidade própria” (idem). Entrementes, ainda não se encontra, de acordo com o autor, 

uma feitura desse processo no acontecimento da educação. O texto tem a função de fazer essa 

denúncia, apontar para a necessidade da desconstrução da educação brasileira que pode pôr à 
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tona a facticidade existencial que ora subjaz à história da educação. Isso requereria um retorno 

às origens, assim como: 

 

 A exemplo de Heidegger, que destrói a interpretação clássica da filosofia de Platão, 

caberia a nós igualmente destruir as compreensões da educação antiga, tanto a grega, 

com Platão, quanto a romana, com Melanchton e Comenius; a moderna com Rousseau 

e Herbart, e, por fim, a contemporânea, com Piaget e Freire (KAHLMEYER-

MERTENS, 2014, p. 123). 

 

As indicações de Kahlmeyer-Mertens de projeto de destruição da educação dependem 

diretamente do projeto de destruição da metafísica qual Ser e Tempo (2012) propõe. É algo que 

precisa vir à cabo para que a educação desdobre todo ímpeto formativo que reside já na 

significação do próprio termo: um gesto que consiste em um ultrapassamento/aprofundamento 

de um estado de coisas que o mestre representaria para o aluno; o mestre como um nível 

paradigmático do qual o aluno herda o espírito e o corrompe em um mesmo passo, indo ao 

fundo, mais abaixo, além do que foi seu mestre – tal superação, não obstante, não significa tão-

somente uma reformulação de paradigma, mas suscita um dilaceramento, uma profunda crise 

de consciência mesma, que não permite mais que o aluno continue sendo o ‘sem-luz’ mas o 

disponha como estudante e talvez como novo mestre. No horizonte histórico preestabelecido 

de lida com os outros e o mundo chamado cotidiano tendemos a “pensar” como se “pensa”, agir 

como se age, falar como se fala, escrever e discutir sobre educação, política e morte como se 

escreve e discute sobre educação, política e morte. 

Não é possível ao educador, ao mestre, (e ele não pode desejá-lo se quiser cuidar de 

sua sanidade) fazer “despertar” seus estudantes (seja lá o que isso signifique) para uma vida 

outra, melhor. – O mínimo que nos diz respeito, se cultivamos o exercício de ser professor (a) 

é levar pela mão nossos alunos a explorar até as últimas consequências essa existência 

impessoal; pois este modo de viver gregário e irrefletidamente entre-os-outros é o fundamento 

que pré-orienta não só nossa relação com a ‘instituição educação’ enquanto aluno ou professor, 

mas aquele modo mesmo o qual se faz “educação”. Em um livro publicado em 2008 intitulado 

Heidegger & a Educação, Kahlmeyer-Mertens nos chama a atenção para a peculiaridade dessa 

questão: 

 

O impessoal na educação é o que torna capaz a reprodução de uma existência 

imprópria (entendendo impropriedade como o estado no qual esse não se apropria de 

uma compreensão singular de suas possibilidades de ser-aí, elucidado de sua 

existência sempre em exercício). Tal educação seria a “oficina” na qual são forjados 

os comportamentos guiados por um conjunto de diretrizes estabelecidas por um 

invisível consenso. Esse, com a autoridade de coisa que se consagra pela repetição, 

acomoda-se constituindo hábitos, costumes e induzindo sua aceitação como padrão 
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de bom senso, para em seguida, criar identidades e distinções [...] (KAHLMEYER-

MERTENS, 2008, p. 31). 

 

Talvez possamos contribuir para a interpretação fenomenológica da educação e do 

ensino na nossa tarefa no presente texto, ao levantarmos a questão sobre os modos do professor 

de filosofia em sala de aula, em sua própria intimidade reflexiva com seus alunos e estudantes. 

Ao questionarmos o que há de filósofo no professor de filosofia no ensino médio, queremos 

perceber se há alguma tentativa de arrombamento da clausura cotidiana que é a compreensão 

vulgar da dualidade ensino/aprendizagem ou se continuamos, nós professores, legitimando 

todas as violências, ultrajes e desprezo ao que é humano (ou seja, diferente) na formação das 

pessoas – a partir de nosso próprio fazer. Mas ainda resta pensar: qual a tarefa do professor de 

filosofia? Que é um ‘filósofo’? Afinal: ‘Das ruas à academia: por onde anda o filósofo?’ Essa 

pergunta final orientou a pesquisa de Gisleine Aver (2013). 

Nesta dissertação, Gisleine Aver pensa o que quer dizer ser filósofo; busca, mais 

precisamente através de uma observação do ser-filósofo, qual seria seu papel na sociedade 

contemporânea. Herdeira da tradição filosófica, ela parte para a tessitura de sua questão da 

definição sartreana de intelectual, pois que compreende o filósofo um intelectual: isto de tal 

maneira que, em dedicatória, oferece seu trabalho a esses tipos. Não há necessidade nessa 

empreitada, e nem é de interesse da autora (ou da filosofia) trazer ‘o novo’ – pois para isso 

temos a moda. Como ela nos diz:  

 

Discutir quem é filósofo, o que é filosofia e o papel do filósofo na sociedade não é 

discutir algo novo, é retomar uma questão que nasceu junto com a Filosofia, é retomar 

uma questão de natureza filosófica, que nunca se extingue, e nem tem a pretensão de 

fazê-lo, mas que pode ser discutida de diferentes perspectivas, chegando a diferentes 

respostas, ou a novas questões (AVER, 2013, p. 19).  

 

A autora adota como definição de filósofo como aquele que se formou (AVER, 2013, 

p. 21). Advoga que quem se forma em filosofia é filósofo da mesma maneira que quem se forma 

em outras áreas são o que são. E mesmo que haja uma inferiorização do trabalho filosófico na 

academia, a nossa tarefa é radicalmente distinta dos saberes restritos (como as ciências) e não 

devemos de maneira alguma aceitar a pecha que os operadores da técnica buscam nos impor. 

A formação em filosofia é necessária (para ser professor), mas não suficiente (para filosofar). 

Entre os motivos da formação acadêmica em filosofia e os sentidos de fazer filosofia há uma 

lacuna, propriamente falando. O que ela quer então saber é: “[...] o que se perde nesse caminho 

para que o filósofo deixe de dar o último passo para criar uma filosofia própria – e ter então o 



31 

 

‘título’ de Filósofo – em vez de continuar sendo mero reprodutor de um saber já canonizado?” 

(AVER, 2013, p. 22).  

Em via de perseguir essa questão a autora traz a discussão acerca da prática do 

intelectual vista como parte de uma tipologia da atividade filosófica, caracterizada, antes de 

qualquer coisa, pelo diálogo crítico com a época da qual se é filho (a). Apoiada na tipologia de 

Francis Wolff define-se três gestos como os típicos do intelectual: a tagarelice, a derrubada, a 

contestação dos valores e por último a intromissão lá onde não se é chamado. Inclusive é através 

da ofensa convergente a todas as críticas que se faz aos intelectuais – “vocês se metem onde 

não são chamados” – que surge o próprio termo e que é adotado pelos (agora) intelectuais a 

partir do famoso caso Dreyfus5. Por essa origem se percebe que um intelectual é sintoma da 

sociedade em que vive. É bem-vindo aqui, ao lado da autora, parafrasearmos Sartre: “Produto 

de sociedades despedaçadas, o intelectual é sua testemunha porque interiorizou seu 

despedaçamento. É, portanto, um produto histórico nesse sentido, nenhuma sociedade pode se 

queixar de seus intelectuais sem acusar a si mesma, pois ela só tem os que faz” (SARTRE, 

1994, p. 31). Já não é possível para ele um espaço de mediania, um ponto comum onde possa 

se apaziguar com sua intelectualidade. Caiu a Turris Ebúrnea do ideal qualquer onde o 

intelectual pudesse se abrigar em tempo ruim. 

O intelectual ou é um radical ou não está ainda à altura do que pretende fazer: nós não 

aceitamos os falsos intelectuais. A crise permanente da época vivida não dispõe de um campo 

comum no qual pudéssemos nos destacar do burburinho incessante do mundo; mas,  

 

No entanto, para ser bem sucedido, o intelectual deve realizar uma autocrítica 

perpétua, além de manter a associação com as ações das classes desfavorecidas: a 

teoria seria um momento da práxis, no qual o intelectual perceberia melhor sua 

particularidade e suas ambições universalizantes (AVER, 2013, p. 31). 

 

 Depois de inventariado a tipologia do intelectual, a pesquisadora analisa 

historicamente o que significa fazer filosofia no Brasil. Remetendo-se ao livro ‘Conversas com 

filósofos brasileiros’ (2000) de organização dos professores Marco Nobre e José Mário Rego, 

a autora analisa a “chegada” da disciplina de filosofia no Brasil a partir da criação dos primeiros 

departamentos. Nesse período, nossa maior influência era a tradição francesa, e a tarefa do 

pesquisador de filosofia direcionava-se à “[...] interpretar textos clássicos permanecendo no 

seu interior, ou seja, buscando a lógica interna dos argumentos, sem amplas contextualizações 

históricas, mas operando uma análise extremamente cuidadosa” (AVER, 2013, p. 46).  

 
55 Cf. https://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_Dreyfus 
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Essa tradição da mecanização da tarefa filosófica caracteriza uma forte postura 

estruturalista como base de sua leitura e ensino. Em épocas posteriores, como no período pós-

ditatorial brasileiro, a autora aponta que nossa filosofia tupiniquim não cumpriu de todo seu 

trabalho de redemocratização do Estado; acontece que fiel ao passado estrutural e classista a 

filosofia se confinou na Academia a interpretar e comentar os clássicos; essa passividade teórica 

pode ter retardado a atividade criativa do pensamento brasileiro, que não possui muitas posições 

‘originais’ até hoje. “Isso explicaria a tendência a permanecer na exegese ou na mera análise 

textual e o receio de expressar ideias próprias, como se houvesse o medo de passar por diletante, 

por amadores da filosofia” (AVER, 2013, p. 49). Assim diferencia-se os tipos ‘filósofo’ e 

‘professor de filosofia’. O primeiro é o que desdobra uma perspectiva inédita, sendo o outro, 

reprodutor da história da filosofia, somente professor. 

 A autora faz então um chamamento de atenção para que o filósofo-professor o seja de 

fato: aquele (a) que possibilita o arrombamento da clausura tradicional que nos encerra à 

Academia. A diferença entre professor/filósofo não é uma diferença constitutiva de suas 

significações originárias (como se elas houvessem), tampouco são excludentes. Essa diferença 

é traçada pelo acontecimento histórico da filosofia no Brasil, que, como toda herança, pode e 

deve ser transformada em outra coisa. Coisa esta que pode ser como o fim da clausura do 

filósofo à sua cela; se em momentos críticos voltamos aos clássicos, é preciso atentarmos a uma 

das narrativas de geração da filosofia ocidental: a interpretação do mito da caverna: o filósofo 

é o que viu o mundo e torna à caverna pelos seus, pelo engajamento de um de seus motivos – 

destruir o paradigma estrutural. A compreensão do tratamento histórico que a disciplina de 

filosofia sofreu no Brasil permite perceber a tarefa de redefinição disciplinar da mera leitura e 

repetição para o gesto criativo da repetição da leitura, exercício que pode levar à manifestação 

da diferença e consequentemente à um processo gerador de sentidos no interior da sala de aula. 

Acontece que a autora pode não ter percebido o elemento que aqui apontamos como 

nossa hipótese: de que um professor, mesmo que tão somente aplique seu conteúdo, o faz de 

uma maneira determinada, que desvia e transforma aquilo que ensina; esteja-se ciente disso ou 

não. Ela imagina o filósofo como aquele que elabora sistemas e vende os livros sobre seus 

sistemas. Não atentando para o caráter cotidiano do pensamento, ela opõe o professor ao 

filósofo em uma espécie de jogo onde um deve sempre ceder espaço ao outro. Enquanto nossa 

pesquisa defende a intimidade, o pertencimento mútuo, que dispõe a sala de aula como espaço 

possível do filosofar: eis postura do nosso pensamento. 

“A minha pátria é a língua portuguesa”, disse uma vez Fernando Pessoa (2011, p. 258). 

A pátria, o lugar em que se nasceu e/ou que se pertence, reside, não é um lugar qualquer; é onde 
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podemos nos recolher a ser como somos e onde estamos confortáveis para sê-lo. Nesse local 

acolhedor podemos também receber os outros, para partilhar do acolhimento no qual se habita. 

Aliás, é o outro que nos convida sempre ao acolhimento (DERRIDA, 2008). Acontece que 

 

 [...] o hospedeiro que recebe, aquele que acolhe o hóspede, convidado ou recebido, o 

hospedeiro, que se acredita proprietário do lugar, é na verdade um hóspede recebido 

em sua própria casa – que no fundo não lhe pertence [...]. O que acolhe é sobretudo 

acolhido em-si. Aquele que convida é convidado por seu convidado. (DERRIDA, 

2008, p. 58). 

 

O local que oferece hospitalidade à Fernando Pessoa é a língua portuguesa. Um local 

sem local. Por definição não haveria como o poeta se sentir acolhido. O que passa é que 

habitamos desde sempre na linguagem (HEIDEGGER, 2015). A linguagem é o locus, digamos, 

que primeiro (ou mais fundamentalmente) oferece ‘lar’, acolhe. É em linguagem que podemos 

compartilhar cadeias de significações, sentidos e valores. A linguagem dispõe e fundamenta 

qualquer campo de compreensão ao qual alguém possa se inserir: na fé, na escolha do pão ou 

no ingresso a um partido político, só podemos perceber algo porque a linguagem, ou seja, a 

razão mesma, é ela própria acolhimento. E o ensino, ofício de disposição dos tipos humanos às 

maneiras nas quais se vive hoje, não pode se negar à questão fundamental da linguagem. Pensar 

o ensino, esse traço basilar da educação, é adentrar cada vez mais intimamente na esfera da 

linguagem, - por onde podemos talvez entrever como suas representações orientam o que 

conhecemos por formação humana. Portanto, avançar em nossa problematização significa 

aproximarmo-nos da questão fundamental da linguagem. É isto o que faremos a seguir. 

 

3 FUNDAMENTO INVESTIGATIVO: CONSIDERAÇÕES FILOSÓFICAS ACERCA 

DA LINGUAGEM 

 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão. É preciso primeiro que os que assim se encontram negados no direito 

primordial de dizer a palavra reconquistem esse direito, proibindo que este assalto 

desumanizante continue. – Pedagogia do Oprimido (2017, p. 108, 109) 

 

3.1 A LINGUAGEM E A METAFÍSICA DA PRESENÇA 

 

Em sua obra mais famosa, Paulo Freire (2017) elege como a maior dádiva dos seres 

humanos e seu traço ontológico por excelência a possibilidade do diálogo, a manifestação plural 

da palavra. Esse dizer que se diz junto-a não significa a imposição de uma verdade (por parte 

de um indivíduo ou grupo) aos outros; tampouco diz do palavreado comum, o falatório, o ‘jogar 
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conversa fora’. O dizer a palavra que Freire provoca é, antes, o gesto livre, bem-disposto pelo 

alegre fôlego de conquistar, traduzir, fazer acontecer, provocar a proliferação da atividade da 

vida no mundo. É somente na união com os outros que se pode fecundar o impulso apropriador 

do qual deriva a interpretação das coisas, do mundo, em suma, da experiência humana. É na 

linguagem que o ser habita. A necessidade de atentar para o quê, como, onde, quando, por que 

e quem diz o que diz não é e não será jamais um privilégio único de uma disciplina encerrada 

à universidade; pelo menos desde que se considere como importante o cultivo de um espírito 

no ser humano: sua educação. Se assim o for, as questões da linguagem são o fundamento do 

habitar do ser humano no mundo. É por isso que ela possui uma cátedra na universidade. A 

instituição, seja ela catedrática ou não, só se dá por causa desta instituição fundamental chamada 

linguagem; ou, no caso da disciplina acadêmica, por causa da inscrição de uma tradição 

específica de um discurso sobre a linguagem: a linguística. 

Ser uma instituição fundamental significa que a linguagem é algo que já se faz presente 

antes do nascimento de qualquer um. Quando estamos no ventre de nossa mãe nós já nos 

encontramos em um mundo ditado por determinada linguagem. Se nesse mundo sempre se 

desdobra uma linguagem específica, quer dizer que a experiência humana nele se dá de uma 

certa maneira. Só que: essa abertura particular, prévia, anterior para o mundo não encerra em si 

a possibilidade de outras aberturas e significações para a compreensão do mundo: a verdade 

que o hábito enseja não a esgota. Alguém que nasce é apresentado a um mundo e nele feito. 

Como condição de crescimento imposta pela vida que vive, esse alguém necessita intimamente 

da apropriação e do exercício de outros discursos, outras linguagens, formais ou não. Acontece 

que esse processo não precisa se dar às cegas (como em geral o é na sina dos mais pobres); já 

possuímos há um tempo em nossa querida sociedade civilizada, esclarecida, toda uma série de 

instituições dedicadas à preparação de indivíduos iluminados possuidores da tarefa de formar 

as almas jovens do mundo – quais tipos somos nós professores. Nós, professores (as), dizemos 

que não se pode se apropriar do mundo sem saber por qual caminho. É necessário mostrar aos 

outros o ‘caminho-para’, o ‘método’. Não obstante, os alunos são eles mesmos uma miríade 

discursiva disposta pela sua necessidade própria e sua abertura contextual ao mundo. 

O método só vale para a vida do (a) professor (a) na sala de aula, assim como é também 

para seus alunos e alunas. Excetuando-se os abastados (que já nasceram com a biografia feita), 

ninguém sabe dizer, sem titubear, como chegou onde está. Talvez sejamos mestres hoje muito 

mais por desventura e perdição do que por clareza e boa vontade. E é exatamente essa apreensão 

que o professor, a professora cria sobre o contexto que habita, a compreensão claudicante, mais 

ou menos nebulosa de sua vida, a consciência maldita de que o que se chama de “eu” é tecido 
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e composto nas malhas da história, produto de uma época atado inextrincavelmente até à morte 

com os outros, que faz dele (a) mestre, quando sua relação com os outros é de pre-ocupação e 

de cuidado com a trama à qual pertence. Esse cuidado requer, sobretudo, uma aproximação para 

com isso que se chamou linguagem em nossa tradição ocidental. Pois são os reflexos e sombras 

dessa tradição que pré-orientam os modos de ser-humano no lugar em que habita. Por isso, aqui, 

buscamos entrever como se deram os delineamentos gerais da querela ocidental da linguagem 

com o mundo. 

Em suma (dada a amplitude de suas influências na história do pensamento ocidental), 

há duas interpretações, na tradição filosófica, sobre a linguagem: ou é uma convenção, um 

acordo entre as pessoas, ou é natural, a linguagem como uma dádiva da natureza. O primeiro 

caso aponta para a arbitrariedade dos usos da linguagem. De maneira geral, defende que não há 

nenhuma relação substancial entre o proferir da palavra e a coisa por ela referenciada. Essa 

postura tem em sua origem os eleatas que, como diz Parmênides (relatado por Aristóteles), a 

questão da inefabilidade do Ser, a impossibilidade de atingi-lo em sua essência pela linguagem, 

dispõe as palavras como “[...] etiquetas das coisas ilusórias”, pois que “[...] nada pode ser 

predicado das coisas salvo seu próprio nome” (ABBAGNANO, 2012, p. 709). O conhecimento, 

portanto, é inviabilizado. Tal interpretação do pensamento antigo, a partir de Aristóteles, insere 

entre o nome e o significado (relação aparentemente convencional) a noção de afecção da alma, 

que se apresenta como uma articulação entre a palavra e seu significado. A afecção, o pathos, 

aquilo que a alma sente/sofre (ARISTÓTELES, 2010, p. 31) são as mesmas para todos os que 

são afetados, mesmo que não o sejam as palavras, como Aristóteles o reconhece: “As afecções 

da alma que são as mesmas para todos e constituem imagens de objetos que são os mesmos 

para todos” (ARISTÓTELES, 2010, p. 32). 

Esse convencionalismo, que ressurge com força total no pensamento contemporâneo, 

com Wittgenstein, essa atualização do estabelecimento da postura clássica convencionalista, se 

dá mediante a aniquilação de qualquer intermediação entre a palavra e a coisa. Sendo arbitrário 

não apenas os sons isolados que compõem as palavras, mas seu uso, suas regras. O (chamado) 

segundo Wittgenstein estipula a equivalência de todos os jogos de linguagens possíveis, o que 

provoca o desdobramento da perfectibilidade das linguagens; assim, ele nos diz: 

  

Está claro que todo enunciado da nossa linguagem está em ordem assim como é. Isso 

quer dizer que não estamos perseguindo um ideal como se os nossos enunciados 

ordinariamente vagos ainda não tivessem atingido um sentido irrepreensível e como 

se uma linguagem perfeita ainda estivesse para ser construída. Por outro lado, parece 

claro que onde há sentido deve haver ordem perfeita. Assim, deve haver ordem 

perfeita na mais vaga das proposições (WITTGENSTEIN, 1999, p. 63). 
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Já sobre a naturalidade da linguagem, temos a consideração de que as relações 

palavra/coisa são sempre exatas, dada a causalidade do objeto. Essa visão começa com 

Heráclito sendo expresso mais sistematicamente no diálogo Crátilo, de Platão, onde 

encontramos: “As coisas têm nomes por natureza, e artífices de nomes não é qualquer um, mas 

só quem olha para o nome que por natureza é próprio de cada coisa e que é capaz de expressar 

sua espécie em letras e sílabas” (PLATÃO, 2010, p. 91). De acordo com essa tradição, a 

linguagem é apofântica, ou seja, um discurso que revela, mostra algo: aponta para seu objeto. 

A palavra, aqui, é signo e manifestação daquilo que nomeia. É a genuína imagem da essência 

das coisas. A fala pronuncia um som que significa o ente, como revela Antístenes ao dizer que 

“[...] linguagem é aquilo que manifesta o que era ou é” (LAÊRTIUS, 2008, p. 153). 

 Não obstante a radicalidade dessa postura, algumas aproximações foram possíveis 

entre ela e o convencionalismo, como na compreensão de que os signos linguísticos seriam em 

si arbitrários, mas as maneiras que esses se articulam uns com os outros, sua sintaxe, são 

necessárias e naturais por corresponderem às ‘regras’, ordenações, dos conceitos mentais; quais 

estes dizem respeito às combinações corretas das coisas. Claramente ainda estamos aqui na 

abertura aristotélica, no qual o conceito mental fornece o bom caminho entre a coisa e a palavra, 

tal como diz tanto Fichte, em seus Discursos à Nação Alemã: “Existe uma lei fundamental 

segundo a qual todo conceito assume um som através dos órgãos; um som que é aquele e não 

outro” (FICHTE, 2010, p. 78); quanto Hegel, ao afirmar que “[...] a linguagem confere às 

sensações, intuições ou representações uma segunda existência imediata; uma existência 

universal, que tem vigor no domínio da representação” (HEGEL, 1989, p. 137). Se a linguagem 

entendida como natural deriva de uma interpretação platônica, também a devemos creditar ao 

primeiro Wittgenstein no seu Tractatus logico-philosophicus, publicado em 1922 que retoma 

os princípios clássicos da naturalidade da linguagem através da lógica matemática na 

contemporaneidade, na tentativa de dotar a linguagem de uma função representativa, como a 

reprodução pictórica do mundo, dado que “À configuração dos signos simples na proposição 

corresponde a configuração dos objetos na situação” (WITTGENSTEIN, 2008, p. 157). 

O convencionalismo, assim como o naturalismo, – cuja discussão vive até hoje – são 

necessários a nós não como instrumento historiográfico de um (suposto) desenvolvimento da 

intersubjetividade da função linguagem, ou uma apreciação historiológica do 

“amadurecimento” da questão que desagua nos gélidos teoremas da linguagem matemática, que 

outorga para si a descoberta da suprema objetividade na relação palavra-coisa e a partir disso 

toma o troféu da verdade perante os círculos esclarecidos desde seu marco zero em Viena. A 
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díade interpretativa que a tradição nos legou como herança e que tratamos brevemente acima 

são sintoma e denúncia de como o Ocidente lida com seu mundo: ora como falsidade, ora como 

verdade. E isso porque restringe como um horizonte às duas posturas uma crença mais ou menos 

explícita nas relações palavra/mundo: de que bem ou mal algo do mundo é expresso pela 

linguagem – nem que isso seja um erro. Se a linguagem é acordo, convenção, então podemos 

compactuar outros termos que servirão de norte interpretativo; o que adiará eternamente a 

verdade a cada acordo (ou seja: a fará impossível) e igualará entre si todo discurso, aniquilando 

a diferença própria dos termos que os fazem compreensíveis. Se objetiva a coisa e é natural, 

então a perfeição da linguagem já está presente a cada vez que se fala, de maneira completa e 

ímpar. Assim já não há mais aqui o que saber, seja na ciência da linguística, seja na facticidade 

cotidiana. Oblitera-se o saber na enumeração dos ditos e escritos, na análise formal da estrutura 

do discurso. 

 Esse horizonte enclausura a palavra e o discurso à qualidade de função, enquanto 

disponibilidade (natural ou convencional) para apropriação mais ou menos exata do ser. Se 

assim se deu, nos termos acima referidos, e se dá a discussão sobre a linguagem na tradição 

filosófica em sua linearidade geral, é porque jaz aí um fundamento ontológico, metafísico de 

subserviência do ser à presença humana. E tanto o é que às vezes um, às vezes outro, guiam a 

nossa experiência cotidiana com o mundo, pautam nossas relações com os outros. O que 

queremos dizer quando apontamos que alguém falou algo “da boca para fora”? O que 

manifestamos ao cobrar com veemência algo de alguém que “deu sua palavra”? É como se cada 

palavra que pronunciamos invocasse a presença da coisa referida. Vale agora observar uma 

outra aproximação com a linguagem. E esta tem origem na explosão discursiva nietzschiana.  

Esperamos que tenha ficado nítido que não estamos nos referindo à uma verdade sobre 

a linguagem e nem ao estamento de uma linguagem verdadeira. Basta-nos, somente, fazer o 

chamamento de atenção de que toda linguagem é um avaliar, é uma apreciação do mundo; ou 

melhor: uma compreensão do mundo é uma avaliação mais ou menos rigorosa, disposta e 

expressa (por e) em uma linguagem. Isto quer dizer que discutir sobre a linguagem é desdobrar 

um discurso sobre o conhecimento e suas possibilidades. É pela palavra que em Gênesis, Deus 

cria o mundo. Esse mito originário evidencia a superestimação histórica da palavra na 

linguagem que têm fundamentado o pensamento ocidental. Deus, puro espírito e onisciência 

eternamente esclarecida, providencia (a contragosto) para cada uma de suas criaturas pensantes 

um intelecto capaz de discernir o que é bom e o que é mau. Logo um “[...] intelecto, esse mestre 

da dissimulação...” (NIETZSCHE, 2007, p. 48). Como seria possível que o elemento 

constituinte da compreensão das coisas, o divisor entre verdade e mentira, o intelecto, fosse um 
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mestre da dissimulação? Para responder a essa questão faz-se necessário observar de onde 

procede, primeiramente, essa suposta inclinação à verdade para a qual pende o intelecto, o 

entendimento, a razão, o espírito. 

Seguindo a clareira aberta por Nietzsche, acontece que o mundo ressoa no humano 

(como fenômeno fisiológico mesmo) e é apreendido pelo corpo através de uma 

excitação/perturbação nervosa (vamos supor, por exemplo, no olho) sendo imediatamente 

traduzida em imagem; esta, por sua vez, transposta em som e entendido como palavra, que 

significa algo, esse algo apontando para uma imagem mental, que provoca nervosamente o 

corpo (dessa vez pelo som) e assim adiante; compondo pela repetição o sentido do cotidiano. 

O cotidiano é a sedimentação histórica da linguagem. Acontece que essa repetição acaba por 

ocultar, fazer esquecer, que o sentido da linguagem, sua origem, é a metáfora: quer dizer, 

transposições arbitrárias de sentidos entre esferas distintas. Logo, “De antemão, um estímulo 

nervoso transposto em imagem! Primeira metáfora. A imagem, por seu turno, remodelada num 

som! Segunda metáfora. E, a cada vez, um completo sobressalto de esferas em direção a uma 

outra totalmente diferente e nova” (NIETZSCHE, 2007, p. 32). Então, independentemente da 

querela metafísica entre linguagem como convenção ou natureza, percebamos que a própria 

fundação, instituição dessas posturas na tradição filosófica e, também, a própria fundação da 

linguagem enquanto tal (assim como nos mostra a filosofia nietzschiana) é uma procura de 

constância e quietude no devir humano, que torne possível ou ao menos suportável nossa 

existência. 

Pois imagine, leitora, leitor, esta espécie qual somos, sem presas, garras, pelos, nem 

chifres concretos, tendo de lidar no acaso absurdo de um mundo selvagem com feras de todo 

tamanho e tipo (incluindo-se, nesse caos, também nosso próprio bicho-homem). Faz-se 

necessário do interior da arbitrariedade natural um meio de se apropriar do que é estrangeiro, 

perigoso e assustador. Poderia esse mito guardar o sentido da linguagem? Primeiro, a 

necessidade de aumentar o tipo humano e então a de conservá-lo. Depois, o estabelecimento de 

maneiras interpretativas, a influência constante de uma representação comum que possibilite 

um rápido entendimento; e, por fim, o esquecimento desse “desenvolvimento” pelo hábito, pela 

sedimentação histórica. Nasce assim, segundo o pensamento de Nietzsche, a verdade. Como 

perdemos de vista esse devir humano, acabamos por acreditar já na palavra. Essa crença na 

palavra, esquecimento de sua origem fictícia, é a verdade. “Por “verdadeiro” compreende-se, 

antes de mais nada, apenas aquilo que usualmente consiste na metáfora habitual – portanto, 

somente uma ilusão que se tornou familiar por meio do uso frequente e que já não é mais sentido 

como ilusão: metáfora esquecida, isto é, uma metáfora da qual se esqueceu que é uma metáfora” 
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(NIETZSCHE, 2007, p.82). A linguagem seria então a maneira que os bichos-homens 

encontraram para se manter um segundo na existência.  

O que interessa, primitivamente falando, não é a corretude da ficção-palavra para com 

a metáfora-coisa. À primeira vista trata-se do que aquilo que se percebe como coisa é para nós. 

É da antropomorfização que se trata. Talvez o próprio conceito tradicional de essência seja fruto 

da crença na palavra. Para sanar o desconhecido do mundo é necessário torna-lo semelhante a 

nós. Justamente aí entra em cena o poder plástico da palavra, ou seja, da metáfora. Ter a palavra 

para a coisa é já tê-la dominado na subjetividade6: Pois “Metáfora significa tratar como igual 

algo que, num dado ponto, foi reconhecido como semelhante” (NIETZSCHE, 2007, p. 91). O 

esquecimento da linguagem como metáfora, enquanto acontecimento epocal, deveio 

lentamente, sedimentou-se vagarosamente, geração após geração, século após século; o que 

permitiu que o estabelecimento da apreciação comum das coisas se tornasse o fio condutor da 

vida em comunidade. Aquele que agora não corresponder à tessitura comum do sentido, que 

não ajustar seu discurso à norma da época é falso ou mentiroso: condenado ao descrédito. Ora,  

 

O que a verdade faz com os homens! Quando se acredita possuir a verdade, a vida 

mais elevada e pura parece possível. A crença na verdade é necessária ao homem. A 

verdade vem à luz como necessidade social: por meio de uma metástase, ela é 

posteriormente aplicada a tudo que dela independe. Todas as virtudes surgem a partir 

de carências. Com a sociedade, nasce a necessidade da veracidade. Do contrário, o 

homem viveria em eterno ofuscamento. A fundação do estado incita a veracidade. O 

impulso ao conhecimento tem uma origem moral (NIETZSCHE, 2007 p. 72). 

 

Fica exposto, dessa maneira, que um dos temas mais caros à metafísica, a inclinação 

“natural” do homem ao conhecimento, a suposta predisposição ao saber, a vontade de verdade, 

é manifestação da necessidade da vida gregária, comunal, que dá aos bichos-homens sua 

humanidade, os fazem pertencer a um espaço comum e geral na relação com os outros. Fruto 

do esquecimento fundamental da linguagem, forja de sua história, filho do espírito de seu 

tempo, aquilo que agora chamamos consciência não é nenhum a priori em nós. Esse 

‘compreender-se-no-mundo-como-algo-diferente-dele’, se mostra como algo que só se dá, 

permanece e prospera na comunhão com os outros, com outras ‘consciências’. Como tudo, 

aquilo que se chama ‘consciência’, ‘inteligência’, ‘espírito’, veio-a-ser, deveio. Estamos sempre 

lidando (como professores) com o mais jovem dos instintos – e por isso o mais mal-acabado, 

pueril, recente traço do bicho-homem e, paradoxalmente, o traço que nos deu o estamento de 

‘humano’ como a insígnia não da maioridade kantiana, mas animal (ORTEGA Y GASSET, 

 
6 Ou seria a subjetividade fruto da crença na dominação da coisa pela palavra? 
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2016). A razão, tiranização lentamente estabelecida da consciência, aparece como um meio 

para a manutenção da vida humana desdobrada no (e como) Ocidente. No entanto, “Pensa-se 

que isso forma o núcleo do ser humano, o que tem de duradouro, de eterno, de supremo, de 

primordial! Considera-se a consciência como uma grandeza constante! Nega-se seu 

crescimento, sua intermitência!” (NIETZSCHE, 2008, p. 52). 

Pela crença na ficção da palavra, no processo de entificação do mundo que nos fazem 

ter fé de que as coisas são como são, surgiram um sem número de mal-entendidos cujo pano de 

fundo é a negação de tudo que muda, que devém, que se altera, que transforma. Não temos 

espaço aqui para pre-figurar esses mal-entendidos de uma maneira geral, mas cumpre, pela 

natureza de nossa tarefa, apontar para pelo menos um desses frutos. O mundo no qual 

habitamos, ele mesmo é essa autocontradição constante, e a infinita reformulação das coisas 

ofende profundamente nossa vontade de verdade que só vê virtude e beleza onde há solo seguro, 

certeza, estabilidade e controle: onde podemos aplicar o primeiro princípio da razão: a 

identidade. A crença de que o mundo em que vivemos é uma corruptela do mundo verdadeiro 

que já está sempre aí (Platão), de que nosso corpo temporalmente corruptível é morada de uma 

alma imortal e idêntica (São Paulo) e de que essa alma que deriva do divino tem o superpoder 

de acessar a verdade das coisas e do mundo é gerador e produto de uma perspectiva cujo 

fundamento é a calúnia radical contra a vida: o niilismo. Em suma “Não há nem “espírito”, nem 

entendimento, nem pensar, nem alma, nem vontade, nem verdade: tudo ficções, que são inúteis” 

(NIETZSCHE, 2002, p. 79). O niilismo, esse fastio perante a vida, essa vontade de negação de 

tudo que vige e vigora, pariu a crença no sujeito, no indivíduo, na unidade da razão que 

esclarece. 

Não obstante, nossa tarefa não é acusar os caluniadores. Basta-nos indicar que a ficção 

do mundo-verdadeiro, que a tessitura da palavra como epígrafe através da qual se lê a coisa, a 

construção do sujeito como fim e motivo de toda ação, aponta para uma característica, um traço 

radical do ser humano: sua potência criativa. Se, de acordo com Nietzsche, a história até agora 

tem sido o desdobramento do niilismo, em nenhum ponto estamos diante de uma fatalidade, de 

uma lei inexorável da “natureza humana”. Não podemos dizer que estamos atados a um erro ou 

equívoco da humanidade, porque verdade e mentira foram estabelecidas nos termos 

supracitados. Talvez a postura que até agora se desenvolveu sirva-nos como sintoma dessa 

nossa criatividade intestina, dessa “qualidade” de artífice de si próprio que nos confere a 

responsabilidade inalienável de criação do mundo e do tipo humano que o habita. Então,  
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Aqui cabe muito bem admirar o homem como um formidável gênio da construção, 

capaz de erguer sobre fundamentos instáveis e como que sobre água corrente um 

domo de conceitos infinitamente complicado; por certo, a fim de manter-se 

firmemente em pé sobre tais fundamentos, cumpre ser uma construção como que feita 

com teias de aranha, suficientemente delicada que possa ser levada pelas ondas e firme 

o bastante para não ser despedaçada pelo sopro do vento (NIETZSCHE, 2007, p. 39). 

 

Antes de seguirmos curso em nossas reflexões convém perguntarmos: por que 

desconstruir a metafísica da presença na linguagem e o que isso tem a ver com a educação, com 

o ensino? Ora, a metafísica da presença, a crença na palavra como a estamos expondo, é o traço 

de um modo de ser cujo fundamento está baseado em uma fé objetiva da experiência no mundo. 

Acredita piamente (saiba-se disso ou não) que seu si-próprio é alguém que pode decidir livre 

que faz o que faz porque quer. Imagina que ao falar pode manifestar verdade ou mentira, que o 

estamento atual das coisas é a pedra de toque da compreensibilidade e legitimação final e 

primeira de sua existência individual, moral e privilegiada. Um modo de ser coletivo que a 

linguagem dispõe, um animal cujo instinto de manada lhe está ossificado, sonha que a agulha 

de toda bússola aponta para ele e que sua subjetividade-objetiva rege a vida. Um tipo assim 

formado, não é capaz de perceber que uma consciência só é ela a partir de outras; que o centro 

está em toda parte e, portanto, não está em parte alguma. O tipo do educador (a) que assim, 

gregariamente, inevitavelmente se faz, é aquele que se acha na condição de julgar seus alunos 

por algo que eles não são ainda. O ensino que se antepara na metafísica da presença, na crença 

no sujeito, não está à altura do cultivo da alteridade: e alteridade é o acolhimento do outro em 

sua diferença e estrangeiridade radical.  

Toda reflexão sobre a educação que mereça esse título se fundamenta em uma 

epistemologia determinada. Adotar uma prática, uma doutrina, cultivar uma escola de 

pensamento na educação, um método de ensino, é ter optado, ainda que não explicitamente, por 

uma epistemologia específica que aprendemos hoje durante a preparação que é a licenciatura. 

O que acontece é que nem sempre sabemos a rigor o que significa nela se fundamentar. Ora, 

uma epistemologia, uma doutrina (ou teoria) do conhecimento é a tentativa de esclarecer a 

“faculdade” de compreensão humana, de compreender como ‘funciona’ a intelecção, de dizer 

assim o que é o conhecimento. Mesmo que o educador (a), pelo aborrecimento do hábito, pelo 

excesso de carga horária a cumprir junto a outras requisições burocráticas do ofício 

remuneradas com um a-mais de humilhação, continue fazendo o que sempre fez, sem poder dar 

tempo ou vontade à uma reflexão de sua prática, o professor sempre está pré-disposto por uma 

epistemologia que o incita, que o pôs aí em sala de aula; e não apenas “teoricamente”. 

Poderíamos tecer aqui um estado da arte particular sobre as maiores doutrinas educacionais do 
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Ocidente, ou no Brasil pós-jesuíta e seus fundamentos epistemológicos. Mas isso já foi feito7, 

e essa historiografia pouco nos diria sobre o chamado “chão” da sala de aula – metáfora 

estrutural para a atualidade da escola brasileira. Pouco nos diria não pela falta de um 

pensamento sintético que pudesse explicar o hoje pelo ontem, mas porque toda historiografia 

está fundada ela mesma em uma meditação histórica8. O que aparece, durante a meditação 

histórica, é que a crença na palavra pariu um tipo particular de ser humano. Melhor: o ser 

humano, tal qual acreditamos hoje ser, provém da crença na palavra, do logocentrismo. 

Nós descrevemos, neste primeiro ponto, duas perspectivas centrais (e por vezes 

antagônicas) sobre a natureza da linguagem. Tanto a tese da naturalidade quanto da 

artificialidade compõe a tradição metafísica da linguagem e, portanto, o pensamento ocidental 

como um todo. A essa metafísica opomos a hermenêutica nietzschiana que revela essas 

compreensões como sintoma de uma determinada relação que os seres humanos têm 

estabelecido e cultivado no seu contexto existencial. O esquecimento do caráter metafórico, 

ficcional da linguagem elaborou a imagem do mundo verdadeiro e da crença na palavra. Essa 

crença, que doravante chamamos logocentrismo, delineou as maneiras com as quais nos 

relacionamos com os outros, com o mundo, e conosco mesmo. Para uma aproximação dessa 

meditação histórica, nos arvoramos sobretudo na filosofia desconstrutiva de Jacques Derrida e 

na ontologia radical de Martin Heidegger (duas das mais influentes filosofias do séc. XX), no 

próximo ponto, onde teceremos a questão da necessidade de desconstrução do logocentrismo e 

a relação deste com o humanismo, pois que com a destruição deste último, abre-se o caminho 

para uma filosofia da alteridade, onde se apreende o outro pela sua diferença abissal. 

 

3.2 POR UM PROJETO DA ESCRITURA COMO DESCONSTRUÇÃO DO 

SUJEITO  

 

Retomando mais uma vez Aristóteles, encontramos neste fundamento da filosofia 

ocidental uma curiosa relação entre a fala e o ser. Em ‘Da Interpretação’ o estagirita aponta que 

“[...] os sons emitidos pela voz são os símbolos dos estados da alma e as palavras escritas são 

os símbolos das palavras emitidas pela voz” (ARISTÓTELES, 2005, p. 83). Isso quer dizer que 

a voz, criadora primeira dos símbolos, lida íntima e mais propriamente com a alma. A alma 

traduz o ser naturalmente, significa-o sem maiores dificuldades em sua completude própria e 

essencial, simbolizando os entes nas palavras proferidas pela voz, sendo que entre a alma, a 

 
7 Ver.  História das ideias pedagógicas no Brasil. Dermeval Saviani, 2019. 
8 Ver. As questões fundamentais da filosofia. Martin Heidegger, 2017ª. 
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escritura e a voz é a convencionalidade que rege a simbolização. A voz, “produtora do primeiro 

significante, [...] não é um mero significante entre outros” (DERRIDA, 2017, p. 13). Ela habita 

um lugar privilegiado já na raiz da tradição do pensamento ocidental em detrimento da escritura, 

– essa imitação convencional da linguagem e subordinada à voz. Como síntese da reverberação 

do ser na alma, a voz é a apresentação genuína do significado “tanto quanto este é determinado 

rigorosamente como sentido (pensado ou vivido) como quando o é, com menos precisão, como 

coisa” (DERRIDA, 2017, p. 14); em oposição à escritura, esta prática esvaziada 

constitutivamente de um sentido a priori, ulterior à fala (phoné) e derivada radicalmente dela. 

Assim, o que se chama ‘signo’ se refere sempre a essa diferenciação própria entre 

significado e significante, diferença que até agora rege o discurso sobre a linguagem como seu 

centro. O logocentrismo é também fonocentrismo: privilégio da palavra, supremacia da voz: 

“proximidade absoluta da voz e do ser, da voz e do sentido do ser, da voz e da idealidade do 

sentido” (idem). Quem fala manifesta a si sua voz no ouvir-se-falar, afetando a si próprio nesse 

processo e se remetendo a si mesmo no nível da idealidade. Por isso, “Já se pressente, portanto, 

que o fonocentrismo se confunde com a determinação historial do sentido do ser em geral como 

presença [...]” (DERRIDA, 2017, p. 15). Isto quer dizer que o privilégio da fala em sua 

intimidade metafisicamente recíproca com a alma e suas afecções garante a fundação do que 

viria a ser o sujeito, ou seja, de uma unidade consciente, ordenadora racional e autoritária dos 

acontecimentos, que por sua vez elabora a fundamentação do sujeito em sua subjetividade 

própria: uma maneira “segura” de desvelar a verdade das coisas em sua essência, pois que o 

fonologocentrismo (a derivação da verdade a partir do que é dito, a inspiração da fala no logos), 

faz manifestar a coisa por ele significada numa semelhança congênita e instauradora de verdade, 

como nos aponta Derrida: “o logocentrismo seria, portanto, solidário com a determinação do 

ente como presença” (DERRIDA, 2017, p. 15). 

Um ente é aquilo que se dá e aparece de uma determinada maneira: todas as coisas são 

entes, tudo aquilo que podemos dizer que é, chamamos ente. Presença diz-se do que está aí, à 

disposição, ou melhor: é a própria possibilidade, espaço de aparecimento dos entes como tal. O 

que Derrida procura discutir é que determinar o ente como presença, neste sentido, quer dizer 

congelar a significação das coisas em um estamento desde sempre determinado, como se 

disséssemos: ‘as coisas são o que são e pronto!’ Como se a obviedade da vida cotidiana fosse 

exatamente como parece e nenhum aprofundamento da observação e do rigor do olhar sobre os 

entes encontrassem nada diferente do que já houvesse sido visto. Significa que sempre tomamos 

como ponto de partida para a compreensão das coisas em nossa vida fática, cotidiana, 

logocêntrica, a mera disposição imediata, instrumental, ligada à utilidade do que está assim pré-
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disposto. Lidamos com os entes, ou seja, com o que está aí, como se todas as possibilidades 

destes entes serem algo diferente já estivessem esgotados de antemão; como se as coisas não 

fossem elas próprias signos. É no interior desse desdobramento que se fundamenta a voz, a fala 

(phoné). 

Mas, o que quer dizer phoné? Derrida fornece em Gramatologia o apontamento: “[...] 

a essência de phoné estaria imediatamente próxima daquilo que, no “pensamento” como logos 

tem relação com o “sentido”; daquilo que o produz, que o recebe, que o diz, que o “reúne” 

(DERRIDA, 2017, p. 13). A sentença é autossuficiente à sua interpretação se observarmos 

alguns elementos: phoné, a voz/fala, se dá como aquilo que pode mais radicalmente manifestar 

o que é por estar em direta relação com o logos, traduzi-lo devidamente da linguagem perene 

dos deuses para a tragédia da inteligência humana. Logos, de acordo com a III Enéada de 

Plotino, é o Intelecto Divino tal qual; princípio ativo natural, organizador do mundo e dos entes, 

pois que “[...] o intelecto, tendo doado algo de si mesmo à matéria, realizou intrépido e sereno 

as coisas todas: e isso é a razão [logos] que fluiu do intelecto. Pois o que eflui do intelecto é 

razão, e eflui sempre enquanto o intelecto estiver presente nos entes” (PLOTINO, 2006, p. 516). 

 Sendo o logos a força motriz que dispõe a concatenação das coisas, atividade primeira 

de tudo o que pode vir-a-ser, a voz (phoné) é doadora de sentido na multiplicidade dos entes no 

ser. A voz produz os primeiros significantes, ou melhor: a união presente entre voz e alma, na 

metafísica, dispõe a derivação de todo significante. Um significante seria, então, “[...] sempre 

técnico e representativo. Não teria nenhum sentido constituinte” (DERRIDA, 2017, p. 14). Para 

preparar a abertura para uma outra significação das coisas, para perceber como é possível diluir 

o olhar estanque, reprodutivo, a lida reativa com os entes própria da metafísica da presença, é 

necessário observar mais cautelosamente o movimento de desconstrução da clausura onde se 

encontra o ser humano na concepção ocidental, pois:  

 

No interior da clausura, por um movimento oblíquo e sempre perigoso, que corre 

permanentemente o risco de recair aquém daquilo que ele desconstrói, é preciso cercar 

os conceitos críticos por um discurso prudente e minucioso, marcar as condições, os 

meios e os limites da eficácia de tais conceitos, designar rigorosamente a sua pertença 

à máquina que eles permitem desconstituir; e, simultaneamente, a brecha por onde se 

deixa entrever , ainda inomeável, o brilho do além-clausura (DERRIDA, 2017, p. 16-

17). 

 

Quando dizemos que o Ocidente vem sendo regido pelo logocentrismo, não significa 

que este seja um motivo teórico que vem dispondo a tradição filosófica de determinadas 

maneiras. Não somente. O logocentrismo também é a postura dominante no horizonte da vida 

prática, não-filosófica. É o traço de um acontecimento que devém da clausura, do esquecimento 
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do ser. Nos movimentamos, mesmo concretamente, no espaço fechado do ser do ente como 

presença, e a ficção do pertencimento às coisas mesmas, ao hábito (gesto regular de igualação 

das diferenças), é o laço que nos liga ao “real” e nos sufoca: seja metaforicamente, enquanto o 

prendimento epistemológico a um discurso específico denominado verdade (por convenção), 

ou materialmente, como o suicídio que se segue quase invariavelmente como uma fuga da vida 

claustrofóbica que o hábito e a gregariedade enseja. O que a desconstrução (como uma das 

heranças da escola da suspeita) permite é “Uma crise da racionalidade e uma discussão sobre 

os valores que se tornaram fixos, perdendo o homem a determinadas concepções que 

universalizam e homogeneizam, tornadas necessárias e iguais para todos” 9 (SKLIAR, 2008, p. 

124). 

Nos é familiar, nos estudos das ciências humanas, a compreensão de que a tradição 

que herdamos direciona a, mostra de acordo com o jogo de luzes e sombras de seu próprio 

movimento, uma abertura particular na qual o mundo e as coisas aparecem de uma determinada 

maneira; Martin Heidegger a chamou de ‘clareira’ (HEIDEGGER, 2017b). Essa possibilidade 

em que sempre estamos dispostos a perceber as coisas de um certo modo é o traço mais 

particular deste ente que somos (denominado pelo professor de Messkirch de ‘ser-aí’, Dasein). 

Acontece que essa abertura particular de orientação no mundo só pode ser operada em seus 

próprios limites. Ela não pode dar conta da ‘totalidade’, porque totalidade é um conceito 

tradicional oriundo da própria clareira que herdamos como estudantes da tradição filosófica que 

agora somos. Toda abertura pressupõe fechamento. A delimitação impõe um campo de visão 

para a interpretação das coisas, dado que um traço fundamental da experiência humana é a 

consciência certa de sua morte inevitável, essa finitude impede qualquer esgotamento da 

compreensão do ser. Logo, a abertura, a clareira, se mostra como clausura. 

Derrida percebe como traço dessa clausura o pertencimento da tradição filosófica à 

metafísica, ou seja, uma busca de alguma fundamentação para as coisas e para a realidade. Este 

fundamento é a presença. Na filosofia derridiana ela diz respeito à presença do sentido no texto 

(Sausurre), à presença da consciência que se faz presente a si mesma (Freud), assim como no 

sentido lato acima referido. A metafísica da presença, que aparece como “[...] o grande 

programa histórico-metafísico tradicional” (HERMES, 2013, p. 226) registra-se, como já 

aludido, na subordinação da escrita à linguagem falada, um certo tipo de “[...] rebaixamento da 

escrita e seu recalcamento fora da fala ‘plena’” (DERRIDA, 2017, p. 4), ou seja, como uma 

redução fonética da linguagem. A clausura, como demos a entender, é simultaneamente tanto 

 
9 Derridianas intenções. Sérgio Andrés Lulkin. In.: Derrida & a Educação: 2008. 
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uma abertura em que algo se mostra como o encerramento desse campo de compreensão; no 

caso da nossa tradição ocidental, a redução fonética da linguagem desdobra filosofia e ciência, 

engendra o saber “que tem no sentido e na racionalidade do discurso instituído, uma crença da 

linguagem como sentido, como doadora do fundamento, da identidade e da homogeneidade” 

(HERMES, idem). A clausura é, portanto, a metafísica da presença. 

Exatamente por isso estamos não somente autorizados, mas historicamente condenados 

aos gestos livres de outorgar a nós o problema de nossa época na medida em que (quer o 

saibamos ou não) somos legítimos herdeiros dessa tradição. Se é correto, como quer Albert 

Camus, que “[...] um homem é sempre vítima de suas verdades” (CAMUS, 2019, p. 42), o que 

faremos se nós, mulheres e homens, vivermos a consciência indecorosa de que, a rigor, não há 

verdade? O que sobraria de nós se nos percebêssemos como seres históricos – a linguagem 

como ficção necessária, a existência humana como finitude, a educação como adestramento da 

besta humana, o ente como signo? Não há uma resposta ‘objetiva’. O que aparece é somente a 

indicação de que teremos o que desde sempre já tivemos: uns aos outros. Sem objetividade 

nenhuma, tampouco a subjetividade objetiva da modernidade, se mostra o campo aberto da 

percepção humana pela história. Aparece talvez não a liberdade de, mas a responsabilidade 

para com a tarefa da descrição do mundo em que vivemos e, nesse gesto, sua inevitável 

transvaloração, tradução, desconstrução: não há mais espaço para otimismo, tampouco para 

pessimismo. A direção dessa desconstrução passa, portanto, pela crítica da formação humanista. 

Como caminho do pensamento que ora se desenvolve, encontramos o problema da 

formação do homem por ele mesmo. Essa tradição que se desdobrou inevitavelmente sob a 

tutela da metafísica e se mostra como o amansamento, adestramento da besta humana, trabalho 

incessante do homem sobre ele mesmo, ficou conhecida pelo nome de ‘humanismo’. 

Historiograficamente falando, o termo humanismo deriva de humanitas, onde se encontra na 

obra do filósofo e político romano Cícero com o significado de formação espiritual, cujo 

fundamento residia no ensino da poesia, da retórica, da história e da filosofia. Mas a 

popularização do termo como o conhecemos hoje deriva da interpretação cunhada na metade 

do séc. XV, onde buscava-se um retorno e observação das letras clássicas sem a influência dos 

textos medievais. A pretensão que se tinha não era a de apenas uma apreciação ‘teórica’ ou 

‘abstrata’ do classicismo literário, dado que “[...] não ocorre apenas mudanças no pensamento 

filosófico, mas também, em geral, a mudança na vida do homem em todos os seus aspectos: 

sociais, políticos, morais, literários, artísticos, científicos, e religiosos” (REALE, 2004, p. 4). 

Nesse sentido formativo, curricular, pode-se aproximar o humanismo de uma tradução 

latina da Paideia grega, que é o bom cultivo do homem pelo homem a partir da apreensão de 
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sua essência. Não nos interessa aqui a polêmica de se o humanismo renascentista teria sido um 

genuíno movimento filosófico ou não (como o que travou-se entre P.O. Kristeller e Eugênio 

Garin10), pois o fundamental é a imagem do homem tal qual procede desse movimento, que 

através do cultivo das letras tentou desbestializar o ser humano dotando-lhe de sua dignidade 

própria. Para evitar mal-entendidos que porventura surjam (dado as diferentes interpretações 

do termo na história), convém delimitar o humanismo de acordo com a filosofia mais rigorosa 

e influente da Época das Luzes: a de Immanuel Kant, onde, na segunda fórmula do imperativo 

categórico encontramos: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como 

na pessoa de qualquer outro sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como 

meio” (KANT, 2005, p. 69). 

O elogio da humanidade na fundamentação dos costumes em Kant deve-se à 

característica tida por essencial no ser humano: a razão, a racionalidade, o exercício do 

intelecto, a querela constante do ser humano contra a bestialidade pela maioridade intelectual. 

A compreensão do homem como animal rationale é o grande tema dos humanismos 

subsequentes. Humanismo é, portanto, o caminho do homem livre na sua humanidade. Mas 

para isso é necessário abrir caminho na mata fechada da brutalidade das ações cotidianas em 

que estamos inevitavelmente enredados, e para isso, o humanismo como projeto domesticador 

conta a cada vez com um ‘algo’ do qual se pretende salvar o ser humano – como nos indica 

Peter Sloterdijk: “[...] o humanismo, como palavra e como assunto, sempre tem um “contra 

quê”, uma vez que constitui um emprenho para retirar o ser humano da barbárie” 

(SLOTERDIJK, 2018, p. 16). E isso só pode ser realizado se se tiver já garantido de antemão 

uma pré compreensão do que seja a essência do ser humano.  

Podemos dizer então dizer que o preconceito hereditário de todo humanismo é pressupor 

a essência do ser humano, pois que: “[...] a humanitas do homo humanus é determinada a partir 

do ponto de vista de uma interpretação fixa da natureza, da história, do mundo e do fundamento 

do mundo, isto é, do ponto de vista do ente na sua totalidade” (HEIDEGGER, 2005, p. 20). 

Essa fixação conceitual, essa castração interpretativa que delimita de uma vez por todas as 

possibilidades do ser humano, as possibilidades significativas da linguagem, ao fazê-lo sem se 

questionar mais radicalmente sobre o ser do ser humano, demonstra a fundamental procedência 

metafísica do humanismo. Todo humanismo é metafísico, pois que “O primeiro humanismo, o 

romano, e todos os tipos do humanismo que, desde então até o presente têm surgido, 

pressupõem como óbvia a “essência” mais universal do homem. O homem é tomado como 

 
10 Ver. REALE, 2004. 
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animal rationale” (HEIDEGGER, 2005, p. 20). A ficção do privilégio na humanidade do 

humano significa, justifica, sua arrogante superioridade frente a tudo o que vive. 

A partir daí começamos a nos enxergar como um sujeito plenamente consciente de si 

mesmo e ao qual o mundo se predica. Temos a autoridade para separar as coisas pelo fio da 

verdade. A palavra me dá de alguma forma, o poder de representar o ente, que por sua vez, só 

pode ser qualquer coisa se denominado antes pelo sujeito que o percebe. Essa discriminação da 

experiência do mundo pela oposição sujeito/objeto, oriunda de Platão e Aristóteles e encarnada, 

revigorada no humanismo, gera a secessão do pensamento entre teoria e prática; refletir, nesse 

momento, é fazer e operar. A isso chamamos interpretação técnica do pensar: “Por isso, o 

pensamento, tomado em si, não é “prático”. A caracterização do pensar como teoria e a 

determinação do conhecer como postura “teórica” já ocorrem no seio da interpretação “técnica” 

do pensar” (HEIDEGGER, 2005, p. 9). Desde então, na cientificidade do saber que daí surge, 

a filosofia tem de reforçar a cada vez sua existência em relação às ciências. Isso porque o 

humanismo termina por estabelecer a interpretação técnica do pensar, instaurando a hegemonia 

da objetividade onde cada teoria deve garantir a si própria por meio de sua aplicabilidade 

empírica, como nos diz Heidegger: “A Filosofia é perseguida pelo temor de perder em prestígio 

e importância se não for ciência” (HEIDEGGER, 2005, p. 10). 

A questão é que o humanismo não alçou alto o suficiente o ser humano. Instando-o à 

categoria do animal rationale acabamos por reduzir a prodigiosa aventura da linguagem em sua 

história à coisificação do mundo, à instrumentalidade do estar-aí. É uma tentativa de estancar o 

fluxo criativo, desinibido, alegre até à maldade, que uma cultura, um povo, uma época ou um 

indivíduo, sempre e a cada vez, são capazes. Ao definir o humano, o humanismo relaciona sua 

naturalidade ao ‘fato’ de que ele é um tipo de animal com um acréscimo: a super-qualidade de 

dizer o que as coisas são. Sua essência é ser racional. Mas ocorre que:  

 

[...] entre o homem e o animal não há uma diferença de gênero ou espécie, mas uma 

diferença ontológica, razão pela qual o primeiro não pode ser concebido sob nenhuma 

circunstância como um animal com algum acréscimo cultural ou metafísico 

(SLOTERDIJK, 2018, p. 25). 

 

As críticas aqui feitas ao humanismo através das filosofias de Peter Sloterdijk e Martin 

Heidegger não têm o sentido nem a possibilidade de desembocar no anti-humanismo, ou no 

elogio do inumano/desumano, pois que apesar de constatar sua insuficiência (e até uma 
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prejudicialidade no humanismo11), cultiva-se o sentido da amizade pela palavra que vem do 

outro, que é justamente o que há de mais essencial no humanismo, que, como metafísica, não é 

capaz de apreender de si mesma. Tal pensamento “[...] radicaliza esse motivo de amizade e o 

transfere do campo pedagógico para o centro da consciência ontológica” (SLOTERDIJK, 2018, 

p. 27). Curiosamente, a compreensão ontológica do homem enquanto abertura à palavra do 

outro como amizade é o que se encontra inclusive na filosofia da educação de Paulo Freire12. 

Desde que há humanismo – essa ficção cega de autopromoção do ser humano – que ele “[...] se 

oferece como um cúmplice natural de todos os possíveis horrores que podem ser cometidos em 

nome do bem humano” (SLOTERDIJK, 2018, p. 31). 

Não há nada que leve da postura contra o humanismo para um movimento 

desumanizante, ou que rejeite os valores humanos (como a sua dignidade). Só um pensamento 

que conclui apressadamente poderia imaginar que uma crítica à razão leva ao irracionalismo, 

ou uma oposição à positividade desague na negatividade, em suma que a crítica a algo advoga 

o seu contrário. Heidegger nos escreve que “[...] a oposição ao “humanismo” não implica, de 

maneira alguma, a defesa do inumano, mas abre outras perspectivas” (HEIDEGGER, 2005, p. 

61). O importante dessa postura para nossa discussão é que, revelando a falsidade da 

essencialização do ser humano em animal racional, temos diante de nós o horizonte aberto do 

ser humano no mundo a partir e já no interior da linguagem; não se quer tentar descobrir o que 

pode estar por trás da máscara chamada homo sapiens, mas pensar a máscara como máscara. 

Nos opomos ao humanismo pela cauterização ontológica por ele provocada, assim:  

 

Pensa-se contra o humanismo porque ele não instaura a humanitas do homem numa 

posição suficientemente alta. É claro que a sublimidade da essência do homem não 

repousa no fato de ele ser a substância do ente como seu “sujeito”, para, na qualidade 

de potentado do ser, deixar diluir-se na tão decantada “objetividade”, a entidade do 

ente (HEIDEGGER, 2005, p. 33,34). 

 

Se o modo mais fundamental do ser humano não se deixa abarcar (sem ser reduzido) 

pelo humanismo, então por onde encontraríamos o caminho para pensar mais rigorosamente o 

existir humano? A resposta provém do que nos é mais próximo e por isso mesmo 

inevitavelmente mais distante: a linguagem. É famosa a sentença heideggeriana que diz que “a 

linguagem é a casa do ser” (HEIDEGGER, 2005, p. 38). Isso não quer dizer, todavia, que uma 

 
11 “[...] o humanismo, em suas formas antiga, cristã e iluminista, é declarado responsável por uma interrupção de 

dois mil anos no pensamento; é censurado por ter obstruído, com suas interpretações apressadas aparentemente 

evidentes e indiscutíveis da essência do ser humano, o surgimento da genuína questão sobre essa essência” 

(SLOTERDIJK, 2018, p. 24). 
12 Citado no início do texto. 
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voz oculta ou uma escritura ‘verdadeira’ paire como que fantasmagoricamente sobre as coisas 

e a mente humana, ou o espírito, lhe espreite o significado, dotando o mundo de sentido seja 

ele qual for (como parece querer Platão), e sim que a linguagem é aquilo que lhe é mais próprio 

e que é sempre e a cada vez que, no interior da linguagem, o homem vem-a-ser.  

O privilégio da fala sobre a escritura, a paralisia da experiência do ente pelo nome 

(cujo esquecimento de sua origem fictícia solidifica-lhe o sentido), o estamento da relação 

sujeito-objeto através do humanismo com sua razão autoritária; esses acontecimentos não se 

podem contar historiograficamente, em termos de antes e depois. Há uma convergência comum. 

Ou, melhor dizendo, são observações tão rigorosas quanto distintas, para investigar isto que ora 

somos. Não à toa isso se dá “no campo” da linguagem. A divisão do pensamento em ‘campos’ 

como sabemos é herança da tradição metafísica, fonologocêntrica. Não há nada que não 

pertença desde sempre ao crivo da linguagem, e por isso, sua questão não é uma questão entre 

outras; aliás, já nos diz Derrida que “[...] o problema da linguagem nunca foi apenas um 

problema entre outros” (DERRIDA, 2017, p. 7). A questão da linguagem é o que há de mais 

fundamental porque não é algo que possamos subtrair à experiência no mundo em um ‘à parte’.  

Não é possível tecer uma compreensão de um mundo ‘objetivo’, em-si, que se 

mostrasse ileso às ‘corrupções’ da linguagem. É somente no interior de um discurso que algo 

pode aparecer como tal. A linguagem é o campo de aparecimento (do qual nada escapa), o lugar 

da manifestação da diferença onde algo pode ser percebido. É a linguagem que fala no sujeito, 

como condição histórica que ele sempre é. Se um discurso é o que depende de uma episteme, 

ou seja, de um entrelaçamento de sistemas, regras, ideias, que articulam um saber enquanto tal, 

estabelecendo suas possibilidades de verdade e validade, em suma, as regras do jogo, não soa 

nada ridículo apontar o ‘interior’ do discurso. Os discursos se mostram em seu entrelaçamento 

próprio (ou como o próprio entrelaçamento de diferenças), na tessitura do texto que chamamos 

vulgarmente de cotidiano. Os discursos estipulam o que está fora e o que está dentro. 

Discriminam, pela sua proveniência da episteme, aquilo que tem algum sentido do que é 

irracional. É somente pela operação discursiva que podemos falar de um fora ou de um dentro 

de maneira geral. Pois que a linguagem não se deixa reduzir à apropriação discursiva, esta é 

incapaz de tomar de um só golpe as possibilidades de interpretação do texto, do acontecimento.  

Não nos diz respeito as questões pertinentes às origens etnográficas de uma língua ou 

outra. O que nos provoca e desconcerta na questão da linguagem é ela já ser esse mundo onde 

estamos desde sempre lançados. Observar o sujeito como um episódio da história do logos 

equivale a perder todo o fundamento que a tradição metafísica sedimentou, nos contando as 

odisseias do espírito no tempo. Não há espaço para esperar por um sentido perene que governa 
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desavisada e paternalmente as vidas de cada um de nós. Qualquer sentido que possamos dar à 

nossa existência deriva de uma tradição que nos precede e dispõe. Se não nos é autorizado 

predicar o mundo a um sujeito, convém pensar o sentido como uma poiesis, ou seja, não 

somente como algo relegado ao poeta e à sua obra, mas como um gesto criativo, efusivo, 

manifestamente destruidor (pois criar é destruir). Mas esse movimento não é algo que possa 

partir de uma vontade individual autodeterminante. A linguagem só é possível quando há o 

outro. 

O que há de mais fundamental no modo de ser disso que somos se encontra no fato de 

existirmos. Existência não se determina pelo simples estar-aí das coisas no mundo que 

encontramos à nossa volta. Em latim, ex-sistere diz ‘estar fora’ “[...] ultrapassar a realidade 

simplesmente-presente, reafirmando sua abertura” (STEFANI; CRUZ 2019, p. 114). Ou seja: 

diferentemente de todos os outros entes, nós nos relacionamos a algo ulterior à nossa 

experiência imediata. Nosso ser-no-mundo se caracteriza por estar sempre lançado além (ou 

aquém) de si próprio. Dizemos ‘ser-no-mundo’ porque desde sempre estamos em um mundo; 

não é possível pensar o ser humano sem levar em consideração sua determinação radical de 

pertencer sempre a um mundo, pois como diz Heidegger: “[...] um mero sujeito não “é” e nunca 

é dado sem mundo” (HEIDEGGER, 2012, p. 172). Da mesma forma que não há existência 

humana sem mundo, tampouco ela é possível sem o outro, sem os outros. Convém chamar a 

atenção que esses ‘outros’, aqui, não significam o restante da porção humana da qual se exclui 

o sujeito que fala, pois o professor de Messkirch nos diz que:  

 

Os “outros”, ao contrário, são aqueles dos quais, na maior parte das vezes, não se 

consegue propriamente diferenciar, são aqueles entre os quais também se está. Esse 

estar também com os outros não possui o caráter ontológico de um ser simplesmente 

dado “em conjunto” dentro de um mundo. O “com” é uma determinação do ser-aí. O 

“também” significa a igualdade no ser enquanto ser-no-mundo que se ocupa dentro 

de uma circunvisão (HEIDEGGER, 2012, p. 174). 

 

Ser humano, habitar na linguagem, portanto, é ser-com (os outros). Nessas 

considerações, não é possível encontrar uma inteligência individual ou espírito que se baste a 

si mesmo na medida em que somos existencialmente engendrados pelas relações que temos 

com os demais a partir e pela linguagem. A convivência não é optativa, mas fundamental. 

Justamente por isso, porque somos sempre em convivência é que podemos decidir inclusive 

pela solidão e afastamento (que nada mais são do que um tipo específico de relação estabelecida 

com os outros). E essa convivência vai além da mera soma de diversos ‘sujeitos’, como aponta 

o professor de Messkirch: “O deparar-se com o contingente numérico de “sujeitos” só é possível 
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quando os outros que vêm ao encontro na copresença são tratados meramente como “números” 

(HEIDEGGER, 2012, p. 182). Como aqui buscamos focar em uma experiência mais autêntica 

com os outros, temos de abdicar prontamente da quantificação, pois que tratamos da tarefa 

daqueles tipos que assumiram para si a responsabilidade existencial de manter vivo o cultivo 

do espírito a partir de uma intimidade reflexiva com os outros: a docência em filosofia. 

Por uma necessidade de delimitação temática, própria do formato acadêmico, 

trataremos de pensar filosoficamente o professor de filosofia. Mesmo a estrutura textual da 

Universidade não aparece como obstáculo de nosso trabalho, pois ainda que prescindíssemos 

de refletir o professor de filosofia, estaríamos abrindo mão da mais privilegiada imagem do 

mestre. Seja porque qualquer fundamento da educação que possamos ter no Ocidente foi 

cultivado por filósofos, seja porque o espaço da escola como lugar de exercício do pensamento 

e do estudo foi primeiramente concebida na convivência entre os Antigos: a Academia, de 

Platão, o Liceu, de Aristóteles, ou a Stoa de Zenão e seus estóicos. É óbvio que já haviam 

mestres antes do advento grego chamado filosofia, mas não estamos nos restringindo ao 

pensamento historiográfico. O que nos surpreende é esse gesto Antigo de subtrair um espaço 

ao tempo: na ascholia não se trabalha, não se ocupa com as coisas, a escola é o que dá tempo. 

O filósofo em sua escola, “o mestre é poderíamos dizer, o artesão do tempo” (LARROSA, 2018, 

p. 192).  

Buscamos investigar a partir da compreensão fundamental do ser-no-mundo (nós 

próprios) como se dá essa relação com os outros sob o conceito de ‘acolhimento’, fundamento 

ético da hospitalidade, gesto de manutenção da abertura irrestrita à diferença, ao outro, ao 

estrangeiro, que se acentua consideravelmente no ofício de professor. Guarde-se ao (à) leitor 

(a) a compreensão de que doravante nos remeteremos à palavra ‘professor (a)’ para nos 

referirmos à quem trabalha a filosofia em sua escola, em sua sala de aula, a professora e o 

professor de filosofia; escolha essa que se justifica por motivos de brevidade e siso ao texto. O 

ponto a seguir tende a refletir rigorosamente sobre as relações entre hospitalidade/acolhimento 

e a tarefa do ensino de filosofia a partir da figura privilegiada do professor. A importância de 

problematizar essa relação se dá tanto por uma necessidade de repensar a postura do (a) 

professor (a) em nossa nebulosa conjuntura política, onde o Governo Federal assume claras 

posturas fascistas, irresponsavelmente teocêntricas,  quanto porque “[...] a hospitalidade é o 

grande tema ético e político de nossa época” (FARIAS, 2018, p.15). 
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3.3 SOBRE O ACOLHIMENTO: O OFÍCIO DO (A) PROFESSOR (A) DE 

FILOSOFIA  

 

Ensinamento é aquilo que transita de uma geração a outra permitindo a continuidade 

dos fundamentos de uma cultura, sua sedimentação histórica. Na modernidade, com o 

estabelecimento da transmissão institucionalmente eficaz de saberes, chamou-se essa prática de 

ensino. Queremos ressignificar o sentido desse termo pelo elogio de sua face apropriada: o 

ensino como fundamento e motivo da educação13, e não apenas como conjunto de técnicas de 

aplicação de conteúdo e métodos de avaliação. Geralmente hoje o termo vem de forma 

conjugada como a equação ‘ensino-aprendizagem’ (NOVAES, 2014). O problema principal 

dessa definição está em um centramento do processo de ensino à díade sujeito-objeto: no 

processo da educação há o que ensina e aquele que aprende. Não que isto seja em si prejudicial 

ou equivocado; o que nos inquieta é que entrelinhas se perde de vista o estudo, verdadeiro cerne 

do acontecimento educacional e mola propulsora da aventura intelectual (LARROSA, 2018). 

O estudo é comumente visto como meio para algo: aprovação em uma seleção, forma de 

concluir uma disciplina, maneira de alcançar um título, etc., raramente o vemos em seu valor 

próprio (LARROSA, 2016). 

Os sistemas educacionais que formaram a maior parcela de nossa geração (millenials, 

fim do séc. XX) não puderam nos ensinar a estudar14. Isso aconteceu menos talvez por uma má 

vontade de nossos mestres, ou de uma insuficiência da formação destes, do que pelo processo 

de dinamização e hiper estimulação do ensino-aprendizagem, cujos resultados imediatos dão a 

única meta de seu processo. Não obstante, talvez pela vontade de potência (para falar em termos 

nietzscheanos) que se desdobra em tudo que é saudável, alguns de nós ousaram aprender a 

estudar. Não para fazer uma atividade, atender a uma demanda acadêmica comum; não era 

época dos exames ou provas. Se trata da liberdade absoluta de receber algo que não se sabe o 

que é de alguém que não se conhece: tomar um livro e, pacientemente, debruçar-se sobre ele, 

lendo essa carta de um amigo estrangeiro que pode já ter morrido há séculos e só pudemos 

agora conhecer postumamente. Ninguém nos ensinou que o prazer que vem do gesto de estudar 

tem a ver com o máximo perigo que o acompanha sempre: 

 
13 Acerca do fundamento da educação no ensino ver.: ABBAGNANO, 2012, p. 357. Onde se lê que a educação é 

“a transmissão de técnicas culturais. [...] uma sociedade humana não poderá sobreviver se sua cultura não for 

transmitida de geração para geração; as modalidades ou formas de realizar ou garantir essa transmissão chamam-

se educação”. 
14 Não dizemos que com ele não tenhamos aprendido algo, no sentido de desenvolver habilidades específicas, pois 

lemos e escrevemos, e sim que não aprendemos na escola a estudar, isto é, a cultivar o momento sem tempo 

cronológico de voltar-se para o texto e aí se demorar, criativamente. 
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Somente o estudo ameaça o estudante. Porque no estudo, no seu abandonar-se ao 

estudo, o estudante renunciou também a tudo que poderia tranquilizá-lo. Não apenas 

às pequenas seguranças da vida prática, desse mundo diurno da ação e do trabalho, 

desse mundo seguro em que cada um é o que é, e sabe o que fez ontem e o que fará 

amanhã, mas também às outras seguranças da verdade, da cultura e da significação. 

O estudante renunciou àquilo que o próprio estudo poderia tornar seguro. O estudante, 

no estudo, perde o pé, perde-se. Por isso, o estudo é aquilo que o coloca em perigo, 

no máximo perigo (LARROSA, 2016, p. 200). 

 

O prazer que provém do perigo é mais excitante pelo perigo que o ameaça. Estudar 

seria algo semelhante a praticar queda livre. Excetuando-se que não se situa somente no plano 

do ludismo (embora comecemos nossa jornada pela leitura como divertimento), e não tenhamos 

paraquedas, a metáfora se mantém. Assim como conseguimos aprender a estudar, alguns de 

nossos mestres e mestras também. Entre estes, outros foram esmagados pelos excessos que a 

educação da eficácia exige, e sua força criativa dissipou-se antes mesmo de nosso possível 

encontro. De qualquer forma, fomos tocados. Isso não é acaso ou destino, mas a irredutibilidade 

da experiência humana no mundo: nós filosofamos. Cada um de nós filosofa: “Mesmo que não 

saibamos expressamente nada sobre filosofia, já estamos na filosofia porque a filosofia está em 

nós e nos pertence; e, em verdade, no sentido de que sempre já filosofamos” (HEIDEGGER, 

2009, p. 3). Esse pertencimento originário à filosofia significa que nossa nulidade ontológica, 

que o caráter de finitude que rege a experiência humana, não é jamais ultrapassado ou subtraído 

por qualquer consideração. 

Ainda que ser-no-mundo signifique que sempre filosofamos, isso não garante que 

consigamos dar pleno fôlego a essa correspondência com o ser que chamamos de filosofia. Ela 

ainda está “como que dormindo em nós. [...] A filosofia não acontece em nós da forma como 

poderia e deveria por fim acontecer” (HEIDEGGER, 2009, p. 4). Ela precisa aparecer como 

aquilo que há de mais íntimo e necessário em nós. Isso é algo que não pode se dar sem uma 

íntima necessidade: a experiência irredutível da não-validade de todo e qualquer conhecimento 

e poder diante da morte, pois filosofar é aprender a morrer. Se a filosofia dorme em nós, e se 

o assombro com a morte que outrora poderia despertar essa disposição se dilui com o excesso 

de violência gratuita compartilhado incessantemente nas mídias digitais, é tarefa do professor 

esse chamamento de atenção para o terrificante da existência. Se trata de apontar a atenção para 

o que é próprio da Terra. Cabe ao professor comtemplar com o olhar o abismo sem adicionar-

lhe ou retirar-lhe coisa alguma, buscando, como diz Camus, uma “[...] linguagem inteligível, 

que deve recobrir a desmedida de seu destino, [aquilo que] leva-o a dizer não aquilo que lhe 

agrada, mas aquilo que é necessário” (CAMUS, 2020, p. 17, grifo nosso). 
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Encontramos então a irredutibilidade do (a) professor (a): ser tocado (a) por algo. Seu 

trabalho não é uma tarefa que pode ser cumprida por qualquer um, mas apenas por todos 

aqueles. É uma resposta ao chamamento de sua época, de seu mundo, que a professora, o 

professor atende e se engaja em sua co-respondência própria. Essa tarefa depende, portanto, de 

uma vocação. Queremos atentar ao leitor (a) que não se ouça aqui nenhum tom teológico ou 

escatológico neste termo. Há muito ele anda em desuso e mal afamado em terras pedagógicas. 

É que, “[...] nesta era de privilégio do sujeito, o chamado da vocação [...] se dissolveu no que 

seriam os gostos, as aptidões, as capacidades ou os talentos de uma pessoa” (LARROSA, 2018, 

p. 39). Uma vez uma decisão fundamental é tomada em nossa vida fática e isso a eleva da mera 

repetição do cotidiano à condição de existência. Acontece, pois, que “toda e qualquer decisão 

relativa à existência é uma irrupção no futuro do ser-aí” (HEIDEGGER, 2009, p. 6). Essa 

decisão indecidível, essa disposição filosófica que despertara nesse gesto é a vocação, essa “[...] 

tarefa interna que o ser-aí reserva para si no todo e no essencial de sua existência” 

(HEIDEGGER, 2009, p.7). 

O chamamento que a vocação provoca aos professores não é privilégio de seu trabalho. 

Aliás, “a vocação é o que se faz com que a vida [...] se realize, saindo do seu ensimesmamento 

e vertendo-se no mundo. Uma vida que não encontrou sua vocação seria uma vida 

dessubstanciada, solipsista” (LARROSA, 2018, p. 40). A restauração do sentido perdido da 

palavra ‘vocação’ permite “um afastamento “das doxas do presente” o que contribui para a 

“des-naturalização (ou des-familiarização) de nossa atualidade” (LARROSA, idem). A vocação 

pode se mostrar quando a ela estamos abertos, inclinados, dispostos. Ela não pode ser percebida 

como coerção ou restrição autoritária e coordenadora da existência. Tampouco eclode como 

autodeterminação fundante do sujeito, pois libera do ensimesmamento. Se “[...] a moral é uma 

inteligência que se esforça para ser instinto, pois sua tendência é a conservação” (FARIAS, 

2018, p.17), a vocação enquanto abertura à pluralidade e diferença do mundo não pode ser 

compreendida como uma disposição moral, pois: “O ideal da vida moral não é a tomada de 

consciência dos motivos da ação, mas a repetição automática, a obediência cega, a fidelidade 

ao hábito, a padronização do comportamento” (FARIAS, idem). 

A moral tem a ver diretamente com uma manutenção do estado de coisas, com o 

amansamento da besta humana através da repetição do mesmo. Confundida frequentemente 

com a moral temos a ética. Esta possui uma força criativa, doadora de liberdade, em crise 

constante, que reformula incessantemente seu ser e estar no mundo. Como nos diz Brayner de 

Farias: “[...] sua tendência é a diferenciação, o movimento criador, seu projeto é a dissonância, 

a ruptura, a desordem, a mudança de hábito, o desencantamento da tradição, a traição, a 
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deserção” (FARIAS, 2018, p. 19). A questão da vocação surge, então, (distante e avessa a 

qualquer teologia moralizante) da problemática fundamental da ética. Não obstante essa 

diferenciação, no dia-a-dia nos movimentamos em ambas as esferas, pois que: “A ética não 

existe sem uma moral associada: se o seu objetivo é transvalorar, é para criar valores novos. Na 

medida em que transvalora, transgride, trai a moral vigente, a ética é imoral” (FARIAS, idem). 

Se a moral tem por força fundamental o hábito, o basilar na ética é o pensamento, que a ela se 

assemelha. 

Situando-se como uma questão ética, e, portanto, dizendo respeito a cada um de nós, 

a vocação como pensada por Jorge Larrosa e Martin Heidegger dialoga e se permite 

compreender a partir de uma questão ética fundamental: a hospitalidade. Não sendo 

exclusividade do ofício de professor, a vocação, ou seja, o engajamento ético, nos é 

indispensável e não somente como conditio sine qua non, mas como conditio per quam. O (a) 

professor (a) que o é por vocação só se dá por um gesto de “[...] acolhimento do outro, o 

hóspede, o estranho, o estrangeiro [...]” (FARIAS, 2018, p. 111). Recebemos em nossas salas 

de aula crianças, jovens, adultos, idosos, que nunca tínhamos visto antes e que nos são 

estranhos, estrangeiros, diferença radical de nós próprios e que, passado o devido tempo letivo, 

talvez não nos vejamos nunca mais. Essa incondicionalidade da acolhida na sala de aula pode 

fazer com que alguns de nós não se importem com quem são esses que chegam ou o que fazem 

de si, lançando-os à indiferença radical da mera aplicação descompromissada de conteúdos, 

exames e provas.  Mas se exercitada a hospitalidade jamais firmaremos maneiras de nos 

relacionar aos que nos chegam como se fossem uma massa homogênea e amorfa de 

‘subjetividades’. 

A palavra que utilizamos para apontar o ‘outro’ desconhecido que recebemos em sala 

de aula foi estrangeiro. Comumente se entende esse termo como aquele que vem de uma terra 

estranha e não conhece nossa casa e cultura. Definição acertada, mas, para nós, insuficiente. 

Essa condição de estrangeiro se estende para todo aquele que vive ou já viveu; dado que o 

mundo é anterior a nós e a nossa chegada (ou queda) nele requer de nós criação e transformação 

do contexto no qual sempre estamos inseridos, pois: “O homem é estrangeiro no mundo na 

medida em que se encontra suspenso em sua própria liberdade [...]” (FARIAS, 2018, p. 72). Se 

os professores e as professoras não são os ‘donos’ (pois propriedade rejeita o acolhimento) mas 

os cuidadores, os que zelam pelo espaço da sala de aula, lhes convém um gesto de hospitalidade 

e respeito à alteridade. Esse acolhimento é fundamentalmente distinto do que se chama de 

tolerância: a tolerância suporta, não assume nem recebe plenamente a diferença que se mostra. 

Ela tão somente tolera. Dessa forma a intolerância é menos o contrário da tolerância do que sua 
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consequência: “Não se tolera senão o que no fundo permanece intolerável” (FARIAS, 2018, p. 

128). 

O acolhimento, esse gesto amigável de receber o outro sem que ele deixe de ser ele 

mesmo, estrangeiro, de ser de todo modo distinto de mim próprio é o fundamento da ética. E 

isso porque o outro se desdobra como afirmação da diferença, espaço de alteridade genuína. Na 

medida em que espero e me empenho que o outro me seja semelhante já anulo a possibilidade 

ética da alteridade, pois instala-se uma relação de identidade que por si já é uma violência, e já 

o é porque pretende resolver a crise constante que é o ser-com em uma síntese dialética de 

conformação moral do outro em um ‘semelhante’, pois “Uma racionalidade estritamente 

intelectual ou teórica que pretendesse resolver a questão da alteridade seria pura violência” 

(FARIAS, 2018, p. 128). Ora, se não somos idênticos nem a nós próprios, ou seja, cada um a 

si, como exigir ou esperar do outro que o faça? As tentativas de manutenção de identidade (de 

qualquer natureza) são assim gestos antiéticos, pois que anulam a diferença a partir da 

instituição de uma ficção como norma, como verdade. 

A questão do estrangeiro é colocada por esse que vem. Nós não a propomos, somos 

por ela provocados. Cada aluno que recebemos levanta novamente a pergunta sobre o que é 

educação e o que significa isso de dizer que somos professores. Somos tomados de assalto por 

essas questões quando desdobramos o ofício de nossa vocação. Derrida já nos sugere que  

 

[...] a questão do estrangeiro é uma questão de estrangeiro, uma questão vinda do 

estrangeiro, e uma questão ao estrangeiro, dirigida ao estrangeiro. Como se o 

estrangeiro fosse, primeiramente, aquele que coloca a questão ou aquele a quem se 

endereça a primeira questão (DERRIDA, 2003, p. 5). 

 

            A diferença entre professores e alunos, então, é uma diferença que podemos observar 

como de grau: nós lemos, escrevemos e discutimos um pouco mais do que nossos alunos. Esse 

tempo de exercício que é o estudo é também uma demora e preparo para o acolhimento do 

outro. O grau privilegiado no qual nos movimentamos traz a responsabilidade para com o 

cultivo da livre manifestação da diferença. O professor passou seu tempo na escola de uma 

determinada maneira e a ela retorna transformado, trans-tornado, diferente. Esse tempo de 

estudo, esse doar-se ao tempo em um lugar onde não se produz, nem se trabalha, nem se negocia 

acontece na escola. Compreendemos por escola, assim como o professor Larrosa (2018), todo 

o conjunto das instituições de formação (desde a pré-escola até a universidade – que não é senão 

uma escola de um outro tipo). Esse local possui desde a Antiguidade o aspecto de suspensão do 

tempo (ascholia). Ali não se compete, não se rivaliza, se joga talvez, mas sem “competir” 
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propriamente. Na escola não se aprende coisas úteis à vida (pois isso pode acontecer em 

qualquer lugar), mas se pensa, se exercita, se erra e reelabora coisas, conceitos, problemas, 

tarefas que são do mundo e que valem por si só, e é apenas nessa condição de valer contra à 

condição de utilidade ou mercadoria que pode acontecer o estudo; assim:  

 

extravagante, o estudante dá voltas e reviravoltas, move-se lentamente, permite-se 

rodeios, oferece-se pausas. O estudante não tem pressa. O estudo, que se quer 

interminável, que não tem princípio, nem percurso, nem fim, é, para o estudante, 

apenas demora no estudo, nada mais que atraso no estudo, permanente retardamento 

no estudo. (LARROSA, 2016, p. 201) 

 

A escola é, portanto, o local onde é resguardado o tempo de surgimento da diferença, 

da interrupção do mesmo, da manifestação da estrangeiridade própria do mundo e do outro: “A 

escola, nesse sentido, se constitui enquanto cria uma separação temporal, enquanto abre uma 

heterocronia, a possibilidade de um tempo diferente, de um tempo outro” (LARROSA, 2018, 

p. 236). A suspensão do tempo cronológico do dia-a-dia dispõe a distância em que o outro pode 

ser percebido como outro. Mesmo que a escola assim entendida seja cada vez mais rara pelas 

investidas do mercado financeiro e da política conservadora em tornar jovens adestrados em 

produtos da educação que votam sem saber o significado de ‘democracia’, ou fazer da escola 

uma fábrica geradora de competências e habilidades, enquanto houver o espaço da sala de aula 

(o que depende indissociavelmente de nosso cuidado) haverá também a possibilidade do 

exercício da ética, da hospitalidade, do pensamento. O (a) professor (a), em co-respondência 

com seu estudo, está em condição de dar a seu aluno (a) o tempo que lhe é apropriado, e nesse 

gesto de acolhimento abre o espaço para a criação de sentidos no interior da sala de aula. 

Como estrangeiro que não vem de pátria alguma, mas procede de seu próprio 

desamparo, o professor ensina. Seu ensino, engajamento de seu estudo, está incondicionalmente 

relacionado a esse mundo que continua estranho a cada passo dado para baixo no interior de 

sua disciplina. Não se procura com isso apaziguar os ânimos ou submeter-se à freneticidade do 

cotidiano. O professor, quando abre sua sala de aula, “[...] ama o mundo e se faz responsável 

por ele e por sua transmissão aos que estão por vir” (LARROSA, 2018, p. 229). Os alunos que 

entram em uma sala de aula não se encontram em um lugar como outro ou ocupam um espaço 

qualquer: “mas sim entram ao estudo de uma matéria, dessa matéria que o professor dá, 

transmite ou compartilha. A sala de aula é o lugar do professor, sim, mas é, acima de tudo, local 

do estudo” (LARROSA, 2018, p. 230). Esse tempo de abertura comum tende a provocar o 

estranhamento nos alunos, a permitir-lhes o assombro com o mundo e consigo próprio e o 

cuidado permanente do vir-a-ser dessa estrangeiridade. Assim, nos escreve o professor Larrosa: 
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“A sala de aula é o lugar onde os alunos (que o são por uma atribuição administrativa) se 

convertem em estudantes” (LARROSA, idem). Aluno convertido em estudante a partir e no 

estudo: o semelhante que agora se mostra estrangeiro. A partir deste ponto entramos em um 

impasse descrito por Derrida:  

 

A questão da hospitalidade começa aqui: devemos pedir ao estrangeiro que nos 

compreenda, que fale nossa língua, em todos os sentidos do termo, em todas as 

extensões possíveis, antes e a fim de poder acolhê-lo entre nós? Se ele já falasse a 

nossa língua, com tudo o que isso implica, se nós já compartilhássemos tudo o que se 

compartilha com uma língua, o estrangeiro continuaria sendo um estrangeiro e dir-se-

ia, a propósito dele, em asilo e em hospitalidade? É este paradoxo que vamos precisar 

(DERRIDA, 2003, p. 15). 

 

O professor, o estudo, seus estudantes e alunos, a sala de aula, a escola. A escola como 

o espaço de suspensão do tempo comum do trabalho e do cotidiano; a sala de aula como local 

do acolhimento e da liberdade de experimentação; os alunos como os recém chegados que ainda 

não perceberam o espanto da estrangeiridade no mundo; os estudantes que querem tentar, por 

si só agora, explorar o território desconhecido do estudo; o professor, filho estrangeiro que 

retorna para a casa em que nunca esteve propriamente. Estes são os personagens em seu cenário 

no drama da educação que conhecemos por ensino. Quando Derrida nos diz que precisaremos 

desse paradoxo é que o gesto de receptividade pode anular a diferença daquele que chega àquele 

que acolhe, tornando-o assim igual, mais um. E a ideia de educação está muito próxima de uma 

imagem de conformação dos recém-chegados às maneiras instituídas, à formalidade 

institucional do ensino. Ao mesmo passo, o cultivo da diferença não se refere a um dar de 

ombros e deixar as águas correrem, pois isso é desistir do ofício. Como todo bom paradoxo, 

este não tem saída. 

Não é possível opinar, optar, sem sofrer um grande prejuízo, arriscar-se à ruína. Como 

não é viável manifestar a diferença pela presença, pela palavra evocativa de sentido, nem 

abdicar da questão fundamental de nosso ofício, aparece aqui uma traição ao logos, cuja 

tradição lógica garante a verdade como o fim do caminho do pensamento. O alheamento à 

opinião se encontra na etimologia do termo: em latim lemos ‘para’ (contrário) e doxum 

(opinião), que por sua vez procede do grego parádoxon que diz ‘contrário ao pensamento 

comum’, ou extraordinário, bizarro, estranho. O paradoxo, e sobretudo o paradoxo levantado 

pelo estrangeiro em sua vinda e estadia não pode ser solucionado, é dele que precisamos para 

manter como que “em suspenso” aquilo que nos chega e o que levamos para a sala de aula. É o 

desafio direto à racionalidade e ao logos que precisam ser cuidados como crise constante, 

permanente, uma declaração de guerra à pátria da compreensão instituída: “A guerra interna ao 
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Logos, esta é a questão do estrangeiro, a dupla questão [...]. É também o lugar em que a questão 

do estrangeiro como questão da hospitalidade articula-se com a questão do ser” (DERRIDA, 

2003, p. 9). 

Colocar-se à parte do logos, em nossa discussão, significa reconhecer que a educação, 

independentemente do recrudescimento técnico, da parafernália tecnológica que inunda o 

campo do ensino há vinte anos, não pode se dar de maneira científica. Primeiro porque o ser-

com não se deixa compreender em seu devir de maneira quantitativa nem objetivante, condições 

basilares da positividade científica; também porque o gesto educativo do ensino, por ser ele 

mesmo pertencente à hospitalidade (logo de natureza ética), se mostra antes de tudo filosófico. 

Tendendo a não se deixar esgotar por nenhuma metalinguagem, o ensino será sempre mais 

profundo do que qualquer narrativa lógica, logocêntrica, possa alguma vez compreender. O 

professor Gilbert Arthur Highet (1906-1978), que muito refletiu sobre a personalidade do 

professor, assemelha o ensino mais à arte do que à ciência. Em uma obra que tem o claro título 

de A arte de ensinar, nos disse algo sobre a necessidade da não-cientifização da educação (e do 

mundo, e do outro):  

 

Acredito que o ensino seja uma arte, não uma ciência. Parece-me realmente perigoso 

aplicar os objetivos e métodos da ciência a seres humanos, desde que tomados como 

pessoas [...]. Creio que a pretensão de fixar relações “científicas” entre seres humanos 

é inadequada, ou talvez mal proposta. É claro que o trabalho de qualquer professor 

carece de ser ordenado e bem planejado no que respeita aos fatos. Mas isso não torna 

o seu ensino “científico”. O ensino implica “emoções” que não podem ser 

sistematicamente dominadas e empregadas; e implica valores humanos, que 

permanecem inteiramente fora do alcance da ciência. [...] Ensino “científico”, mesmo 

de disciplinas científicas, será insuficiente, se é que alunos e professores vivam como 

seres humanos (HIGHET, 2018, p. 22). 

 

Este caminho que percorremos no interior da tradição do pensamento ocidental pelo 

crivo da questão fundamental da linguagem, demonstra aquilo que foi escrito uma vez pelo 

professor nordestino Paulo Freire em sua célebre sentença que se tornou o grito de guerra das 

professoras e dos professores dedicados à vocação do ensino: “Já agora ninguém educa 

ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2017, p. 96). Ser humano, ser-aí, significa se fazer 

criativamente com o outro no mundo. O mundo não é um espaço neutro de disposição das 

coisas, mas o lar onde podemos acolher e ser acolhidos ou rejeitados. Essas considerações 

filosóficas acerca da linguagem doam, portanto, o fundamento da investigação subsequente 

sobre o que há de filósofo (a) no (na) professor (a) de filosofia.  
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Nós não buscamos um (a) filósofo (a) através da máscara do (a) professor (a) de 

filosofia. Tampouco entrevemos a sala de aula como obstáculo ao filosofar do professor com 

seus alunos e alunas, e sim, como estrangeiros que somos, levamos aos professores questões 

sobre como pensam, vivem seu ensino, sua sala de aula, como engajam sua vocação, seu devir 

em ser professor. Esse diálogo, que se dá em plano teórico, discutirá o ensino como 

acolhimento, como acontecimento privilegiado e traço da desconstrução. Observaremos como 

e por que o gesto de ensinar tem a ver diretamente com o apagamento do professor; o gesto 

onde quem ensina é subtraído pelo seu conteúdo. Como se pouco ou nada importasse aquele 

que ensina, como se sua figura não fosse nada além de um souvenir de seu estudo. Aliás, estudo 

esse que também pode importar pouco, se não tiver muito a ver com o que o professor foi 

contratado para ensinar, à capricho da instituição. Após isso, discutiremos sobretudo a última 

problematização de nosso texto: o ofício de professor (a) de filosofia como prática ético-

política, onde o engajamento é visto como condição sine qua non da dedicação à vocação, ou 

seja: ao filosofar. 

 

3.4 O ENGAJAMENTO AO ENSINO DE FILOSOFIA COMO EXERCÍCIO ÉTICO-

POLÍTICO 

 

Chegamos aqui à última abertura de nosso texto. Aqui estudamos as relações entre 

política, acolhimento e ensino de filosofia como tarefa ética. Será fácil observar que um 

fenômeno particular afeta a maneira das coisas em sala de aula. Pode ser até que o ensino seja 

essa afetação determinada. Estamos falando daquele momento em que sentimos que o assunto 

ou tema de nossa aula flui tranquilamente através de nossas palavras e gestos. Aquele momento 

no qual, sem perceber, os corpos dos nossos alunos e alunas se prostram levemente, em uma 

escuta atenta e solene, em direção ao que estamos dizendo. Um momento como esse pode 

significar que a aula foi bem sucedida: primeiro porque nem sentimos o tempo correr, e porque 

saímos com uma tranquilidade alegre no coração; segundo, porque o assunto da aula acompanha 

os alunos nos corredores, onde eles continuam a discuti-lo, e ouvir isso nos faz acreditar que 

talvez tenhamos conseguido chamar suas atenções para algo. Esse momento, em que, 

existencialmente falando, nossa presença dá lugar à manifestação de uma palavra no interior da 

sala de aula, onde nossa figura se torna opaca e, aos poucos, se desfaz, chamamos ‘apagamento 

do professor’. Apagamento do professor também se refere à restrição institucional que confere 

aos professores um determinado conteúdo a ser ministrado em sala de aula.  
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Observemos agora tal apagamento no que diz respeito ao trabalho do professor 

enquanto empregado de uma instituição. Ao ser convocado por determinada instituição o (a) 

professor (a) deve cumprir sua carga horária preenchendo-a com o conteúdo canônico 

previamente estabelecido (com mais ou menos autonomia). Em sala de aula, o professor deve 

ceder lugar ao conteúdo. O privilégio da palavra compromissada com o conteúdo ofusca a 

imagem do professor. Ele (a) é apenas o transmissor graduado e bem qualificado de uma parcela 

do rol de coisas que a instituição dispõe, e cujo recorte compõe sua disciplina. É necessário que 

a imagem do professor seja neutralizada para que possa ocorrer o ensino. A situação se agrava 

quando percebemos que “[...] o professor deve “apagar” os seus interesses de pesquisa se a sua 

pesquisa não informa o conteúdo daquilo que deve ser ensinado em sala de aula.” (BINGHAM, 

2013, p. 419). Este traço, este fenômeno de ofuscamento, o apagamento do professor é o 

fundamento da teoria derridiana da educação. Para Derrida, o ensino é o elemento privilegiado 

da desconstrução. O traço de toda desconstrução é perguntar: por quê estamos tão certos dos 

significados das palavras e de seus sentidos? Ora, já mencionamos nessa pesquisa que há um 

elemento sutil entre significado e significante (palavra/coisa) que escapa à compreensão comum 

e às considerações metafísicas da linguagem. Não chega nem a ser um elemento, mas o deslizar 

das funções de significado e significante que engendram essas mesmas compreensões: a 

cotidiana, comum e a metafísica. 

A linguagem defere e difere. Ao deferir, têm-se o estabelecimento histórico de um 

sentido determinado a um signo em específico (compreensão da coisa pelo nome a ela 

conferido). A instituição de um sentido difere-o dos demais, que, de agora em diante, não deve 

ser confundido com os outros – dá-lhe uma identidade. Ao deferir o sentido, difiro o 

pertencimento do sentido a uma esfera de significação, o faço atuar em um campo determinado. 

A esta relação entre o diferir e o deferir chamamos ‘differànce’. Esse gesto “[...] é o primeiro 

sentido da differànce.” (BINGHAM, 2013, p. 418). Quando pensa a differànce a partir da 

linguagem, Derrida começa a operar a desconstrução da linguística que privilegiara a palavra 

falada como anterior à escrita, ao invés de perceber a simbiose íntima entre escritura e fala 

(DERRIDA, 2017). Portanto, a desconstrução é o movimento que põe em xeque a estrutura do 

discurso, desmontando-o para rearranjá-lo de outras maneiras. Derrida “[...] interroga no intuito 

de descobrir se significar o significante é realmente o que o significado faz.” (BINGHAM, 

2013, p. 416). Deste ponto de vista o professor está para o conteúdo assim como o significante 

está para o significado. 

Assim como em toda dualidade privilegia-se um dos polos, no ensino é o conteúdo 

que possui a preferência, em detrimento do professor. A economia do apagamento opera 
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fundamentalmente no ensino. Em seu texto publicado no Brasil em 2013, Charles Bingham 

(invertendo a compreensão comum da linguística desde Saussure, que toma por significado a 

palavra e o significante pela coisa) nos diz que 

 

 Para Derrida, a economia do apagamento não é nada mais do que a economia do 

significado dando lugar ao significante. Quer dizer, o significado está em relação com 

o significante assim como o mestre está em relação com o que ensina. O professor age 

como significado, significando o conteúdo que ele ou ela são chamados a representar. 

(BINGHAM, 2013, p. 420). 

 

 O professor se encontra diretamente submetido ao conteúdo, de maneira que 

independentemente de quem o aplique, o tema da aula doa-lhe toda a meta. É como se não 

houvesse outra “função” ao professor que não seja a de ser uma abertura, uma janela aberta 

onde se deve ver nitidamente a luz do conteúdo que ilumina os alunos, transformando-os em 

estudantes. Assim, os “Professores deveriam sair do caminho porque o significado do conteúdo 

triunfa acima de tudo.” (BINGHAM, 2013, p. 421) Não somente quando se trata de filosofia, 

mas o ensino em si mesmo estaria como que disposto por essa economia do apagamento, como 

diz Charles Bingham. A economia do apagamento é a invariável estrutural do ensino. Eis que, 

desconstruindo essa compreensão histórica, analisando a  

 

[...] equivocada pressuposição de que mestres podem ser apagados, que eles podem 

agir como janelas claras com vistas à seriedade inerente ao conteúdo – esta 

pressuposição equivocada desconsidera a escorregadia interação entre aquele-que-

ensina e o significado do que-se-ensina. Desconsidera-se a differànce das práticas 

linguísticas. (BINGHAM, 2013, 421). 

 

É que quando ensina, por mais tradicional que seja o (a) professor (a), ou por mais 

rígido que seja o currículo ou a instituição, é impossível que o conteúdo se dê sem ‘mácula’, 

que algo não se transforme no processo. Não há via onde o ensino possa se estabelecer que não 

se mostre a ressignificação daquilo que foi ensinado. Pois ao ensinar, o (a) professor (a) difere 

e defere o que ensina, ou seja, efetiva um desvio do ‘conteúdo’ de maneira que a representação 

que o (a) docente enseja em sala de aula, pela sua figura, aproxima o estudo de quem estuda. 

Esse movimento não é algo do qual se possa se abster ou evitar, pela via da desconsideração, 

pois “Não há lugar neutro ou natural no ensino” (DERRIDA, 2002, p. 81). Ao dar aula, a 

imagem do professor, suas palavras, seus gestos, seus olhares transformam o que é dito em uma 

outra coisa que afeta seus estudantes de maneiras inauditas: “Não há professor que não possua 

efeito diferente no seu conteúdo.” (BINGHAM, 2013, p. 422). Quer queira quer não, o 

diferimento acontece, mesmo que o mestre procure, com todas as forças, se agarrar às amarras 
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do conservadorismo educacional. O ser-aí do mestre é ser-aí que aponta, que direciona em um 

sentido, que guia e leva seus alunos e estudantes a uma compreensão determinada, queira ele 

ou ela fazer isso ou não. 

Mesmo que o apagamento se dê como a invariável estrutural do ensino, isto não nos 

lega ao pessimismo didático da repetição do mesmo em sala de aula. Não há ensino sem o co-

pertencimento dos traços que o caracterizam como tal: a escola, a sala de aula, o (a) professor 

(a), o (a) aluno (a), os conteúdos. O ensino, como traço fundamental da desconstrução, é uma 

metáfora e um paradoxo. O conteúdo se mostra através e a partir do professor e o professor 

resiste ao apagamento desse movimento apresentando mais uma vez sua figura como aquele 

que ensina e ministra o curso, ou seja, dá a pensar. E é justamente “Porque [os] professores não 

estão, de fato, numa posição em que possam efetivamente serem apagados, é impossível que 

um professor seja capaz de oferecer uma lição que não mude o conteúdo daquela lição.” 

(BINGHAM, 2013, p. 422). Se não há fuga da differànce do ensino, se não é possível que nos 

envolvamos com a educação sem alterá-la no mesmo passo, o que nos resta é nos aproximarmos 

de nossa tarefa cotidiana de professor de filosofia para interferir livre e responsavelmente no 

processo de desconstrução da cena. Tão logo nos preparamos para esse engajamento no ensino, 

surge-nos o ofício de professor como um paradoxo: privilegio a mim como mestre, ou o 

conteúdo a que devo meu ofício? Pois: 

 

O paradoxo de ser professor, então, é que devo querer evitar a mim mesmo. Honrando 

o meu conteúdo, desonro a mim mesmo como professor. Honrando a mim mesmo 

como professor, ao invés de honrar o meu conteúdo, deixo de existir como professor 

desde que ele não seja alguém sem algo para ensinar. (BINGHAM, 2013, p. 424). 

 

Para manter a tensão colocada por essa questão, devemos manter o paradoxo ‘em 

suspenso’. Pois não há lugar para o professor entre a tradição e a disciplina, entre o conteúdo e 

sua sala de aula, entre o não-saber e o sucesso de nossos estudantes. O (a) professor (a) é 

exatamente esse trânsito incessante do estudo ao ensino; e trans-formação, tradução, 

transvaloração dos conjuntos de sentidos dispostos historicamente pela linguagem cotidiana em 

novas maneiras de se experimentar os valores e os conceitos que regem nossa lida com o mundo, 

como a luz que (dependendo de seu lusco-fusco) permite ver o que está aí, ao redor. A 

possibilidade de mudar o sentido do conteúdo em sua aplicação é o garante do ensino como 

traço elementar da desconstrução: “A desconstrução [...] tem, em princípio, sempre se ocupado 

do aparato e funcionamento do ato de ensinar em geral.” (DERRIDA, 2002, p. 73). Não é o 

caso de engendrar o ensino no movimento da desconstrução. O ensino ele próprio é 
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desconstrução (DERRIDA, 2002). Por isso seu remédio é o mesmo que seu veneno. Seu 

phármakon alivia e agrava sua condição. Para superar a clausura da repetição em sala de aula, 

precisamos dessa mesma repetição, pois “Desconstrução sempre foi um projeto que depende 

dos textos mesmos que ela pretende criticar. Desconstrução sempre usa a moeda de uma 

economia do apagamento, porque a moeda de tal economia é a única que possui um valor no 

reino da differànce.” (BINGHAM, 2013, p. 424). 

Se a linguagem, espaço de aparecimento do mundo ao ser humano, habitat e casa onde 

se dá o acolhimento originário e primeiro, que fez e faz do ser humano sê-lo, não se deixa ser 

compreendida pelo viés da racionalidade (pois que ‘razão’ é um discurso engendrado por uma 

determinação lógica da linguagem em uma época), se não é possível uma determinação última 

e total da apreensão do significado pelo significante (DERRIDA, 2017), se o sentido está 

sempre por vir, é indecidível a priori, adiando infinitamente o estabelecimento do sujeito, 

fugindo à toda norma programável, é profundamente alérgica à toda cristalização científica e a 

todo centramento metafísico (mesmo que cumpra perfeitamente sua tarefa quando tomada por 

ferramenta, transborda em poética ao tentar esvaziar seu objeto (HEIDEGGER, 2012b)), então 

a política, esse conjunto de instituições histórico-sociais, desdobramento necessário da vida 

comum das pessoas no tempo, também se encontra isenta de “[...] um centro que determine sua 

direção, não havendo também sujeitos conscientes e identitariamente orientados para cada 

estratégia teleológica.” (LOPES; SISCAR, 2018, p. 84) 

O vazio normativo que cede à linguagem sua infinita transvaloração descentra também 

a política. Mas ao mesmo passo que nada está fora da linguagem, do texto, nem tudo é política. 

Preencher o vazio ‘política’ com o conteúdo de ‘tudo’ é diluir o sentido do termo em nada. É 

estabelecer sua significação e impedir essa mesma significação que, como a linguagem, se dá 

em differànce. Como diz Bennington e Derrida (1996, p. 161): “[...] é somente com a condição 

de que tudo não seja político que a política tem alguma chance de ser pensada.” Para que algo 

possa se passar em esfera política, é necessário que ela seja não obrigatória, sem ultimatos e 

não passível de previsão. É justamente a possibilidade de não o fazer, não se engajar, que torna 

o gesto político ele próprio. Assim é inesgotável o campo de atuação política, impassível de ser 

apreendida totalmente por um sistema de regras. Sistemas esses que provém do exercício 

político da linguagem, certamente, e por isso mesmo, são incapazes de “[...] orientar as decisões 

políticas de uma vez por todas, ou facultar interpretações históricas da política, o que nos leva 

à constante disputa em torno dessas orientações e interpretações.” (LOPES; SISCAR, 2018, 

p.85). O estabelecimento de uma regra nunca é capaz de, per si, cristalizar nada, porque toda 
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atuação muda a regra e nenhuma é totalmente fiel a seu princípio. A linguagem, ao dizer, se 

trai. Assim, 

A discussão política em Derrida se faz pela radicalidade de movimentos filosóficos 

que não se propõem a produzir um sistema, um modelo, um método ou um projeto 

fundamental e tampouco se propõem a destruir qualquer outro projeto filosófico. 

Esses mesmos movimentos ao desconstruírem teleologias e hierarquias, ao teorizarem 

sobre o diferir e sobre a relação com o outro, ao possibilitarem o entendimento de 

como lidamos não com presença e ausências, mas com espectros do pensamento, abriu 

a política radicalmente para a experiência do impossível, levando a que se considere 

seriamente o que acontece e as diferenças de toda ordem, a começar pelas dos 

contextos. (LOPES; SISCAR, 2008, p. 87). 

 

Aqui, já estamos em vias de pensar o que pode fazer de seu ofício a figura evanescente 

do (a) professor (a) de filosofia. Que não haja lugar “neutro” ou “natural” no ensino é por nós 

sabido. O que convém mostrar é como pode se dar um outro tratamento com a questão; como 

podemos, antes de responder apressadamente, estimulados pela positividade da educação, 

cuidar da sala de aula como lugar da livre manifestação da diferença; em suma: engajarmo-nos 

fundamentalmente no processo da desconstrução que chamamos de ensino. A reflexão sobre 

essa questão nos leva diretamente a pensar no que há de filósofo (a) no (a) professor (a) de 

filosofia. Pois que se mostra a tarefa ética fundamental do acolhimento do outro em sua 

diferença própria. A sala de aula é a casa onde se recebe o estrangeiro, o (a) aluno (a), aquele 

(a) ao qual dedicamos o cuidado da hospitalidade. Este gesto só pode se dar em um exercício 

frequente de contestação das regras históricas que orientam a recepção do estrangeiro, ou seja, 

como prática ético-política. E isso se dá porque o ensino não está fora do poder, mas seu ser 

mesmo é desdobramento de poder, ressignificação de sentidos, dado que:  

 

Ensino e aprendizagem não acontecem no vácuo. Eles não são preparo para uma vida 

política. Ao contrário, ensino e aprendizagem estão enraizados em nossa vida política. 

A educação deve, então, almejar transformar o político ao mesmo tempo em que 

almeja educar os não-educados. (BINGHAM, 2013, p. 431). 

 

Aqui, devemos guardar o sentido de que, o (a) professor (a), por definição, altera e 

modifica aquilo que ensina de diversas maneiras. Precisamos mais uma vez e sempre chamar a 

atenção que para ensinar, “Como professor, ponho meu próprio selo [...]. Jamais me apago no 

processo.” (BINGHAM, 2013, p. 435). Já aprendemos com Camus que devemos o que somos 

às nossas verdades, de que somos sempre vítimas daquilo que nos sustenta (2019). Essa 

consciência maldita deve pairar sobre nosso discurso para evitar que o vício do hábito se 

instaure, pois, o exercício ético-político não se dá sem choques e confrontos diversos, sobretudo 

em educação. O poder não pode ser sem luta. Aliás, mais propriamente, “O poder se constitui 
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dentro da pedagogia como um efeito desta mesma cena, não importando a natureza política ou 

ideológica do poder que ocorre ao seu redor.” (DERRIDA, 2001, p. 79). Não existe um lado de 

fora da política onde o professor ou a educação pudesse se instalar. Ela própria é desdobramento 

político e poder político em exercício. Temos um hábito interpretativo que nos faz acreditar que 

as altas esferas da política institucional definem de uma vez por todas o que acontece em sala 

de aula (LOPES; MACEDO, 2011). Mas as traduções incessantes das normas pelas instituições 

e pelos que nelas atuam, diluem a chancela da autoridade. No caso, 

 

Esta é a razão porque o trabalho educacional como o que estamos fazendo aqui (esta 

é uma banalidade cuja experiência nos mostra que devemos incessantemente ser 

lembrados dela) implica um comprometimento político da parte de todos que 

participam nela, qualquer que seja a complexidade das trocas, alianças e desvios 

estratégicos. (DERRIDA, 2002, p. 79) 

 

Compreendemos, então, que a consciência de pertencimento filosófico à educação 

como gesto ético-político é inevitável. Mas a tarefa do (a) professor (a) de filosofia, o que nele 

e nela há de filósofo (a), sempre exige e impulsiona para além. Como gesto íntimo do filosofar 

temos a partilha da inquietação não somente para com uma coisa, um ente em específico, mas 

a inquietação radical com o ser. Ao filosofar, o professor ou professora de filosofia que filosofa 

leva adiante e aos outros essa angústia. A prolifera. Não é possível, dada a condição existencial 

de cada professor, de cada professora, igualar as diferenças e estabelecer um planejamento geral 

do ensino filosófico de filosofia. Cada professor (a), engajado em seu contexto de atuação, 

disposto pela responsabilidade para com seus alunos e influenciados pelas ideias e correntes de 

pensamento que o fizeram ser professor (a), já se encontra a fazer filosofia em sala de aula; pois 

tem que lidar irremediavelmente com a facticidade de seu dia a dia no ensino às maneiras do 

pensamento. Dito de outra maneira: 

 

A docência em filosofia convoca os professores e as professoras como pensadores e 

pensadoras, mais do que como transmissores acríticos de um saber que supostamente 

dominam, ou como técnicos que aplicam estratégias didáticas ideadas por 

especialistas para ser empregadas por qualquer um, em qualquer circunstância. 

(CERLETTI, 2009, p. 9) 

 

Como já dito anteriormente, a filosofia não pode se submeter às aplicações didáticas 

de outras áreas por ser algo distinto dos saberes instituídos pela filosofia. O conteúdo de sua 

disciplina é uma aproximação para com a tradição filosófica, se fazendo, assim, indispensável 

e tendendo ao exercício do pensamento àqueles que com ele lidam; por mais que a 

institucionalização objetive hoje apenas o desenvolvimento de competências e habilidades 
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(RODRIGO, 2009). O conteúdo é prerrogativa, motivo, provocação à discussão, é onde começa 

a se perceber o que se discute de um outro modo, é de onde se ‘começa’. Não obstante as 

necessidades e demandas da instituição, sejam elas escolas ou universidades (essas últimas 

sendo nada menos que escolas de outro tipo (LARROSA, 2018)), a apreensão desse conteúdo 

já estará alcançada quando, a partir dele, os alunos forem capazes de, com o professor, tecerem 

suas próprias questões. Ensinar filosofia e filosofar se encontrariam em uma relação de 

pertencimento mútuo, em co-pertencimento. É por isso que: 

 

Filosofia e filosofar se encontram unidos, então, no mesmo movimento, tanto o da 

prática filosófica como o do ensino de filosofia. Portanto, ensinar filosofia e ensinar a 

filosofar conformam uma mesma tarefa de desdobramento filosófico, em que 

professores e alunos compõem um espaço comum de pensamento. É em virtude disso 

que avaliamos que todo ensino de filosofia deveria ser, em sentido estrito, um ensino 

filosófico (CERLETTI, 2009, p. 19). 

 

Defendemos que o ensino de filosofia é uma questão filosófica. Isto significa observá-

lo rigorosamente como pertencendo à questão ética do acolhimento. Somente recebendo esse 

que nos chega tal como se mostra, no espaço aberto da sala de aula, podemos invocar em nós 

próprios o espanto que queremos compartilhar. Mas isso não é algo que possa surgir do 

professor como se ele ou ela fossem um sujeito. É o estrangeiro que me levanta essa inquietude. 

É a eles que se dirige nosso ofício. Acolhimento é “[...] a total abertura do eu em relação ao 

outro.” (KOAKOSKI, 2018, p. 84). Essa abertura é provocada pelo outro que chega. Manter-se 

no cuidado da abertura, todavia, requer um cuidado constante, uma manutenção da crise que 

impede uma conceituação definitiva, uma cristalização da linguagem, do outro, das coisas e de 

mim. O acolhimento, a porta aberta, não é passividade nem abdicação da razão. O outro é 

interpelado pela minha mão que se abre à sua expressão. Expressão essa que ultrapassa a todo 

momento a interpretação que dele possa ser feita. Ao citar Levinas, Derrida nos aponta: 

 

Mas isso significa também ser ensinado. A relação com o Outro ou o Discurso é uma 

relação não-alérgica, uma relação ética, mas esse discurso acolhido é um 

ensinamento. Mas o ensinamento não retorna à maiêutica. Ele vem do exterior e me 

traz mais do que eu contenho. [Ele não retorna – ele vem, pois, ele não retorna-a – , 

ele vem de algum lugar, do exterior, do outro. (DERRIDA, 2008, p. 44, grifos do 

autor) 

 

 Aí reside a responsabilidade radical da hospitalidade: “[...] deixar aberta a 

possibilidade de fazer novos amigos [...]” (FARIAS, 2018, p. 141, grifo do autor). Ser capaz de 

acolher o inimaginável, o que não é esperado, o que foge à regra, é a garantia da atividade 

política pois o outro é que torna a discussão infindável ao trazer suas cores: a hospitalidade 
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‘produz’ a política. É que quando deixamos a discussão encerrada às luzes habituais, entre 

aqueles que ‘já conhecemos’ anulamos a possibilidade da recriação que é fundamental em todo 

diálogo: 

 

De maneira que considerar as condições dadas, considerar o mundo tal como ele 

aparenta ser, como coisas definidas e descritíveis, como obra final, equivale a encerrar 

as possibilidades do próprio futuro humano. Não podemos continuar senão pelo 

exercício permanente de recriação das condições existentes. Não podemos continuar 

senão por um certo sentimento de insuficiência, não piedoso, mas afirmativo de uma 

necessidade de expansão do próprio élan do mundo. (FARIAS, 2018, p. 141, grifo do 

autor) 

 

Trabalhar filosoficamente o ensino de filosofia quer dizer doar as condições adequadas 

à reinterpretação das coisas: conceitos, figuras de linguagem, metáforas, experiências e 

exercícios que permitam os alunos serem tocados pela questão que em sala levantamos: “[...] o 

professor deve criar as condições para que os estudantes possam tornar própria uma forma de 

interrogar e uma vontade de saber.” (CERLETTI, 2009, p. 37). Todo conteúdo possível está à 

mercê do crivo de nossa inteligência e criatividade. Por isso a maneira com que lidamos com 

nosso estudo é decisivo. Se ele foi apenas um momento preparatório para o trabalho no mercado 

da educação, nossos alunos e alunas o perceberão. Se serviu apenas para ostentar títulos e 

fornecer credenciais com os quais humilhamos as diferenças, eles perceberão. E se o estudo é 

para nós um alimento cotidiano indispensável, a mola propulsora da vida como aventura, da 

aventura da inteligência na vida, eles e elas também o sentirão. Nesse sentimento da paciência 

sobre o texto como uma atividade, temos a possibilidade da reescritura do texto do cotidiano, o 

traço da desconstrução da simples presença das coisas: uma abertura à diferença a partir do 

estrangeiro, nosso aluno, que por sua vez, nos põe em movimento para decifrar o abismo da 

alteridade. 

O cotidiano atual, o horizonte de onde surgem as interpretações sobre as quais nossas 

vidas se desdobram, o capitalismo, procura fazer com que tudo que está aí ou vem a ser 

justifique sua ‘utilidade’. Sem servir a algo, algo não precisa vir a ser. Assim, nós filósofos, nos 

vemos constrangidos, obrigados a defender a filosofia pelo mote da utilidade. E quando se trata 

de justificar a presença da filosofia na escola, a intensidade do constrangimento aumenta em 

grau consideravelmente. Não podemos argumentar pela potencialidade de desenvolvimento da 

crítica: qualquer disciplina pode fazê-lo. Não podemos dizer que serve à vida, pois a filosofia 

não é serva de nada. Não podemos defender a formação filosófica de nossos estudantes pois o 

mercado quer técnicos e técnicas eficientes em mover as peças que lhe foram confiadas. 

Utilidade significa: valor de mercado. Perguntar pela utilidade da filosofia é querer saber como 
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ela pode virar um produto, uma mercadoria, se quiser estar aí, à disposição dos outros. Mas a 

filosofia não serve, não é útil. Possui, contudo, uma tarefa: 

 

A tarefa do professor-filósofo não será abandonar-se a esse constructo de 

necessidades – que em definitiva, é o espetáculo do cálculo econômico e a 

competência individual, com seus tempos peremptórios – mas, justamente, 

desnaturalizá-lo e exibir porque constitui o marco que dá sentido às demandas de 

“utilidade” e a que se refere com elas. “O filosófico” radica na possibilidade de revisar 

os supostos que apresentam como óbvio certo estado de coisas e as perguntas que são 

próprias desse estado de coisas naturalizado. (CERLETTI, 2009, p. 47). 

 

 Um dos traços da filosofia é a criação de um campo de aparição de onde podemos 

reinterpretar o que está aí como óbvio, como certeza, como verdade. A filosofia defere e difere 

uma atitude perante o mundo e os outros. Ela cria uma abertura problemática ali onde antes só 

havia opinião e justificativa da opinião. Aqui de onde observamos, da filosofia do acolhimento, 

talvez conviesse à filosofia mais uma confrontação ao adestramento do ser humano para o 

capital, para o consumo como estilo de vida. Obstruir o caminho do desenvolvimento da 

ignorância que progride cada vez mais rápido sob o manto da opinião pública. Caminhar 

mostrando o ridículo da vida gregária que insiste em avaliar a vida por um valor já gasto, que 

não provém de ninguém, mas que todos replicam. Óbvio: professores não são super-heróis e o 

alcance de nosso braço não permite abarcar a esfera da vida. Mas ao adentrar no ofício fizemos 

uma escolha. É àqueles que estão ali conosco em sala de aula a quem o ofício se dedica, e aos 

quais oferecemos o banquete de nosso espírito. Não é pedido ao professor de filosofia que salve 

o mundo, mas que perturbe esse seu mundo para que o pensar se mostre, e a estranheza habite 

entre nós. A sala de aula é já o mundo, e a saúde do mundo é a mudança. 

O professor não deve ser compreendido sem seu viés estudante, aluno. Se pretendemos 

ser infiéis à positividade do ensino, não podemos dividir a experiência em polos. Quem vem a 

ser professor participou de incontáveis aulas. Nessas aulas nossos mestres nos mostraram (além 

de sua vontade) como ser ou como não ser um professor. A cronologia do tempo, a 

fragmentação da pesquisa em educação que ora pensa o professor, ora o aluno (nos primeiros 

anos e fundamental) ora o estudante de graduação, é substituída pela compreensão do tempo 

como acontecimento: o professor no aluno, o estudante no professor. O canudo, o título, não 

pode fazer, per si, de ninguém uma mestra ou mestre. A formação se dá durante toda a aventura 

intelectual que performa a vida de quem consagrou sua existência ao cultivo do espírito do 

outro, à essa maneira de se engajar na ética fundamental do acolhimento. A formação é sempre 

uma temática existencial, de forma que um professor ensina mais ou menos da maneira como 

lhe foi ensinado. Algo fica em nós desse trânsito, pois  
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A prática docente concreta conta, então, com um panorama variado de 

condicionamentos e influências, quase sempre implícitos ou inconscientes; um 

horizonte de verdadeiras configurações de pensamento e ação que, construídas 

historicamente, se mantém com o passar do tempo, enquanto estão institucionalizadas, 

incorporadas às práticas e à consciência dos sujeitos. [...] O componente real de um 

equipamento pedagógico que um professor dispõe para a sua prática é constituído, 

então, por aquele conjunto de teorias implícitas, valores e crenças pedagógicas que 

formam um a priori que não deve deixar de ser levado em conta (CERLETTI, 2009, 

p, 56-57). 

 

Cabe aos professores (as) filósofos (as) a retomada de sua história enquanto estudante, 

uma genealogia do estudo, quais são nossos motivos em sala de aula, de onde vieram os hábitos 

que repetimos no ofício, como a escola nos fez observar nossos alunos, como nos colocamos 

perante (ou entre) eles, e sobretudo, quais as correntes de pensamento e os fundamentos das 

ideias que herdamos da tradição e que nos orientam durante nossa jornada docente. Cada um 

de nós, ao filosofar, responderemos à essas questões de uma determinada maneira. E é a partir 

dessa resposta particular, da compreensão de sua própria situação histórica, existencial, 

contextual, e fática que a professora e o professor podem erigir um estilo de ensino, sempre 

particular, próprio, que ofereça ao outro o melhor que do que se é: “Quem é radicalmente 

professor, leva todas as coisas a sério apenas em relação aos seus alunos – inclusive a si próprio” 

(NIEZTSCHE, 2015, p. 91). Este é o cerne, o traço de todo aquele que ensinando a pensar, 

pensa: o cuidado do outro, a recepção irrestrita do estrangeiro, o acolhimento do diferente e o 

cultivo das diferenças. É a dedicação total da existência a uma obra, a uma obra que rompe o 

horizonte da morte, pois que é dada aos outros, ao porvir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa pesquisa dedicou-se a investigar um campo recente da filosofia: o ensino de 

filosofia, que, até o fim do séc. XX, encontrava-se subsumido à uma área especial da didática. 

E o fizemos a partir do que consideramos a sua questão mais premente, e que é a pergunta que 

orienta nosso trabalho: o que há de filósofo no professor de filosofia? A tessitura dessa questão 

rompe com as representações atuais sobre o professor-filósofo na produção brasileira, como 

pudemos bem demonstrar na seção de ‘Estudo sobre o professor-filósofo na produção 

brasileira’. Nas perspectivas encontradas nos textos, em suma, opõem-se a tarefa do filósofo e 

o ofício de professor como esferas distintas que os autores pretendem fazer dialogar. Enquanto 

nós observamos o imbricamento comum, o co-pertencimento entre ensino e pensamento. 

A metodologia utilizada em nossa pesquisa foi a análise teórico-bibliográfica, pois, 

para uma investigação teórica de caráter qualitativo, essa disposição “[...] permite fazer uma 

análise teórica dos fenômenos sociais.” (RICHARDSON, 2010, p. 103). Este modelo de 

investigação possui como característica a possibilidade de reinterpretação do passo anterior 

pelo atual, disposta por um plano prévio de compreensão. Seu movimento supera as oposições 

sujeito/objeto em direção à uma hermenêutica do acontecimento. Assim, encontramos uma 

abertura para a interpretação do ensino de filosofia como questão filosófica, rompemos com a 

apreciação didática ou funcional desse ensino em particular. Para atingir a questão-problema 

acima mencionada dividimos nosso trabalho da seguinte maneira: 1) Objetivo geral: Investigar 

o que há de filósofo no professor de filosofia. 2) Objetivos específicos: a) Analisar a questão 

da linguagem na tradição filosófica e seu desdobramento enquanto ser-com-os-outros; b) 

Compreender como se dão as relações entre ensino e acolhimento no ofício de professor; c) 

Investigar o ofício de professor de filosofia como engajamento ético-político.  

Criando uma abertura interpretativa à nossa discussão, começamos trazendo as duas 

posturas da tradição metafísica de maior influência para o pensamento ocidental sobre a 

linguagem: o convencionalismo e o naturalismo. Começamos pela linguagem por compreender 

aí o traço que doa a humanidade do humano, e por isso não é uma questão entre outras. Essa 

discussão é o fundamento ontológico radical de nossa pesquisa. Ao compreender os dois polos 

da dualidade, interferimos na sua metafísica ao interpor o pensamento nietzscheano sobre a 

linguagem como ficção necessária para o desdobramento e manutenção da vida humana. 

Descobrimos que a inteligência (espírito, consciência, etc.) só pode se dar porque existem outras 

e que o ser humano é um projeto histórico, um exercício, e que seu saber não caiu do céu, mas 

veio a ser. Assim atingimos ao primeiro objetivo específico. 
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A partir da abertura anterior, pensamos, em companhia de Jacques Derrida, como a 

crença histórica na ficção dos sentidos e das palavras, da ‘presença’, engendrou-se as maneiras 

quais hoje compreendemos a nós e aos outros: “eu, somente, sou real, os outros são o que 

imagino deles”. Desconstruindo a significação do signo alteramos as formas quais lidamos com 

as coisas, com os outros e conosco. Mostrando através da inversão da subserviência da escrita 

à fala que nenhuma regra é completamente fiel a seu princípio, chegamos à abertura da clausura 

gerada pela metafísica ocidental: assumir a tarefa histórica de nossa época que consiste no 

cuidado do outro; no acolhimento.  

Ao tecer a problemática ao lado de Peter Sloterdijk e Martin Heidegger, mostramos a 

insuficiência do humanismo (cujos valores orientam a educação até hoje) em cuidar e fazer 

elevar o ser humano. A crítica do humanismo desemboca no acolhimento e no elogio da 

diferença que deve fundamentar o ofício do professor, daquele mestre que se preocupa com o 

cultivo da inteligência dos outros. Conquistamos, assim, o segundo objetivo. Tecida a crítica 

ao humanismo, avançamos no desenvolvimento da problematização observando o ofício do 

professor de filosofia. Pensamos, então, o estudo como verdadeiro cerne da aventura intelectual 

e do acontecimento educacional e o máximo perigo que acompanha sempre o estudante, ao 

invés de simples meio para algo. 

 Descobrimos a irredutibilidade do professor: ser tocado por algo. O engajamento 

existencial do professor de filosofia ao seu ofício é o que chamamos de ‘vocação’. Enquanto 

‘vocação’ não compreendemos no ofício de professor uma escatologia cristã, nem destino, mas 

o ouvir do chamamento da época ao qual, por resposta, nos engajamos. A inatualidade do termo 

‘vocação’ permite um afastamento das doxas do presente, que desnaturaliza, des-familiariza a 

atualidade na qual vivemos. A vocação do ofício se apresenta como problema ético, pois des-

substancializa nosso modo de ser, criando o espaço de abertura ao outro em sua estrangeiridade 

própria.  

O estrangeiro que surge a nós como professores é o aluno. Na filosofia do acolhimento 

só se pode receber o estrangeiro em um ‘local’, em uma abertura que, em nosso caso, é a sala 

de aula. Aqui aprendemos que o acolhimento é o fundamento da ética. O acolhimento orienta 

o ensino na mesma medida em que é o fundamento da ética. Logo, ensinar de maneira geral e 

sobretudo em filosofia significa estar inserido em uma questão ética fundamental. O ofício do 

professor de filosofia pode (e deve) acontecer filosoficamente. Acontece que ao analisar o 

ensino pela desconstrução encontramos a invariável estrutural do ensino: a economia do 

apagamento. Esse gesto tende a obnubilar a imagem do professor enquanto privilegia o 

conteúdo. 
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 Longe de ser uma fatalidade do ensino, a desconstrução desse fenômeno nos traz a 

consciência de que o professor deixa sua marca em suas aulas, e que o comprometimento com 

a transvaloração dos sentidos em sala de aula é a tarefa filosófica do professor: engajamento 

político enquanto luta pela significação das coisas. Isto nos leva à resposta tanto do último 

objetivo específico como ao alcance da inquietação da questão central que se faz presente no 

título e no objetivo geral: o professor de filosofia filosofa quando examina a si próprio como 

ser histórico e assume para si, na responsabilidade radical para com seus alunos, os problemas 

de sua época a partir de sua condição existencial, de seu contexto.
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