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RESUMO 

 

LOYOLA, Olga Aparecida do Nascimento. Filosofia na universidade: traçar, inventar, 
criar. 2008. 183 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2008. 

 

Trata-se de pesquisa teórica, de caráter filosófico-educacional, que examina as possibilidades 

do ensino filosófico no curso superior. Para tanto considera as condições e limites históricos 

de um dos locais privilegiados em que esta prática se efetivaria: a universidade. Analisa 

alguns elementos do processo curricular subjacentes à opção pela inclusão da disciplina 

Filosofia na universidade. Verifica a identidade e o sentido desse ensino, suas limitações 

teóricas, históricas e metodológicas. Reflete sobre o tripé 

formação/transformação/subjetivação, referidos em diferentes graus quando se trata de 

justificar o ensino da filosofia. Com base em ferramentas conceituais fornecidas 

principalmente por Friedrich Nietzsche, Michel Foucault e Gilles Deleuze, examina até que 

ponto a instrumentalização do conhecimento e do saber filosófico tem afastado a 

possibilidade da construção de um pensar e agir criativos. Examina como a constituição 

prática de formas de subjetivação massificadas desvia-se ou dificulta a realização de outras 

possibilidades como as de desnaturalizar as evidências, promover uma crítica do presente, 

criar conceitos, e construir a autonomia necessária para o surgimento de outras formas de 

subjetividades, como criação política, ética e estética.  

 

Palavras-chave: Nietzsche. Deleuze. Filosofia. Universidade. Subjetivação. 



 

ABSTRACT 

 

 

LOYOLA, Olga Aparecida do Nascimento. Philosophy at the University: to design, to 
invent, to create. 2008. 183 p. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Educação, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2008.  

 

 

This paper presents a theoretical research, of a philosophical-educational nature, which 

examines the possibilities of philosophy teaching as part of University courses. In order to 

accomplish this, the paper considers historical conditions and limitations of one of the 

privileged environments in which this practice would be effective: the University. The paper 

analyses some of the elements of the curricular process which underlie the option for 

including Philosophy as part of the syllabus in University courses. It verifies the identity and 

the sense of such teaching, its theoretical, historical and methodological limitations. It also 

presents a reflection on the three-sided stand educational background 

/transformation/subjectivation, which are referred to in different degrees when dealing with 

justifying Philosophy teaching. Based on conceptual tools provided mostly by Friedrich 

Nietzsche, Michel Foucault and Gilles Deleuze, the paper examines how far 

instrumentalization of philosophical knowledge has kept away the possibility of building 

creative thought and action. It examines how practical constitution of massed subjectivation 

forms either deviates or turns harder the realization of other possibilities, such as denaturalize 

evidences, promote a critical view of the present time, create concepts, and to build the 

necessary autonomy for the appearance of other subjectivity forms, such as political, ethical 

and esthetic creation. 

 

Keywords: Philosophy. University. Nietzsche. Deleuze. Subjectivation. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 Filosofar nunca foi uma atividade humana não problemática. Em aula inaugural no 

Collège de France, em 1953, Merleau-Ponty (1962) mencionava as dificuldades das relações 

do filósofo com os outros e com a vida, e como essa dificuldade é inerente à filosofia, desde 

Sócrates. É recorrente, pois, a referência ao patrono da filosofia sempre que se deseja ilustrar 

as tempestuosas relações do filósofo com a Cidade. Hoje, parece-nos, esquecemo-nos um 

pouco desse conflito inicial. “O filósofo moderno é freqüentemente um funcionário [...] aquilo 

que ele diz entra logo num universo acadêmico onde estão enfraquecidas as opções da vida e 

veladas as oportunidades do pensamento” (p. 50). Esta é uma das principais mazelas da 

atividade do pensamento contemporâneo. Por conseqüência, o ensino de filosofia ou do 

filosofar não escapa à mesma dificuldade, ainda que esta nem sempre seja problematizada.  

 A complexidade da relação entre filosofia e educação traz à tona e radicaliza a tensão 

presente no conflito liberdade versus mecanismos institucionalizados de reprodução social e 

cultural. Para não falar, entre outros aspectos a considerar, das questões das quais não se pode 

fugir: é possível ensinar alguém, que ainda não o faça, a querer filosofar? Ou, mesmo, qual 

filosofia ensinar? 

 Há ainda a considerar o fato de que o resultado de uma aula filosófica transcende ou 

pode transcender os limites fixados pelas expectativas do professor. Por tratar-se de uma 

escolha subjetiva, a questão de tornar alguém filósofo ou não supera o limite do tratamento 

metodológico, já que supõe a necessidade de “pôr em ato um pensamento” (CERLETTI, 

2004, p. 36) a partir da paciência do conceito (HEGEL) – decisão individual. Como 

atualmente a prática do ensino de filosofia tem conquistado mais espaço no campo da 

educação institucional, a necessidade de uma constante avaliação também aumenta.  

 O ensino dessa disciplina tem sido defendido de forma quase automática como algo 

que acrescentará qualidade à formação dos estudantes, sem que as dificuldades da própria 

natureza desse ensino sejam discutidas. É preciso considerar que a relação da filosofia com a 

educação é um campo complexo desde a origem desses saberes ou práticas. A própria 

filosofia, na sua especificidade, já é um saber complexo, por exigir desterritorialização. 
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 Considerá-la, então, na dimensão da prática educativa constitui por si mesmo um 

desafio, em que se confrontam as dificuldades derivadas do fato de a filosofia se constituir na 

verdade de filosofias e a conformação da educação contemporânea, submetida que está às 

normas da sociedade organizada em torno das expectativas do mercado. 

 Talvez o tema do ensino de filosofia deva ser visto, ele mesmo, como um tema 

filosófico – espaço de conflitos em que se enfrentariam questões epistemológicas, axiológicas, 

filosóficas, pedagógicas e políticas. 

 A questão do ensinar filosofia extrapola, ainda, o âmbito pedagógico, pois reaviva o 

debate a respeito do “lugar” da produção mesma da filosofia. Tradicionalmente este lugar 

seria a universidade – enquanto centro de pesquisa. O ensino seria uma forma de transmissão, 

de transferência de algo produzido em um espaço “legítimo” para outro nem tanto – a escola – 

“o mundo profano dos estudantes” (CERLETTI, 2004, p. 20). Os professores fariam a 

mediação entre os dois mundos, e a sua dificuldade seria essencialmente metodológica. Ora, 

filosofar é mais do que desempenhar bem um certo conjunto de habilidades argumentativas. 

Supõe, principalmente, a criação de conceitos, com ênfase no processo da criação, mas que 

também inclui o da circulação. 

 Uma reflexão sobre esse tema exige que se ultrapasse o enfoque escolar ou 

institucional e que se empreenda uma análise das relações de poder na sociedade, suas 

implicações na educação em geral, nos elementos constitutivos da organização do currículo, e 

no ensino de filosofia em particular. Impõe-se, também a necessidade de discutir mesmo qual 

filosofia ensinar. Exige que se trate da difícil relação entre filosofia e educação, pensadas sob 

os eixos de formação ou transformação, produção ou reprodução e se enfrente ainda a 

discussão sobre a constituição das formas históricas das subjetividades ou da massificação. 

Exige uma revisão das concepções tradicionais de currículo e a utilização das novas 

teorizações a respeito do conhecimento e da cultura para repensar, sob novos enfoques, a 

política e a prática educacionais e curriculares. É imprescindível, nesse cenário, examinar a 

opção pela “aplicabilidade” da filosofia num quadro maior de uma determinada visão de 

cultura – hegemônica nas últimas décadas. É preciso compreender o campo da cultura – do 

qual a educação emerge – como um campo de conflitos e lutas por hegemonia. 

 Por muito tempo a abordagem do objeto currículo ficou restrita aos aspectos da sua 

aplicabilidade e pertinência, no âmbito da instituição escolar. A crise do paradigma da 

Modernidade, o pós-estruturalismo e os estudos culturais recentes têm demonstrado que não é 



  13
  
  
  
  

 

mais possível pensar o currículo sem estendê-lo à dimensão da política curricular pela qual os 

grupos no poder explicitam e procuram impor a sua visão da realidade. Além dos efeitos 

produzidos na sala de aula, as políticas curriculares veiculam um componente simbólico 

significante do projeto social (ou de sua ausência) dos grupos dominantes. Os elementos 

simbólicos constituidores da forma curricular idealizada produzem uma visão de mundo que, 

apesar de ser citada como referência à realidade, na verdade é também constituidora da 

realidade. 

 Este trabalho realiza uma análise teórica, de caráter filosófico-educacional, das atuais 

tendências na reflexão sobre o ensino filosófico no curso superior. Analisa alguns elementos 

do processo curricular subjacentes à opção pela inclusão da disciplina Filosofia e, em outros 

casos, de Filosofia Aplicada. Examina criticamente o significado da redução da Filosofia à 

sua “aplicabilidade” como constituição de formas de subjetivação massificadas e o quanto 

esta prática desvia-se ou dificulta a realização de outros objetivos, como os de promover o 

pensamento como criação e como crítica. Com base em ferramentas conceituais fornecidas 

principalmente por Nietzsche, Foucault e Deleuze1, investiga até que ponto a 

instrumentalização do conhecimento e o comodismo do pensar têm afastado a possibilidade 

da autonomia e da criatividade para o pensar e o agir.  

 O recurso a esses filósofos importa não tanto pelo que inscreveram na história da 

filosofia, mas sim pelo que continuam dando a pensar – os efeitos de sentido que continuam a 

produzir, ou seja, a sua pertinência ao presente. Dito de outra forma, é como se continuassem 

a nos perguntar: o que estão e estamos fazendo de nós mesmos? São autores fundamentais por 

trazer à filosofia novos modos de expressão do pensamento. E porque temos algo a fazer com 

eles, não exatamente por uma questão de compreendê-los, mas muito mais de captar e cooptar 

suas intensidades e ressonâncias. 

 O estudo examina como a constituição prática de formas de subjetivação massificadas 

e acomodadas desvia-se, dificulta ou mesmo impede a realização de outros objetivos, como os 

de criar conceitos, promover uma crítica do presente, desnaturalizar as evidências e construir 

um plano necessário para o surgimento de outras formas de subjetividade e de pensamento 

como criação política ética e estética. Reflete sobre o tripé formação, transformação, 

                                                 
1
 Apesar deste trabalho referir-se principalmente às ferramentas teóricas fornecidas por Gilles Deleuze, 

é preciso registrar que, mesmo quando não há referência explícita, deve-se associar suas interrogações 
ao universo comum da parceria com Félix Guattari. 
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subjetivação, referidos em diferentes graus quando se trata de justificar o ensino da filosofia. 

 O primeiro capítulo apresenta um quadro geral da origem da instituição universidade e 

do que nela é permanente. Descreve as circunstâncias históricas de sua fundação, a 

transformação histórica por que passou e a permanência de alguns daqueles elementos ou 

aspectos originais no tempo presente. Apresenta ainda alguns traços recorrentes no discurso 

que a universidade produz sobre si mesma e o quanto contrariam ou coincidem com a imagem 

que a sociedade dela constrói. 

 O segundo capítulo examina as expectativas contemporâneas com relação à educação 

institucionalizada e a sua difícil relação com o tema da vocação pedagógica da filosofia, 

pensada como criação de conceitos. Apresenta uma observação sobre a filosofia no Brasil e a 

natureza do vínculo filosofia-universidade.  

 O terceiro capítulo apresenta a especificidade do ensino de filosofia em uma 

instituição. Discute as ligações e divergências entre o ensinar e o aprender. 

 O quarto capítulo examina a presença da filosofia no ensino superior; os argumentos 

alegados na defesa da disciplina e os aplicativos que lhe são associados. Apresenta ainda 

algumas alternativas da defesa do ensino filosófico na universidade. 

 A título de conclusão o trabalho sugere a defesa da filosofia na universidade como 

trabalho de construção de si ético-político-estética. 
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2 CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA PENSAR A 

UNIVERSIDADE HOJE 

 

“Haveria alguma vez um filósofo universitário 
 tornado clara para si toda a extensão de 

 seu compromisso e limitação?” Nietzsche2 

 

 

2. 1 A INSTITUIÇÃO 

 

 Sempre foram acompanhadas de muita ambigüidade as relações entre a universidade e 

a sociedade da qual faz parte. Raramente coincidem as visões que a universidade tem da sua 

finalidade e o que a sociedade entende que deva ser este fim. Pode-se dizer até que esse tema 

atravessa toda a história da instituição.  

 Alguns cuidados metodológicos, então, precisam ser tomados na análise, conforme 

Sobrinho (1995). Primeiro: compreender que a universidade sempre luta por conseguir uma 

imagem razoavelmente unitária de si mesmo e da sociedade. Segundo: qualquer forma de 

avaliação da instituição deve levar em conta a idéia de processo, ou seja, a universidade como 

construção social e histórica marcada por dispositivos de ação. Terceiro: assumir a pluralidade 

num esforço para não reduzir a instituição a uma significação fixa, mas sim considerá-la num 

quadro de significações ambíguas e complexas, investidas de múltiplas funções. Quarto: a 

instituição é um campo de luta tanto no âmbito da hierarquia administrativa como no âmbito 

da área científica, na sua escala de prestígio e autoridade.  

 A origem da tensão aparece já no século XII, quando a organização corporativa surge 

como condição da autonomia universitária de mestres e discípulos quando ensinavam e 

debatiam. Para melhor compreender o fenômeno é preciso considerar que a universidade 

surge num momento em que emerge também a consciência da independência do intelectual, e 

considerar também as condições externas contemporâneas à origem da universidade.  

                                                 
2 (1974 a, p. 88). 
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 Le Goff entende por intelectual um personagem que aparece na Alta Idade Média e 

que designa  

 

os que fazem do pensar e do ensinar seu pensamento uma profissão. Essa 

aliança entre a reflexão pessoal e sua difusão através do ensino caracterizava o 

intelectual (1995, p. 17). Sua relação com a cidade é o traço efetivamente 

decisivo no modelo do intelectual medieval [...] Citadinos, os novos 

intelectuais são profissionais (1995, p. 8). 

  

 

 Houve, portanto uma relação estreita entre o aparecimento trabalho intelectual na sua 

peculiaridade e o surgimento do espaço institucional que fornece as condições de realização 

deste trabalho. 

 A universidade surge para dar sustentação, legitimar e apoiar este novo personagem, o 

intelectual, e garantir sua inserção social. É nesse momento que os demais poderes percebem 

a originalidade e importância da instituição universitária e a potencialidade do uso que 

doravante poderão fazer dela. Estaria aí o nascimento das tensões que sempre acompanharam 

as relações entre a universidade e os poderes – religioso, na origem, e temporal, 

posteriormente. Os conflitos produzidos por essa difícil relação levaram a universidade a 

tomar, desde o início, uma posição de defesa de sua autonomia na forma de uma resistência 

corporativa, a despeito das divergências internas e da dificuldade mesma em definir o seu 

perfil institucional. 

 A autonomia do trabalho intelectual só pode acontecer de fato na reafirmação 

constantemente do caráter específico desta atividade por meio de uma permanente reposição 

das suas condições na forma de uma relação tensa com os poderes estabelecidos. A título de 

exemplo é possível mencionar que o uso da razão pela fé contribuiria, sem dúvida, para o 

fortalecimento da Igreja; da mesma forma como a instrução dirigida aos leigos beneficiaria o 

Estado, usuário final dessa mão-de-obra qualificada. Ciente desta possibilidade, o Estado não 

hesitará em tentar controlar a atividade universitária para que cumpra este papel com 

eficiência. 

Vê-se, então, que  
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As tentativas de cerceamento da atividade universitária  revestem-se de uma 

ambigüidade básica: censura-se a universidade pelo que ela faz e ao mesmo 

tempo pelo que ela não faz: de outro lado apóia-se aquilo que ela faz e ao 

mesmo tempo quer-se que ela o faça de outra maneira. Não se recusa o 

prestígio do saber, mas os poderes estabelecidos desejam que este saber se 

subordine de alguma maneira a condições externas ao seu modo específico de 

disseminação (LEOPOLDO E SILVA, 1995, p. 64). 

 

 

 Apesar de este cenário inicial estar tão distante no tempo da universidade atual, pode-

se dizer que sua estrutura perdura até hoje. 

 Leopoldo e Silva chama a atenção ainda para dois aspectos relevantes da relação entre 

a universidade e as demais instituições. Por um lado, há a relação entre a universidade e as 

instituições Igreja e Estado no que diz respeito ao caráter de permanência destas últimas. 

Neste patamar as tensões podem se manter latentes por ocorrerem num nível estrutural, ainda 

que por pouco tempo. Por outro lado, há as formas particulares das relações entre as 

instituições em períodos historicamente determinados e as “circunstâncias específicas em que 

se armam as relações de conciliação e de conflito, entendidas como respostas efetivas a 

situações de confronto explícito ou latente” (1995 p. 65).  

 Pode-se dizer que há um continuum entre a forma inicial de uma vinculação difusa e a 

intensificação da disposição de criar uma relação de dependência específica que facilitasse o 

controle. 

 Nascidas, no início, espontaneamente da aglutinação de mestres e estudantes, as 

universidades que se seguem passam a ser criadas, primeiro pela Igreja e depois pelo Estado. 

Estaria explicitado aí um dos principais aspectos da ambigüidade dessa relação institucional:  

 

 

é preciso criar, de alguma maneira artificialmente, algo que funcione segundo 

o perfil daquilo que espontaneamente se forma. É preciso dar um tom de 

liberdade ao controle que se quer exercer, uma vez que se reconhece 
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implicitamente a ligação intrínseca entre autonomia e criação intelectual 

(LEOPOLDO E SILVA, 1995, p. 65). 

 

 

 Num esforço de amenização desta ambigüidade está a prática de facilitação e incentivo 

da ascensão do universitário aos benefícios distintivos de nobreza e riqueza extramuros – 

vestimentas e habitação, por exemplo – em contraste com o quadro inicial de uma inserção do 

intelectual que se dava à margem da ordem econômica urbana. A união entre a ambição do 

controle da instituição e o desejo por parte dos acadêmicos de ascensão social e projeção 

política torna sutil, a partir daí, o conflito entre a universidade e os poderes estabelecidos. A 

tensão sendo menos aparente contribui para o enfraquecimento da defesa da autonomia da 

instituição. 

 A partir daí ficaria mais difícil, para a própria atividade universitária, compreender-se 

a si mesma, já que a sua adaptação à dinâmica social provoca um desequilíbrio entre a 

condição interna e a condição externa da universidade. Um dos efeitos desse desequilíbrio é o 

reconhecimento ou legitimação que a universidade passa a fazer internamente do discurso 

como mecanismo de defesa que lhe garantisse o espírito autárquico e isolacionista de que é 

acusada. Uma espécie de autocrítica artificialmente estimulada.  Num esforço de neutralizar 

esta diferença os poderes buscarão promover a ascensão social do universitário como forma 

de controle harmonioso, mas que já antecipa um cenário que se instalará mais tarde, quando a 

relação entre o saber desinteressado e o saber utilitário povoará a discussão sobre o sentido da 

universidade e se ligará “a uma espécie de crise congênita que atravessa a história da 

universidade e que se localiza num espaço dificilmente definível, entre a independência do 

trabalho intelectual e a autonomia institucional” (LEOPOLDO E SILVA, 1995, p. 65). 

 A inserção social cada vez mais ampla da universidade faz com que nem sempre este 

conflito se apresente com clareza, podendo até chegar a tornar-se imperceptível, na imagem 

que a instituição constrói de si mesma.  

 Leopoldo e Silva avança na reflexão alertando para o risco de abstração que correm as 

análises das relações entre universidade e sociedade ao desconsiderar ou não compreender 

claramente a intermediação do Estado. Entretanto, seria produzida por esta mediação a 

realidade da convivência entre universidade e sociedade.  
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 Irene Cardoso (1995) refere-se às diferentes maneiras pelas quais, historicamente se 

produziram várias definições e imagens do modo de ser da universidade. A primeira imagem 

a designava como reunião de pessoas – mestres e discípulos – que compartilhavam o ensino e 

a discussão, sem regras fixas, sendo o debate considerado fim em si mesmo, independente e 

autônomo com relação ao contexto em que se dava. 

 A segunda imagem apresenta já o conflito entre a livre produção do conhecimento e os 

custos materiais dessa atividade, com o prevalecimento da opção pela sustentação econômica, 

já no século XV. 

 A terceira imagem se constrói a partir da relação de subordinação da universidade aos 

poderes do Estado e da Igreja. Para o Estado a universidade forneceria funcionários e para a 

Igreja exerceria o papel do cuidado espiritual. 

 A quarta imagem se consolidaria a partir do século XVI e da sua maneira de conceber 

a funcionalidade da ciência e a conseqüente produção do conhecimento útil – visão 

preponderante até hoje. 

 A quinta imagem apresenta a internalização do conflito extramuros para dentro da 

instituição no nível das faculdades, como apresentado por Kant (1993), nas divisões internas 

entre faculdades superiores (Teologia, Direito e Medicina) e a faculdade de filosofia, que, não 

tendo aplicabilidade, pode gozar de autonomia. 

 A sexta – e última – imagem aparece na atualidade, no quadro de um processo de forte 

racionalização da cultura que situa a universidade num contexto institucional restrito à esfera 

da ciência e da técnica e da submissão dessas últimas à lógica do mercado. 

 Pode-se perceber, então, percorrendo essas várias imagens que historicamente a 

universidade foi construindo de si mesma que, se há algo de permanente na instituição é “uma 

tensão em torno de seu sentido” (CARDOSO, 1995, p. 91). 

 Paradoxalmente, para o nosso tempo – apesar de podermos até falar de uma crise de 

identidade do objeto – essa determinação não se apresenta com toda a sua gravidade, uma vez 

que a assimilação da universidade pela sociedade tornou dispensável o controle direto pelo 

Estado. A incorporação da universidade ao quadro das chamadas instituições sociais 

minimizou a tensão entre estes pólos originalmente distintos e produziu o efeito da 

naturalização da subordinação da primeira a estas últimas, por exemplo, quando cobram a 
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função social da universidade. Uma forma visível hoje dessa subordinação está na formulação 

recorrente das relações entre universidade e empresas. 

 Para compreender este quadro é preciso situá-lo como derivado da concepção (e da 

prática) do saber ativo gerada na inauguração da Modernidade. O conhecimento deveria 

orientar-se, a partir de então, a ser um instrumento que frutificasse em utilidade para o 

controle e dominação das forças da natureza, naquele momento, e das forças sociais, no 

século XIX. Esse movimento confere ao saber um caráter e um sentido inéditos que 

determinarão, a partir desse momento, a relação entre universidade e sociedade, polarizada 

entre utilidade e responsabilidade.  

 Daí a importância da reflexão sobre o direcionamento social que se pretende conferir à 

atividade universitária; se deve ocorrer a partir de determinação interna ou externa. A 

primeira alternativa referir-se-ia à especificidade dos meios e fins da produção do saber 

universitário enquanto regido por sua singularidade definidora. Na comparação entre as 

práticas orientadas por motivações internas e as orientadas por motivações externas, o que se 

pode observar historicamente, é o predomínio das determinações internas. 

 

 

Tal predominância é o que caracteriza a autonomia e faz da universidade um 

organismo autárquico. A autarquia é a qualidade própria de tudo aquilo que 

pode eleger autonomamente os meios para a realização de finalidades 

específicas. É, portanto, inseparável da determinação interna (LEOPOLDO E 

SILVA, 1995, p. 66).  

 

 

 Não se trata de excluir o vínculo com a realidade e defender o isolamento. Pelo 

contrário, no caso da atividade universitária independente e autárquica, a autonomia das suas 

práticas, a autofixação de meios e fins é condição de realização de suas finalidades. 

 Não é recomendável, portanto, que a relação entre universidade e empresa seja 

pensada a partir dos interesses desta última, ainda que estes interesses sejam apresentados e 

defendidos como o interesse da sociedade. Ainda que não seja de forma explícita, a 
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autodeterminação da atividade universitária é a melhor forma de satisfazer a necessidades 

sociais, para além dos imperativos e das demandas conjunturais.  

 Mesmo sendo instituição histórica e, portanto, vulnerável às transformações ao longo 

do tempo, sempre houve, segundo Leopoldo e Silva, 

 

 

a presença de um núcleo a-histórico como cerne da própria idéia de 

universidade: este centro de irradiação, que é também um fulcro de 

convergência, mantém a integridade da idéia na sua expressão institucional 

em meio a todas as vicissitudes históricas a que a universidade tem resistido 

(1995, p. 67).  

 

 

 Estaria presente aí a plenitude do seu compromisso social. Enquanto as organizações 

empresariais entendem responder de maneira imediata às pressupostas necessidades sociais – 

entendidas como as necessidades do mercado, conferindo-lhes valor – é específico da 

atividade universitária refletir sobre os valores, distanciando-se das práticas ou pelo menos 

questionando a vinculação imediata com aos resultados tecnológicos.  

 Para apreender a complexidade da instituição universitária hoje é preciso, ainda, situar 

o enfoque no quadro maior das rupturas operadas pelas Luzes, do qual a contemporaneidade é 

devedora. Foi marcante e decisiva na instalação da Modernidade a preocupação em fazer a 

revisão e romper com os ídolos morais e culturais de então. A laicização da sociedade e do 

poder exigia a crítica da idolatria e a defesa do pensamento autônomo. A maioridade do 

homem dar-se-ia não só pela construção de sua autonomia, mas também a partir do 

estabelecimento de outras formas de relação com os valores e atitudes temporais.  

 Por extensão, também o passado não poderia ser, por si só, venerável, objeto de 

interesse justificado pelo tempo de vigência. Esta postura trouxe à Modernidade, no mesmo 

gesto de despojamento da tradição, a consciência do tamanho da lacuna a ser preenchida com 

o novo, que valores e atitudes seriam adequados ao novo homem e aos novos tempos, que tipo 

de trabalho teria de ser feito tanto no âmbito do pensamento quanto no da ação.  
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 O empreendimento moderno definir-se-ia, então, por um esforço de compreensão e 

construção orientado, na sua essência, pelo exercício da liberdade. Considerada de forma 

superficial, tratava-se de substituir a tradição e o dogma pela inovação e pelo progresso – que 

viria a se constituir no novo ídolo. Somente a partir da radicalidade desta visão é que se 

tornou possível a ruptura que as Luzes impuseram ao Antigo Regime. 

 Entretanto, sob uma compreensão mais profunda, nem o presente nem o passado 

cabem ou podem ser reduzidos às interpretações imediatistas que deles são feitas, 

principalmente quando o presente quer que o passado se amolde às suas afirmações atuais, à 

visão que dele faz o presente. A pressa na consideração do passado omite as contradições que 

o engendraram e que deveriam impossibilitar a sua redução a uma homogeneidade. No 

entanto, é preciso considerar possível que a exigência imposta por qualquer projeto de 

mudança aos seus executores seja a de ver o passado como uno, para salientar e engrandecer 

as transformações que propõe. 

 Ao analisar a história da universidade, a nossa intenção é sempre a de compreender a 

universidade atual – dada a impossibilidade de abstrair o nosso presente e considerá-lo como 

um momento comprimido entre a pressão do passado e a idealização do futuro. Esta 

compreensão bilateral encerra o presente na sua inevitável relatividade e na impossibilidade 

de tomar suas intenções, ações e resultados como absolutos. 

 Leopoldo e Silva (2006) considera que esta é, entretanto, uma prática comum nas 

análises que se fazem da universidade: confundir o processo histórico e a natureza dada, 

confundir a transitoriedade do tempo e a natureza essencial da instituição. Não que se 

desconsidere o fato de que a universidade é um produto histórico, mas se deixa de relativizar 

o percurso histórico que levou a um determinado perfil assumido pela instituição. 

 Esta mesma desconsideração da relatividade histórica do passado é aplicada na 

tentativa de constituição do perfil assumido no presente. Não se pode falar de concepções de 

Universidade sem projetar nossos interesses, nossas expectativas ou mesmo nossas utopias. 

Ao negligenciar as contingências do passado, no mesmo gesto organizamos o presente como 

o que necessariamente deve ser como é o que muitas vezes leva a confundir a idéia de 

universidade vigente com a idéia própria de universidade.  

 Uma das razões desse fenômeno seria a submissão à noção de progresso e à crença que 

a acompanha: todas as mudanças que se operam nas vidas e nas condutas humanas são 
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conseqüência de um processo de aprimoramento inevitável e indissociável do processo 

civilizatório. Esta visão de mundo é, ao mesmo tempo em que se pretende juízo de realidade, 

um juízo de valor, ou seja, considera que tudo é como deve ser – única forma possível numa 

dada realidade.  

 Proceder assim, entretanto, é tirar do processo qualquer possibilidade de 

transformação, uma vez que a naturalização da história, fruto da noção de progresso, apenas 

faria vir à tona o iminente. Progredir distancia-se, então, da possibilidade de criação do novo, 

já que a inércia leva a um progresso natural. O enaltecimento do presente não nos permite ver 

a contradição presente na própria idéia de progresso. Esta crença é a garantia para aceitar 

passivamente o presente e esperar o futuro sem sobressaltos até que a contradição e seus 

efeitos se evidenciem. 

 Mas a realidade é complexa. Na presença dos sintomas do que Leopoldo e Silva 

chama de “mal-estar da universidade”, três posicionamentos costumam se apresentar: há os 

que buscam refletir sobre as razões do mal-estar, há os que vêem nele equívocos e, 

principalmente, há os que o negam por entender que o mal-estar não passa de uma nostalgia, 

um saudosismo pela perda ou enfraquecimento de um caráter nobre que a atividade 

universitária teria tido num passado superestimado. Para escaparmos dos riscos que a 

ingenuidade dessas visões traz, teríamos de empreender uma análise pormenorizada do que 

foi a universidade no passado – trabalho de difícil execução uma vez que só se teria acesso, 

para este intento, ao produto final da evolução histórica e não exatamente ao processo que a 

engendrou. 

 Vista criticamente, a história da instituição não teria nada de nobre, mas seria apenas 

  

 

a tentativa de criação, que passa por inumeráveis contradições, de um modo 

novo de construir o saber e os critérios de conduta social e histórica. E na 

realização dessa tarefa, o confronto com a tradição, com o presente, com o 

poder, com as outras instituições e com todas as injunções e contingências que 

pesam sobre a teoria e a prática (LEOPOLDO E SILVA, 2006, p. 194). 
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 Desde a sua origem a instituição universitária sofreu o conflito entre a formação de 

profissionais e a formação de consciência pública, vivenciou a dicotomia entre a 

singularidade e a pretensão de universalidade, entendida também esta última como produto 

das condições objetivas de cada época. Como a universidade poderia recriar a sua época 

sendo ao mesmo tempo uma criação de seu tempo? Este conflito se apresenta às vezes na 

forma da contradição e às vezes na forma da conciliação com a religião ou com a sociedade e 

ainda na forma da busca por uma unidade que pretenderia lhe conferir harmonia e sentido em 

um mundo desarmonioso e contraditório.  

 Uma outra dimensão do confronto está no uso que é feito da universidade pelas 

religiões e pelo Estado, por um lado, e a exigência de autonomia do conhecimento, por outro. 

Dimensão engrandecida pela realidade de que o próprio conhecimento não é desvinculado de 

crenças religiosas ou razões de Estado. Estas contradições são constitutivas da universidade, 

instituição criada e mantida pelos próprios poderes que lhe compete contestar. Uma 

compreensão melhor desta aporia só será obtida com a consideração da complexidade da 

experiência histórica da qual o presente – também histórico – é inseparável. 

 É neste ponto que uma abordagem crítica da universidade romperia com a visão de 

que ela seria apenas um resultado histórico do progresso. 

  

 

Se não compreendermos a experiência real pela qual a universidade se 

constituiu, não compreenderemos a nossa experiência de universidade. Não se 

trata de explicar uma coisa, mas de compreender uma história. Há, portanto, 

um dinamismo intrínseco na ‘idéia’ de universidade, que não pode ser 

confundido com um ideal ou uma essência mais ou menos realizada na 

efetividade histórica (LEOPOLDO E SILVA, 2006, p. 195). 

  

 

 A idéia de universidade é constituída, pois, daquilo que nela se mantém e daquilo que 

nela se transforma. É por isso que a compreensão da universidade do presente não pode 

prescindir da compreensão da universidade do passado. Diante disso não podemos vislumbrar 

a universidade do futuro a partir de uma visão estática da universidade do presente.  
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 Se a própria universidade não se coloca em questão, que sentido teria colocar em 

questão qualquer outra coisa a partir dela mesma? Até nos séculos XII e XIII, em que o 

caráter teocrático da sociedade e a hegemonia da Igreja eram inquestionáveis, a conduta dos 

membros da instituição não era a de uma total aceitação dos dogmas.  

 Ainda no século XIX a tensão persiste como uma das derivações do conflito 

permanente entre a razão iluminada e sem amarras e as imposições das questões formuladas 

pela sociedade administrada. 

 

 

O problema comum a todos os ideólogos do sistema universitário de então era 

o de delimitar e definir, dentro de certos parâmetros e de acordo com a 

precisão possível, uma atividade que dependia tanto da total abertura de 

horizontes quanto de uma especificação que a qualificasse e determinasse o 

seu alcance e o seu valor (LEOPOLDO E SILVA, 2006, p. 197). 

 

 

 Não é por acaso a recorrência das reformas universitárias em todos os sistemas. Nelas 

sempre se parte de análises ético-políticas internas com pretensão a organizar o equilíbrio com 

o contexto social político e histórico e o lugar que a instituição deve ocupar. Esta dificuldade 

é inerente ao processo de construção da universalidade a partir de limites formais.  

  

 

Mesmo o projeto mais idealista, se por sua origem se encontra cravado no 

solo das necessidades  humanas, deverá inscrever-se de alguma forma no 

realismo das  possibilidades de sua efetivação. [...] A idealização, tanto em 

teoria quanto na prática, pode certamente projetar a fantasia, mas antes de 

tudo envolve o risco inerente ao ato de lançar-se para a consecução de 

objetivos dos quais só estaremos absolutamente certos quando os 

alcançarmos, superando a possibilidade sempre existente do fracasso 

(LEOPOLDO E SILVA, 2006, p. 198). 
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 Entretanto, a própria possibilidade do fracasso está proibida na universidade atual. Os 

medidores de produtividade e eficiência não permitem o experimento, a criação e a ousadia, 

que têm como horizonte possível o erro. A desistência diante da mera possibilidade do 

fracasso na verdade é compensada por uma adesão automática à lógica inercial do progresso. 

Mas isso esconde que  

 

 

O caráter arrojado dessa atitude é apenas aparente: cremos firmemente que se 

acompanharmos o progresso, não correremos riscos; essa é a razão pela qual 

nos alienamos e alienamos nosso trabalho ao ritmo próprio da racionalidade 

técnica e à expansão totalitária da tecnociência (LEOPOLDO E SILVA, 2006, 

p. 198). 

 

 

 Ao abrigar mentes que destoavam do dogma, beirando a heresia, a universidade 

medieval corria riscos evitados pela universidade atual, quando esta defende o conforto do 

pensamento hegemônico, uniforme e unilateral. Assim procedendo, a universidade 

contemporânea evita redefinir-se, pelo contrário, busca firmar-se se apegando a uma definição 

construída pelo tempo presente e que não admite referência ao que a universidade instituiu e 

preservou como valor histórico.  

 A submissão atual às exigências do mercado, da tecnociência e da produtividade tem 

um duplo papel: confere sentido à atividade universitária e, ao mesmo tempo, a 

desinstitucionaliza. 

 

 

Nesse processo de desinstitucionalização se inscrevem vários fenômenos 

imediatamente presentes tais como heteronomia (absorção de critérios 

extrínsecos como paradigmas do modo de ser, da organização e da gestão da 

universidade), a privatização (assimilação dos mecanismos neoliberais de 

destruição da esfera pública) e subordinação ao mercado (entronização de 
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critérios ligados ao tecnocratismo economicista). Tais exemplos configuram o 

quadro da adaptação, que seria ao mesmo tempo o abandono do perfil 

institucional em prol do perfil organizacional (LEOPOLDO E SILVA, 2006, 

p. 199). 

 

 

 No contexto especial da América Latina, esse quadro foi preparado por décadas de 

períodos ditatoriais e pelo caminho que abriram para a instalação do neoliberalismo, sem que 

sequer tenhamos passado aqui pelo Estado provedor (welfare state) – que a nova ordem 

econômica mundial deveria minimizar. 

 A hegemonização do critério econômico em todos os campos, especialmente para o 

nosso caso, na universidade, retira do âmbito das políticas sociais a autonomia decisória na 

educação. As iniciativas que contrariariam esta tese são pontuais e superficiais. A atual 

ênfase, por exemplo, no acesso, não leva em conta a preocupação com o fortalecimento da 

instituição; pelo contrário, o descuido com a qualidade parece ser condição sine qua non à sua 

democratização. O caráter acadêmico passa a subordinar-se aos critérios de organização e 

gestão.  

 Vista historicamente, o que tem acompanhado a instituição universitária é um 

equilíbrio instável que ao mesmo tempo a projeta para além do seu tempo, reavaliando-o, e 

talvez esteja aí a sua missão mais importante: justamente questionar o imperativo dos 

interesses hegemônicos do seu tempo, relativizando-os e exercitando a liberdade como 

critério ético. 

 

 

 2. 2 Um Olhar na História  

 

 

 A universidade é uma instituição historicamente produzida que, como tal, precisa ter 

sempre avaliados seus objetivos, seus fundamentos, suas justificativas e seus ideais. Em que 
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momento é criada? A que interesses servia originalmente? A que interesses serve hoje? Como 

foi e é organizada? O que ensina? Para quem? Com que finalidade? Com que resultados?  

Estudar a sua história significa, além de compreender a nossa herança cultural e os valores 

subjacentes, compreender o funcionamento mesmo das nossas sociedades. Contudo, como 

toda preocupação fundadora corre o risco de fazê-lo, é preciso não glamourizar a história 

dessa instituição. A questão da manutenção do saber e da sua relação com as inovações de 

cada época sempre foi uma discussão central – e palco de conflitos – na vida das 

universidades e das sociedades que as criam. O quadro histórico é vasto e não permite uma 

única visão global, já que as instituições seguem orientações distintas.  

 Vista pelo senso comum, a universidade seria o local, por excelência, de produção e 

divulgação do conhecimento. Nela haveria o estudo das culturas, das teorias e da obra dos 

autores clássicos, num processo de livre circulação dos saberes e práticas. Esta visão perde, no 

entanto, sua ingenuidade quando confrontada com a tese de que a cultura mantém sempre 

estreitos vínculos com as relações sociais desenvolvidas na produção material, das quais a 

universidade seria a expressão. Considerada assim, esta instituição forneceria – no contexto 

do modo de produção capitalista – os conhecimentos imprescindíveis à reprodução do capital.  

 Entretanto, mais de um aspecto precisa ser considerado para se demonstrar como isso 

acontece. O primeiro aspecto diz respeito à origem social dos estudantes universitários, em 

geral oriundos das camadas médias e altas, com pretensão de ascender ou de se manter classe 

dominante. O segundo aspecto a se considerar refere-se à seleção dos conteúdos e práticas 

curriculares que seriam adequados e úteis aos países dependentes, por exemplo, para um 

idealizado acesso ao grupo dos dominantes. 

 Além disso, a instituição universidade pode também ser foco de diferentes e 

contraditórios olhares, expectativas e julgamentos. Pode ser vista como o local adequado para 

criação e transmissão do saber, imprescindível para a formação de profissionais de nível 

superior. Pode ser vista como o lugar centralizador das culturas locais, nacionais e 

internacionais; centro catalisador das principais obras dos principais autores. Se a cultura 

mantém estreita ligação com a forma das relações estabelecidas entre os homens, os valores, 

os costumes, as idéias e as doutrinas examinadas na universidade seriam a expressão viva 

dessa cultura. Pode ser vista também como um equipamento essencial da formação social 

capitalista, por operar a reprodução das condições materiais da existência e da divisão do 

trabalho e assim garantir a perpetuação da ideologia dos grupos dominantes. Pode, ainda, ser 
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o local de formulação das políticas científico-tecnológicas dos governos. E pode, também, ser 

considerada como o lugar privilegiado da formação de intelectuais orgânicos a serviço dos 

interesses das classes subalternas. 

 Para quem defende a tese de que é a partir da cultura que ocorrem as principais 

transformações na sociedade, a universidade apresentaria, então, um papel essencial. Numa 

outra visão – a de que as transformações significativas só ocorrem em função das relações que 

os homens travam no desenvolvimento de sua produção material, manifesta nas formas do 

pensamento, nos valores e nas instituições, – essa cultura dominante atingiria também a 

universidade que, sem neutralidade possível, contribuiria sempre para a reposição do real.  

 Como criação da civilização européia no início do século XIII, seria uma instituição – 

mais ou menos autônoma – de mestres e alunos reunidos para assegurar o ensino de um 

determinado número de disciplinas em um nível superior. Suas origens mais remotas podem 

ser localizadas já nas instituições greco-romanas. Como a conhecemos hoje, derivou-se de 

escolas medievais chamadas studia generalia, instituições que pretendiam extrapolar o âmbito 

dos monastérios restritos à formação religiosa. Seu funcionamento dependia de permissão das 

autoridades civis e eclesiásticas. Eram abertas a estudantes de toda a Europa que, depois de 

formados, poderiam lecionar em qualquer lugar. A freqüência garantia imunidade e proteção 

mútua contra perseguição, prisão injusta, assim como o privilégio da moradia segura. 

Estudantes e professores estrangeiros criaram associações para autoproteção chamadas 

universitas. Mais tarde universidade passa a significar a comunidade constituída de alunos e 

mestres reconhecidos pelo poder civil ou eclesiástico. O ensino era relativamente livre desde 

que não disseminasse heresias ou ateísmo. Como pagavam taxas para estudar, os alunos 

poderiam se transferir para outras escolas se não estivessem satisfeitos.  

 Wanderley (1983, p. 16) relaciona as universidades Bolonha (1108), Paris (1211), 

Pádua (1222), Nápoles (1224), Salamanca (1243), Oxford (1249), Cambridge (1284), 

Coimbra (1290), Praga (1348), Viena (1365), Heidelberg (1386), Leipzig (1409), Tübingen 

(1477), Louvain (1425), Barcelona (1450), Basiléia (1460), Upsala (1477), Leiden 1575), 

Edimburgo (1583), Göttingen (1737), Moscou (1755), São Petersburgo (1789), Londres 

(1836), como num sentido mais próximo às da época moderna. 

 Entretanto, já na primeira metade do século XII a maior parte das catedrais da França 

possuía uma escola onde eram ensinadas as Artes Liberais e a Sagrada Escritura. Essas 

escolas uniram-se posteriormente com outras criadas por novas ordens de cônegos em 
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abadias, e dessa fusão surgiu o que se poderia denominar de escolas particulares. “Nelas, os 

mestres instalavam-se por conta própria e, contando apenas com sua reputação, ensinavam 

aqueles que aceitassem pagar para matricular-se em suas escolas” (CHARLE E VERGER, 

1996, p. 14). Incomodada com esse crescimento, a Igreja coloca em funcionamento o sistema 

da licentia docendi: a autorização para abertura de uma escola só seria outorgada em cada 

diocese pela autoridade episcopal.  

 Tal limitação, entretanto, não atingiu totalmente as escolas de Direito e de Medicina, 

tradicionalmente mais laicas e funcionando sob a responsabilidade do mestre que firmava 

contrato com os ouvintes. No decorrer do mesmo século XII esse tipo de ensino espalha-se 

por outras regiões da Europa, segundo Charle e Verger, devido à necessidade, principalmente 

da Igreja, mas também dos poderes leigos, de apelar a letrados competentes que dominem as 

disciplinas eruditas e as técnicas da escrita na gestão dos negócios. A renovação escolar fez-se 

acompanhar de uma espetacular promoção social das pessoas saídas das escolas, os magistri, 

já que seu saber era superior ao das épocas anteriores. 

 Em torno de 1190 essas escolas transformam-se em universidades. Essa mutação não 

foi provocada por um crescimento automático ou por vitória das forças emergentes em 

detrimento das tradicionais, mas pelo fato de que os estudantes passaram a se reagrupar de 

acordo com sua origem geográfica para se proteger das cobranças da população local, regrar 

seus conflitos internos, assinar contrato com os professores e determinar eles mesmos os 

ensinamentos que queriam receber. Nasciam, assim, as universidades, antes de tudo, como 

associações de estudantes. 

 De forma geral, essas escolas têm em comum o movimento associativo. Mestres e 

estudantes estabeleceram seus próprios estatutos, escolheram seus representantes, 

organizaram-se para garantir o auxílio mútuo, assegurar sua proteção diante das ameaças 

possíveis da população e das autoridades locais e regulamentar o exercício autônomo da 

atividade de estudo e ensino. Outro ponto comum foi a extrapolação da esfera diocesana e a 

possibilidade de recrutamento em toda a cristandade, tendo como exigência a autoridade 

intelectual. Para os autores, o surgimento dessa nova instituição deve-se, para além da 

conjuntura favorável e dos fatores intelectuais, muito mais à  
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tomada de consciência mais aguda das necessidades ‘profissionais’ do ensino. 

Poder-se-ia dizer que teria sido para fazer frente a um determinado número de 

disfunções surgidas nas escolas existentes e às críticas por elas suscitadas que 

a solução universitária foi constituída (CHARLE E VERGER, 1996, p. 20).  

 

 

 É preciso considerar, também, que o quadro geral era desorganizado: algumas escolas 

decaíam visivelmente, outras cresciam além das possibilidades materiais, a autoridade 

eclesiástica estava ultrapassada, o conjunto dos estudantes constituía uma ameaça à ordem 

pública, os mestres concorriam abertamente e não havia uma linha organizativa do ensino. 

Talvez para organizar este cenário é que os mestres tenham se associado e proposto a 

limitação do número de escolas e implantado um regime de estudos bem definido. Há que se 

destacar nesse processo a participação favorável das autoridades detentoras do poder político 

e religioso.  

 

 

Apostando abertamente na modernidade institucional e intelectual, em todos 

os lugares o papado garantiu a autonomia universitária; por meio disso, ele 

reconhecia para as universidades uma espécie de magistério doutrinal 

extensivo a toda a cristandade, servindo em última instância, evidentemente, a 

objetivos definidos por ele mesmo. Em decorrência disso, no próprio 

nascimento da instituição já se desenhava o primeiro limite para a autonomia 

universitária (CHARLE E VERGER, 1996, p. 21). 

  

 

 Nos séculos XIV e XV novas instituições universitárias surgem, agora por um “ato de 

fundação” decidido pelas autoridades políticas e confirmado pela Igreja. É característica deste 

período a passagem das universidades para o controle das cidades e dos estados, que 

esperavam do seu ensino a formação de quadros de letrados e de juristas, além da 

contribuição para a elaboração da ideologia nacional que fundaria o Estado moderno. 
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 Em geral, os estudos sobre a universidade medieval adotaram o pressuposto de que 

nessas instituições mestres e estudantes limitavam-se a reproduzir o saber cristalizado do 

período sem procurar atualizá-lo. Na verdade, o sistema era fragmentado e a desorganização, 

grave. Além disso, o acesso rápido, e a baixo custo, ao diploma constituía o interesse 

manifesto de muitos estudantes, sem contar que a noção de utilidade social estava sempre 

presente.  

 

 

[...] os universitários medievais estavam convencidos de que os estudos 

não constituíam um fim em si, mas deviam propiciar aos que 

alcançavam o saber beneficiarem-se pessoalmente dele e colocarem sua 

competência a serviço de fins socialmente legítimos. Salvo exceções, 

rejeitavam a idéia de um desfrute egoísta do saber; como um dom de 

Deus, este deveria servir tanto para a boa organização da sociedade 

cristã como para a salvação das almas (CHARLE E VERGER, 1996, p. 

30). 

  

 

 Pode-se considerar, então, que as universidades medievais propiciaram o surgimento 

da figura social do “intelectual”.  

 O quadro geral das disciplinas foi estabelecido no século XIII a partir das concepções 

do saber elaboradas na Antigüidade e que pretendiam dominar a cultura erudita, 

desqualificando as “artes mecânicas”.  Ainda que esse ensino não tenha sido homogêneo, 

serviu para fornecer alguns traços essenciais do ensino superior. O método de ensino era 

rigoroso. O ensino baseava-se no princípio de autoridade de alguns textos – textos de base 

que continham os princípios gerais sobre os quais todo conhecimento deveria basear-se.  A 

pedagogia era a da leitura e da disputa. A leitura era praticada em níveis, da paráfrase ao 

aprofundamento. A disputa consistia numa discussão pública organizada entre os estudantes 

sob a direção do mestre a partir de um tema proposto por este último ou então mesmo pelo 

auditório.  O mestre encerrava o debate por meio de uma determinação. Esse exercício 

contribuía para a formação dos estudantes e era, ao mesmo tempo, instrumento de descoberta 
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da verdade. As referências às autoridades deveriam ser citadas de memória e o raciocínio 

devia se conduzir pelas regras do silogismo.    

 Com relação aos graus as universidades construíram um sistema completo que 

assegurava a competência intelectual dos estudantes. Esse saber convertido em “capital 

social” traduzia-se em retorno financeiro no exercício da carreira. 

 O ensino era basicamente oral, sendo proibido ditar as leituras ou tomar notas. A 

insuficiência na produção de livros era responsável por parte das deficiências do ensino 

universitário medieval. 

  As principais críticas à cultura universitária vieram do Humanismo. Ainda que alguns 

dos seus nomes tenham passado pela instituição universitária, é de fora dela que os primeiros 

humanistas se insurgem contra os excessos nominalistas e preconizam o retorno às fontes 

literárias latinas.  

 Na Modernidade há um importante crescimento do número de instituições 

universitárias, especialmente na Espanha, na Itália e na França. Contudo, são escolas de 

pequeno porte e que não garantiam presença em todas as principais grandes cidades. A 

instituição começa a firmar-se fora da Europa, nas colônias americanas. Teoricamente, as 

escolas medievais serviam de modelo, mas, na prática, muitas inovações foram introduzidas. 

Isso fez com que “a uniformidade aparente da universitas medieval perdesse decididamente o 

passo para a diversidade das práticas locais e dos caracteres nacionais” (ibidem, p. 43). 

 Tratava-se de uma instituição oficial, fundada ou reconhecida por uma autoridade 

religiosa ou política, ainda que outras autoridades também entrassem em cena. Multiplicava-

se, também, a criação de estabelecimentos sem o direito de conferir grau, mas que garantiam 

conhecimentos de tipo parcialmente superior e que atendessem a finalidades 

profissionalizantes, às quais as universidades não se dedicavam. 

 Um dos principais aspectos a destacar no período é o crescimento do poder político 

exercido sobre as instituições universitárias – uma vez que o Estado encarregava-se cada vez 

mais dos salários e da construção dos prédios. É marcante, portanto, nessa época o aumento 

do controle exercido sobre as universidades pelos poderes políticos, tanto pela manutenção 

econômica das instituições como na oferta de empregos no clero ou no sistema judiciário a 

grande parte dos egressos.  
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 A população estudantil variava em cada país. Na Inglaterra, cerca de 2,5% dos jovens 

freqüentavam as universidades, número que permaneceu estagnado até o século XVIII.  

França e Espanha apresentariam este quadro mais tardiamente, mas com mais vigor, enquanto 

na Itália há um declínio no número de matrículas. No geral, a maior parte das universidades 

abrigava um contingente medíocre, se considerada a população total. 

 Com relação à origem social dos estudantes houve entre os séculos XVI e XVIII uma 

restrição ao acesso. Enquanto no Renascimento havia uma expectativa relacionada ao 

crescente prestígio da cultura erudita, a inversão desses fatores provoca o fechamento social 

do recrutamento universitário e a diminuição dos contingentes. Há uma saturação dos cargos 

oferecidos aos diplomados que provoca uma revisão da imagem que se fazia da universidade. 

Segundo Charle e Verger, se não formavam espíritos originais, pelo menos garantiam uma 

sólida cultura de base e o domínio de técnicas intelectuais úteis. Com relação à duração dos 

estudos, há uma redução do tempo destinado na época medieval. Reformas são empreendidas 

entre os séculos XVI e XVIII para assegurar o controle pelo Estado e diminuir a autonomia, 

além de refletir o espírito das Luzes manifestado na consonância com as necessidades dos 

Estados e das profissões. 

 Entre 1780 e 1860, se a maior parte das universidades permanece com a estrutura 

anterior, pelo menos na Alemanha e na França surgem modelos modernizados de organização 

superior. O acesso de alunos e professores continua elitista e a vocação desse nível de ensino 

se torna profissional, especialmente na França, que pretendia oferecer à sociedade pós-

revolucionária quadros adequados à nova ordem. Entretanto, a maior parte da pesquisa e da 

formação profissional continua a ser feita em larga escala por instituições livres ou não-

universitárias. 

 De 1860 a 1940 acontecem a diversificação, a expansão e a profissionalização do 

ensino superior, que se torna cada vez mais importante para a ascensão social dos estudantes, 

para o sentimento da nacionalidade, para a ciência, para a economia, para a formação das 

elites, além de dar início à abertura do acesso das mulheres à universidade. 

 O modelo americano de universidade teve por objetivo “unificar uma nação 

desarmônica, formar as novas elites necessárias a uma sociedade urbana e industrial, afirmar o 

poderio internacional de um país em vias de ultrapassar a velha Europa” (CHARLE E 

VERGER, 1996, p. 94). Para tanto, muitos milionários fazem grandes doações para criar no seu 

país instituições científicas de nível europeu. A ênfase utilitária e a expectativa no progresso 



  35
  
  
  
  

 

econômico levaram à rápida introdução de cursos que, na Europa, devido aos preconceitos 

herdados da sociedade pré-capitalista, não eram considerados dignos da universidade.  

 Essa abertura foi vista pelos educadores europeus como uma traição ao ensino 

propriamente universitário, mas foi também o que, segundo os autores, possibilitou a 

sobrevida das instituições, conciliando formação técnica e atraindo clientela e contribuições 

de empresários. O preço será o da submissão de professores e programas aos conselhos de 

administração, dominados pelos homens de negócios. Essa será uma importante distinção 

entre as universidades americanas e as européias. 

 No que diz respeito à América Latina, a estrutura inaugurada no período colonial só 

será modificada no século XX, apesar de as colônias espanholas terem instalado um sistema 

universitário já no século XVI. Com o fim dos pactos coloniais as novas nações latino-

americanas passam a implantar o modelo napoleônico: a universidade é mantida pelo Estado, 

devendo formar a elite e, conseqüentemente, perde a autonomia. Este sistema francês divide o 

ensino em faculdades profissionalizantes que favoreciam aos titulados o acesso aos postos da 

administração pública. A questão de como conciliar ensino profissional com atividade 

científica e, ao mesmo tempo, formar dirigentes – se isso é uma temática que diz respeito à 

instituição – é um ponto de tensão permanente nas universidades da América Latina. 

 Não é possível referir-se às universidades na América Latina como um todo uniforme. 

Cada país sofreu um processo colonizador e reagiu a ele de acordo com as suas condições 

históricas. Têm em comum, entretanto, a condição da dependência e os movimentos de 

resistência, em graus variados. É preciso ressaltar que desta dependência não se pode dizer 

que tenha se estabelecido apenas no momento fundador. Pelo contrário, a heteronomia está 

em toda a filosofia que rege o ensino superior, os métodos e os objetivos, inicialmente 

derivados da cultura européia e, hoje, dos Estados Unidos e de sua inspiração tecnocrática. 

 Em 1918, o Manifesto de Córdoba é lançado sob a pressão do movimento estudantil e 

influência do contexto externo – Primeira Guerra, Revolução Russa e Revolução Mexicana – 

e também do contexto interno. As pretensões dos contestadores iam de maior democratização 

interna a autonomia com relação ao Estado. Mais do que um local destinado a divulgar a 

cultura universal, produzir ciência e formar profissionais, a universidade deveria ser um 

instrumento para a transformação da sociedade. Ao garantir o pluralismo ideológico e a 

liberdade de pensamento, cumpriria o papel de crítica às instituições e aos sistemas políticos, 

principalmente nesses países subdesenvolvidos, cujas modificações de cunho social tinham 
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urgência. Nos quatro anos que se seguem há algumas conquistas, mas, a partir daí, as forças 

contra-reformistas vão retomando suas posições.  

 Entretanto, os ideais de Córdoba chegam a outros países, adaptando-se às 

especificidades regionais. A partir de uma visão geral da influência dos ideais de Córdoba na 

América, Wanderlei afirma que “A reforma universitária constituiu-se na maior escola 

ideológica para os setores avançados da pequena burguesia, no espaço de onde se recrutaram 

de modo freqüente as contra-elites que enfrentaram as oligarquias” (1983, p. 26). 

 Diferentemente dos outros países vizinhos – de colonização espanhola – o Brasil não 

criou universidades enquanto colônia de Portugal, apesar de já haver escolas de nível superior 

esparsas. São Marcos, no Peru, foi fundada em 1551, a Universidade de Buenos Aires em 

1821 e a Universidad Nacional Autônoma de México em 1910. No Brasil a primeira 

universidade a ser fundada é a do Rio de Janeiro, em 1920, que se transformou depois na 

Universidade do Brasil e mais tarde Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

resultante da união das três faculdades então existentes naquela cidade.  Antes da 

Independência, cerca de três mil brasileiros cursaram ensino superior, a maioria em Coimbra, 

alguns em Toulouse e Montpellier e outros, ainda, no Reino Unido. No início do período 

republicano só havia cinco faculdades no Brasil: duas de direito, em São Paulo e Pernambuco, 

duas de medicina, na Bahia e no Rio de Janeiro, e uma politécnica, no Rio de Janeiro. Em 

1869, é criada em Minas Gerais a Escola Agrícola União e Indústria, e em 1875, a Escola de 

Minas de Ouro Preto. Em 1877 é fundada na Bahia uma escola de agricultura.  

     Um marco decisivo foi a criação da Universidade de São Paulo (USP) em 1934. Na 

sua fundação foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras e foram 

incorporadas as Faculdades de Direito, Medicina, Farmácia e Odontologia, além da 

Politécnica e da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.  

 O sucesso da criação da USP deveu-se fundamentalmente ao recrutamento de 

professores europeus, alguns já consagrados e outros jovens talentosos em início de carreira. 

Atualmente o Brasil tem pelo menos uma universidade em cada estado da federação. Para 

Charle e Verger (1996) a criação se fez de forma autoritária nas fundações das Universidades 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, com a contratação de professores europeus. Eles se 

tornaram responsáveis pela maioria das cadeiras da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

da USP.  Na visão de seus criadores a USP traria resultados ao Estado formando profissionais 
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qualificados dedicados ao ensino, à administração pública e à manutenção da elite. Pode-se 

dizer que esse sentido inicial ainda está presente na atualidade. Segundo Wanderley  

  

 

apesar de algumas tentativas de maior ou menor eficácia, no sentido da 

contribuição da universidade para romper com a dependência e colaborar num 

projeto próprio de desenvolvimento, no sentido de democratizar o meio 

universitário e preparar profissionais competentes, a tendência geral 

predominante a avalia como incapaz de acompanhar  o padrão moderno das 

sociedades desenvolvidas, como compactuando com o conservadorismo e 

como um instrumento de resistência à mudança interna e externa (1983, p.  

11-12). 

 

 

 Entretanto, se observados os textos oficiais – estatutos e outros documentos – a 

impressão seria bastante favorável, no âmbito das intenções, contrariando o que a realidade 

demonstra: descumprimento das finalidades manifestas, carência de meios e de quadros 

profissionais e outras deficiências, o que faz as universidades viverem sob um quadro 

permanente de discussões sobre reformas institucionais.  

 A Universidade de São Paulo é fundada sob as forças de um discurso assumidamente 

liberal, que justificava-se a si mesmo como forma de fazer frente à investida do fascismo. 

Irene Cardoso (1982) refere-se a um mito fundador e à sua persistência, na invocação 

permanente do espírito de liberdade no pensamento, no ensino e na pesquisa que teriam 

presidido a fundação da USP.  Mito porque, como tal, omite o empenho anticomunista dos 

liberais fundadores além de omitir o cerceamento da liberdade de pensamento e expressão na 

prática da fiscalização do que se ensinava nas universidades e nas escolas secundárias e 

também o que se publicava nos jornais, revistas e livros de então. 

 Os liberais ilustrados viam na nova instituição a possibilidade de cumprir um duplo 

papel: livrar a sociedade do domínio oligárquico e, ao mesmo tempo, preparar as novas elites. 

É fato que essa motivação originária veiculava uma idealização – própria do discurso liberal. 

Era preciso sonhar alto para se desincompatibilizar com as determinações de classe. Esta 
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contradição se explicitava numa relação ambígua com o poder, às vezes ignorando os 

princípios e às vezes fazendo uma defesa dos mesmos com recurso ao argumento da 

autoridade intelectual e moral. 

 No centro das preocupações estava a crença de que dar prioridade à educação das 

elites garantiria automaticamente o reordenamento político desejado da sociedade, como 

instrumento de coesão, num nível bem mais amplo e superior ao dos interesses imediatos dos 

partidos. Este idealismo continha a abstração do “interesse nacional” e também a idéia de que 

o governante seria mais político quanto mais conseguisse ver os problemas técnicos que os 

governos devem resolver para impor diretrizes políticas que orientarão as soluções técnicas. 

Portanto, a defesa da não profissionalização do ensino superior justificava-se pela 

preocupação de formar dirigentes de elite. “Não há de ser o ‘profissional liberal’ que dirigirá 

o país, mas o liberal não profissional” (LEOPOLDO E SILVA, 1999, p. 3). 

 Se forem treinados numa especialidade profissional, estes dirigentes estariam privados 

da força criadora necessária para desencadear na sociedade os rumos civilizatórios. Está 

implícita aí a idéia de que a universidade deve não só transmitir saber, mas também produzi-

lo. Considerada, portanto, como organismo vivo sensível à sociedade, a universidade não só 

teria condições de atender às demandas sociais imediatas, mas principalmente poderia 

apreender e antecipar-se às necessidades do povo melhor do que o próprio povo. Para isto 

precisa constituir-se como um centro de alta cultura, desvinculado dos interesses imediatos e 

utilitários. 

 Compreende-se, então, porque o ensino superior merecerá mais atenção do que a dada 

à educação popular. É característico deste projeto modernizante a expectativa da missão 

civilizatória projetada na formação da elite pelo ensino universitário. Especialmente porque 

seria feita na forma da educação pública – garantia do caráter democrático do processo que 

barraria a reprodução das oligarquias, uma vez que elementos de todas as classes sociais 

teriam acesso à posição de membro da elite por mérito e não mais por sangue. 

 Às classes médias estará assegurado o direito ao ensino secundário, que é suficiente 

para a incorporação do saber elaborado na universidade. Às massas se destinará o curso 

primário, cumprindo “a função de inserção da parte na totalidade harmônica e funcional” 

(LEOPOLDO E SILVA, 1999, p. 5). As divisões de classe não são vistas como impedimento 

à experiência democrática, uma vez que a mobilidade é pensada em termos de mérito. 
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 Está clara, portanto, no projeto educativo dos liberais ilustrados, a importância da 

crença de que a educação é o instrumento privilegiado para a construção da sociedade 

democrática degradada pela crise das oligarquias e da crença de que esta missão deveria ficar 

sob a responsabilidade da investida modernizadora da ilustração paulista.  

 Entretanto, este ideal viveria uma relação conflituosa ou, pelo menos, ambígua com as 

práticas autoritárias do começo dos anos 30, às vezes na forma da aproximação, às vezes na 

forma do distanciamento. No final das contas, há uma submissão do projeto educacional ao 

projeto político, quando Armando de Salles Oliveira assume a interventoria de São Paulo. É o 

período em que os liberais participam, de certa forma, de parte do poder autoritário, já que, 

  

 

se um projeto educacional está sempre vinculado a um projeto político, esta 

tese geral se torna ainda mais evidente quando o projeto educacional é 

elaborado por um grupo que tem ambições de poder, ainda que, para a época, 

singularmente fundadas nos critérios ‘modernos’ de racionalidade, 

competência e amplitude cultural (LEOPOLDO E SILVA, 1999, p. 7). 

 

 

 Há, sem dúvida, aí a presença de um aspecto que se constituiria já como uma marca 

permanente da universidade – a discrepância entre a concepção de universidade dos gestores 

de 1931 e a idéia subjacente ao projeto inicial da Universidade de São Paulo. Foi só a partir da 

concessão de Getúlio Vargas às pressões dos liberais paulistas na indicação de Armando de 

Salles Oliveira para interventor – na verdade uma cooptação que visava aumentar a base de 

apoio do governo autoritário – que tornou-se viável o projeto de universidade, o que 

repercutiu no próprio projeto, na continuidade imediata de sua realização. Leopoldo e Silva 

diz ainda, a propósito, que “não é possível ignorar a proximidade entre 1934 e 1937” (1999, p. 

11), ou seja, o momento da fundação da Universidade de São Paulo no Governo Provisório e 

a implantação do Estado Novo. A dificuldade é perceber até que ponto a balança pendeu mais 

para o lado de qual determinação: a institucionalização de um instrumento de poder ou o lado 

de um projeto de crítica ao autoritarismo dos ocupantes do poder feita pelos liberais.  
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 A USP é fundada então, neste contexto contraditório, o que lhe conferiria uma herança 

ambígua que a condenaria a reproduzir a ambigüidade original de muitas outras formas em 

diferentes momentos históricos. 

 É preciso destacar que o projeto de fundação da Universidade pretendia transformar os 

fundamentos e a situação em que se encontrava a educação superior de então. Desde o 

Império até a República predominava o bacharelismo, muito respeitado pela sociedade e 

centrado na transmissão de conhecimentos vindos do exterior e na formação de profissionais 

liberais como escola de elites. 

 

 

A escola superior, assim entendida, rapidamente se converteu num ídolo 

cultural, congelado distante da realidade histórica, embora mantivesse e até 

mesmo aumentasse o prestígio social no decorrer do tempo, fenômeno de que 

a educação superior brasileira se ressente até os dias atuais (LEOPOLDO E 

SILVA, 1999, p. 13). 

 

 

 Este quadro inaugural reduziu as possibilidades tanto do exercício de uma análise 

realista da sociedade brasileira quanto impediu uma tomada de posição frente às opções com 

as quais a humanidade é confrontada na modernidade. 

 O projeto inicial da Universidade de São Paulo pretendia transformar este cenário 

mudando a formação universitária, mas sofreu desde cedo a oposição das grandes escolas 

profissionais, que conseguiram estender a abrangência da patologia institucional elevando-a 

ao patamar da normalidade – prática que, no Brasil, não está restrita às questões referentes à 

vida universitária. 

  

 

Como a política sempre significou imposição, alianças ou confrontos de 

interesses alheios à dimensão pública, não se concebe o resgate de algo cuja 

perda não é sentida pela simples razão de que nunca existiu, exceto num 



  41
  
  
  
  

 

pensamento acadêmico ou contestador que se desenvolveu sempre à margem 

da vida política institucionalizada (LEOPOLDO E SILVA, 1999, p. 14). 

 

 

 Esta tendência prevaleceu sobre os propósitos dos fundadores da Universidade. Diante 

da posição ocupada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de centro da Universidade, 

tratou-se imediatamente de tirá-la do centro do poder universitário, “para que a transformação 

acadêmica não repercutisse num deslocamento de poder”. O espaço é logo ocupado pelas 

escolas profissionais. “Isto fez com que a nova Universidade tivesse que se haver, desde o seu 

nascimento, com a velhice precoce que lhe queriam impor” (LEOPOLDO E SILVA, 1999, p. 

14). 

 Nos anos 60 são firmados os acordos MEC-USAID que, no respeitante à educação 

superior, preocupavam-se com a formação dos educadores que deveriam manter o país 

alinhado com o chamado mundo livre. Em 1965, exacerbando as prescrições dos acordos, a 

Diretoria de Ensino Superior do MEC contrata Rudolph P. Atcon para reformular as 

universidades brasileiras, numa linha fortemente tecnocrática: uma universidade autônoma é 

uma grande empresa, não uma repartição pública. A ordem era adotar a racionalidade 

administrativa, entre outras coisas separando o planejamento da execução e despolitizando as 

decisões, trazendo para o Conselho de Curadores pessoas como industriais e banqueiros com 

experiência de sucesso no mundo dos negócios – visando ao modelo privado de 

gerenciamento. 

 Leopoldo e Silva destaca, entretanto, que, por mais absurdas e despolitizadas que 

sejam as recomendações do Relatório Atcon, é importante lembrar que suas propostas vinham 

ao encontro de idéias já instaladas nas mentes dos técnicos do MEC, do Conselho Federal de 

Educação e mesmo dos dirigentes universitários. Um dos exemplos é o da aglutinação de 

disciplinas num Centro de Estudos Gerais, em que as etapas básicas de vários cursos 

deveriam ser cumpridas num único lugar, impedindo assim a duplicação dos meios.  

 

 

Vê-se que o objetivo deste agrupamento disciplinar não era a 

interdisciplinaridade, mas a  generalidade, concebida de duas maneiras: 
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como etapa inicial da formação especializada, o que seria o seu papel 

principal; e como meio de contentar os postulantes à ‘cultura geral’, 

humanística ou científica, incapazes de ou resistentes à profissionalização. 

Isto permite não apenas a economia de meios, como o controle centralizado 

da formação básica em todos os aspectos, além de propiciar também a 

redução do custo do aluno que não se destina à profissionalização, pois ele 

aproveitaria uma parte daquilo que os profissionais teriam integralmente: uns 

ficariam com a generalidade e outros com a generalidade e a especialização 

(LEOPOLDO E SILVA, 1999, p. 18). 

 

 

 Além de parecer valorizar o saber desinteressado das ciências básicas e das 

humanidades, isso se constituiria numa espécie de alfabetização superior, para servir de base 

às profissões, uma espécie de iniciação pala qual o aluno passaria antes de ingressar na 

formação realmente importante. 

 Apesar de não adotar o modelo de Instituto de Estudos Gerais de Atcon, a USP 

reestruturou-se dividindo as ciências básicas em Institutos, 

 

 

nos quais as disciplinas seriam aglutinadas de modo a respeitar o princípio da 

não duplicação de meios, e as escolas profissionais se serviriam destas 

disciplinas nas  diversas etapas de formação,  principalmente no estágio 

básico. [...] De um ponto de vista geral, a reforma da USP mostra, antes de 

mais nada, a espantosa vulnerabilidade da instituição, expressa na total 

incapacidade de reinventar o  projeto universitário, embarcando assim, na 

mistificação de uma reforma que, apesar de pensada a partir de dentro da 

USP, coincide em todos os pontos importantes com as pressões externas 

desintegradoras da idéia crítica de universidade (LEOPOLDO E SILVA, 

1999, p. 19). 
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 Vê-se no documento da reestruturação da USP a presença dos mesmos argumentos – 

agora ilustrados – de que os consultores americanos lançavam mão. 

  

 

Assim é que uma racionalidade integradora exercida por um certo ‘espírito’ 

da universidade fica responsável pela tarefa de fazer de uma universidade 

conglomerada uma universidade integrada, sem que se precise mencionar os 

meios  reais que permitirão passar de uma coisa a outra (LEOPOLDO E 

SILVA, 1999, p. 20). 

  

 

 Além disso, o papel político da construção dessa abstração a dispensa de qualquer 

inserção social, atribuindo à universidade “um lugar absoluto e um valor absoluto”, segundo o 

critério do “espiritualismo liberal”. A USP envolveu-se, de forma precipitada, com o espírito 

das reformas. Quando, nos anos 60, apresentava uma maturidade necessária para refletir sobre 

a sua história e firmar o rumo desejado, é surpreendida pelo Golpe de 1964. Apanhada pela 

violência e pelo autoritarismo, pressionada pela “urgência das escolhas”, até mesmo a 

alienação de sua autonomia podia aparecer como estratégia necessária à sobrevivência. Por 

exemplo, extinguindo a cátedra. 

 

 

O certo é que a Reforma Universitária da USP provocou muito mais a 

adaptação da  instituição a um processo de modernização que ela ainda nem 

tivera tempo de pensar  em todo o seu alcance, do que uma transformação da 

universidade nascida de um movimento interno e orgânico de reconstituição 

de si mesma (LEOPOLDO E SILVA, 1999, p. 21).  

 

 

 A indecisão e a ausência de um radicalismo crítico foram minimizadas por alguns 

críticos otimistas na esperança de que a inconsistência das propostas levasse a uma 
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insuficiência tal que traria de forma inevitável uma discussão que aprofundasse as mudanças. 

Mas isso não ocorreu. A pseudo-reforma não gerou a verdadeira. Pelo contrário, o que se vê é 

a institucionalização de um processo de descaracterização como pretexto à tentativa de 

realinhar a universidade ao seu tempo. A diferença é que, se nos anos 60 havia os que, em 

nome de uma ideologia conservadora procuravam frear a modernização, por entender que a 

universidade deveria se manter fora do movimento histórico, com o advento do 

neoliberalismo surgem vozes dentro da universidade que  

 

 

apóiam e promovem as mudanças impostas em nome do progresso e da 

racionalização modernizadora, e assim contribuem para acelerar, de dentro da 

instituição o percurso desintegrador [...] uma fortíssima inflexão tecnicista e 

economicista nas propostas, apresentadas agora sob a égide da democracia 

(LEOPOLDO E SILVA, 1999, p. 21-22). 

 

 

           O tema da avaliação aparece de forma mais efetiva na vida universitária brasileira a 

partir de 1985, quando o MEC cria o Grupo Executivo para a Reformulação da Educação 

Superior (GERES). Essa Comissão de Alto Nível foi encarregada de projetar a reformulação 

do ensino superior brasileiro. Por meio desse mecanismo o poder executivo reeditava uma 

prática várias vezes levada a termo na história brasileira de centralizar o oficializar o debate 

da questão educacional ao mesmo tempo em que desmontava, pela desqualificação ou 

silenciamento, os outros fóruns de discussão do assunto. 

 É preciso não se esquecer de que “um modelo de avaliação coloca-se a serviço da 

configuração de um pretendido modelo de educação. Por sua vez, um modelo de educação 

serve a uma concepção de sociedade e a uma visão de futuro” (SOBRINHO, 2003, p. 98-99). 

  Herdeira de uma cultura autoritária, essa prática impõe-se alegando realismo político e 

gestão eficiente, capitaneados pelos sábios da república. “Constrói-se então a idéia de que o 

comando deve se erigir ‘em busca da eficácia mensurável na política e no saber, pelos sábios 

competentes, que tudo ordenam verticalmente’” (CARDOSO, 1989, p. 117). 
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 Irene Cardoso (1989) mostra a engenhosidade do Relatório do GERES apresentado ao 

MEC em 1986. O documento admite que a autonomia é o fundamento mesmo da idéia de 

universidade, que a pesquisa é a própria pedagogia da universidade, que o que ela ensina não 

é a verdade pronta e acabada, mas o método da busca da verdade, que a instituição deve ter 

liberdade para decidir o que e como ensinar, deve ter o controle dos meios para fazê-lo, mas 

que esta seria a universidade de ensino, ou seja, uma instituição que não tem a pesquisa como 

fim. Feita essa consideração, o Relatório propõe outro tipo de universidade, que denomina 

universidade do conhecimento, entendida como universidade de pesquisa, como tal passível 

de avaliação. 

 Essa outra concepção de universidade torna possível agora redimensionar a autonomia 

didático-científica, subordinando-a ao critério da eficiência do sistema, especialmente quanto 

a gestão dos recursos. “Nesse sentido a autonomia de gestão universitária é inseparável e um 

controle que terá que assumir formas outras que o simples controle dos meios: o controle 

finalístico da instituição realizado a partir de um sistema de avaliação do desempenho” 

(CARDOSO, 1989, p. 119). 

 O sistema de avaliação do ensino superior surge neste contexto da lógica da eficiência, 

disposta a excluir tanto os preocupados em colocar em discussão a relação entre autonomia e 

avaliação como todos os que resistissem à sua aceitação como única medida legítima de 

aferição do trabalho universitário. A defesa do sistema de avaliação ficou restrita à esfera da 

prestação de contas à sociedade pelo uso dos recursos públicos. O controle deste investimento 

deveria envolver naturalmente além da legalidade da utilização dos meios, as finalidades em 

que desembocam os meios. 

 A defesa do argumento pró-avaliação esconde uma falácia. 

 

 

Não há dúvida de que a universidade está inserida num contexto histórico e 

que enquanto instituição social o seu sentido se constrói na interação com a 

sociedade. Mas há duas maneiras de conceber esta relação. Podemos 

considerar, num primeiro sentido, que a relação entre universidade e 

sociedade se estabelece por via da preservação do caráter autárquico da 

instituição universitária. Autarquia significa auto-suficiência como condição 

do cumprimento de finalidades específicas. O sentido de autarquia não é a 



  46
  
  
  
  

 

desvinculação entre meios e fins, mas a ligação orgânica entre auto-

suficiência e finalidades próprias. Isto quer dizer que a finalidade da 

universidade só pode ser alcançada na e pela auto-suficiência. [...] A 

independência é condição para o cumprimento das finalidades. Num segundo 

sentido, considera-se que a universidade deve atender imediatamente às 

necessidades sociais. Ora, a imediatez supõe a  definição concreta do que se 

precisa e do que se espera. ‘Necessidades sociais’ permanece, assim, como 

alguma coisa abstrata enquanto não for definida pela instância que interpreta e 

coordena tais necessidades, bem como a expectativa de  atendimento. O 

intérprete e o coordenador, no caso, é o Estado e, mais concretamente, os 

governos. Por exemplo, na época da ditadura o projeto do Estado era definido 

pelo binômio desenvolvimento e segurança nacional. Na Nova República o 

projeto era recuperar a capacitação tecnológica. [...] Este planejamento 

racional exigido pela lógica da eficiência é que supõe o controle dos fins, já 

que a atividade-fim da universidade se subordina obrigatoriamente a metas  

pré-fixadas  a partir de macro-critérios ligados a uma determinada visão 

política de desenvolvimento do país e das prioridades que em conseqüência 

são estabelecidas. [...] A universidade aparece como um instrumento 

organizado dentro de um grande plano racional, [...] a auto-suficiência se 

dilui, e a autonomia passa a significar, no máximo, a escolha da melhor forma 

de se adequar aos parâmetros da lógica e da eficiência. A universidade perde, 

assim, o espaço das mediações que lhe permitia a inserção crítica em termos 

de julgamento e atendimento das demandas sociais, a partir da instância 

específica da autodeterminação (LEOPOLDO E SILVA, 1999, p. 24). 

 

 

 Por conseqüência, um novo personagem surge como pensador sobre a universidade: o 

economista. É ele quem vai dar uma injeção de racionalidade no sistema, na vigência da 

ordem neoliberal. Instituindo a mentalidade do gerenciamento, a vida universitária deve se 

submeter, agora, aos critérios da eficácia empresarial, reduzindo “todos os problemas internos 

e externos da universidade a quesitos de racionalidade administrativa” e, conseqüentemente à 

escolha do dirigente como administrador eficiente. Verifica-se, a partir daí, uma clara 

desqualificação da discussão política – um claro projeto de despolitização.   
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 A importância da reflexão estaria, no entanto, em procurar perceber como a 

universidade tem introjetado e reproduzido esses controles inicialmente extrínsecos. A 

assimilação tem sido tal que a aceitação das imposições externas ignora ou minimiza o fato de 

que estas provêm de uma contingência histórica e as transforma em algo definitivo, a ponto de 

alienar a autonomia universitária. 

 Ainda que a própria universidade estabeleça mecanismos de controle,  

  

 

a idéia do controle gerencial, que está na raiz da estrutura avaliativa adotada, é 

extrínseca. Qualquer que seja o mecanismo montado a partir desta idéia, 

estará  marcado pela heteronomia. A universidade gerenciada é, 

essencialmente, heterodeterminada, e o será tanto mais quanto tiver 

assimilado no seu próprio núcleo os procedimentos do gerenciamento 

(LEOPOLDO E SILVA, 1999, p. 27). 

 

 

 Leopoldo e Silva denuncia, ainda, que o processo de despolitização por que passa a 

atividade universitária tem por objetivo a indiscernibilidade total entre autonomia e 

heteronomia, o que leva à perda da identidade histórico-política da instituição. Há também 

uma relação estreita entre a perda da identidade e a perda da representatividade. Durante o 

período da ditadura militar a universidade esteve separada de si mesma porque, sob o silêncio 

que lhe foi imposto não poderia assumir sua identidade histórica.  No período da instalação da 

chamada Nova República alienou-se devido à desqualificação dos opositores ao projeto de 

tecnocratização.  

 Hoje se vê arrastada por um esforço hegemônico de destruição da esfera pública que a 

vai afastando dos traços institucionais fundadores. É evidente que esta estratégia do poder é 

camuflada, já que apresentada sob os signos da racionalidade e da competência, o que as faz 

parecer natural.  

 A tecnoburocracia atua por direito racional, acima de qualquer possibilidade de 

divergência ou questionamento desta concepção unilateral de universidade. As regras do 

sistema, por serem funcionais, são introjetadas como valores acadêmicos e morais. São  
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valores pretensamente culturais, civilizatórios, intelectuais e morais que, na verdade, têm 

origem nas regras pragmáticas de funcionamento da estrutura que visam estender a todos os 

níveis da instituição as práticas do modelo tecnicista da gestão privada. 

 A introjeção desses valores produz uma crise de identidade que se manifesta na cisão 

entre resistentes e adaptados à modernização tecnocrática. Não há a menor condição de se 

construir um novo projeto institucional porque a idéia mesma de instituição deixou de existir 

para dar lugar à organização. 

  

 

A organização nada tem a ver com tradição e valores; ela pertence à ordem 

instrumental, e a sua  sobrevivência se dá por via de uma constante auto-

adaptação, com vistas à obtenção de fins particulares. [...] O critério de 

legitimidade de uma  organização é unicamente a utilidade. 

Conseqüentemente, a organização nunca pode  ter uma destinação pública 

[...] Os critérios de eficácia e êxito operacionais definem a organização como 

um organismo que vive de seu meio e não para o seu  meio (LEOPOLDO E 

SILVA, 1999, p. 40-41). 

  

 

 Estaria aí, flagrante, o esforço de eliminar a distinção entre instituição e organização. 

A organização desqualifica a instituição – regulação dos meios pelos fins – porque defende a 

eficácia organizacional como um fim em si mesmo e como a única finalidade. 

 É evidente que este esforço se efetiva por meio de uma argumentação racional. A 

primeira crítica à universidade como instituição é a de que não soube acompanhar o progresso 

da modernidade. Os diplomas não preparam para as exigências do trabalho competitivo atual. 

Uma ligação mais estreita com o mercado serviria para a universidade livrar-se do vício da 

inutilidade.   

 Há uma intenção de eliminar o perfil institucional da universidade, inviabilizando-a 

por força da hegemonia econômico-política das organizações privadas de ensino e do reforço 

das estratégias de legitimação que recebem dos organismos governamentais (Provão, Exame 

Nacional de Cursos etc). 
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 É preciso destacar, no entanto, que uma grande parcela da própria comunidade 

universitária apóia esta transformação por acreditar que todas as dificuldades da instituição 

derivam do modelo público de gestão, sem falar da defesa da produção do conhecimento útil, 

aquele percebido espontaneamente a partir de demandas concretas do setor produtivo. 

 A conseqüência necessária desta ingerência é que a subordinação da universidade ao 

critério mercadológico repercute na concepção de conhecimento que nela se produz. A nova 

universidade não é mais criadora de conhecimento e cultura, formadora de jovens, mas sim 

agente de crescimento econômico na esfera da prestação de serviços. 

 Se o projeto dos fundadores da Universidade de São Paulo nos anos 30 pretendia 

institucionalizar uma determinada concepção de educação e cultura, – ainda que sob a 

contradição entre os pólos público/gratuito, de um lado, e formação de uma elite, de outro, 

que substituiria as oligarquias no poder, – pode-se dizer que a opção neoliberal de hoje não se 

caracteriza propriamente como um projeto. Há a eliminação de qualquer justificativa cultural 

e humanista e a hegemonia do economicismo torna desnecessária a dimensão política.  

 Apesar disso, extramuros, na década de 1930, foi significativa a participação da 

universidade no processo político, na luta contra a ditadura do Estado Novo e no apoio às 

teses nacionalistas.    Em 1938 é fundada a União Nacional dos Estudantes (UNE), 

institucionalizada em 1942 como órgão representativo da categoria estudantil. Nos anos 40 as 

lutas dos estudantes se concentram no apoio à participação do Brasil na guerra contra o nazi-

fascismo.   

 Na fase pós-ditadura a UNE promove mobilizações contra a alta do custo de vida e em 

defesa do monopólio estatal do petróleo e da independência para a política externa. No início 

dos anos 60 os estudantes realizam movimentos de apoio à escola pública, ao ensino público e 

gratuito, às mudanças na estrutura do ensino superior e ao programa de reformas de base do 

governo João Goulart, ao lado de entidades secundaristas. Com o golpe militar de 1964, a 

UNE é alvo de repressão policial e suas lideranças têm de deixar o país. Apesar disso, ainda 

há participação nas manifestações populares contra a ditadura, além da realização clandestina 

de congressos, até a imposição do Ato Institucional nº. 5, em dezembro de 1968, que 

efetivamente suspendeu a atividade política dos estudantes.  

 Em todo o século XX a influência americana foi sentida no modelo da reforma 

universitária brasileira que foi consolidada em 1968. A refundação da União Nacional dos 

Estudantes na década de 1980 não consegue reverter significativamente o quadro de 
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desmobilização vivido pelos estudantes universitários desde a dissolução de seu movimento. 

Em 1992, no entanto, estudantes universitários e secundaristas voltam às ruas para cobrar o 

impeachment do então presidente Fernando Collor de Melo, denunciado por corrupção.   

 A questão do acesso à universidade sempre esteve presente no discurso dos 

governantes, desde o período militar. Entretanto, a argumentação de que lançaram mão foi 

não a da necessidade do aumento de vagas no sistema público, mas sim a tese de que o 

sistema privado poderia cumprir um papel complementar, já que o governo não poderia arcar 

com o investimento. Foi então que empresários já atuantes na oferta de ensino básico 

passaram a ampliar suas atividades na oferta de ensino superior. Sem nenhuma norma 

governamental que os constrangesse para outra direção, utilizaram para a ampliação do 

negócio a mesma mentalidade empresarial que lhes tinha garantido sucesso econômico na 

educação básica.  

 Leopoldo e Silva aponta para as duas conseqüências dessa manutenção de rumo. A 

primeira “permitiu o acesso de vastas camadas da classe média ao ensino universitário, 

atendendo assim a uma expectativa que se vinha tornando cada vez maior”; segunda, “o 

caráter próprio dessas organizações empresariais supunha naturalmente um perfil de curso 

superior significativamente distinto daquele dos cursos em instituições públicas” (2001b, p. 

295).  

 É evidente que os anseios de produtividade e lucro não seriam compatíveis com 

objetivos pedagógicos democráticos de interesse da sociedade como um todo, pois estavam 

afinados com a ideologia do desenvolvimentismo e da segurança nacional. Assim agindo os 

governos militares atingiam dois objetivos de seu interesse: desobrigavam-se de ampliar os 

investimentos na educação superior pública e, ao mesmo tempo, operavam um trabalho 

ideológico de disseminação da sua ideologia nos estudantes. Um outro efeito foi a queda da 

qualidade do ensino – por comparação com o sistema público. Dependendo do pagamento da 

clientela para a manutenção da empresa, a exigência de qualidade não poderia ser critério 

determinante para a aprovação do alunado, já que levaria a prejuízos oriundos da evasão para 

outras instituições menos rigorosas. 

 Essa prática, além de atender ao desejo governamental de aumento sensível do número 

de graduados, “também vinha ao encontro das expectativas do governo, na medida em que 

constituía uma maneira de alimentar com ilusões e falsas esperanças os anseios de ascensão 

da classe média” (LEOPOLDO E SILVA, 2001b, p. 296). 
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 Os efeitos produzidos por essas determinações de origem no processo de expansão do 

ensino superior brasileiro estão presentes até hoje: 

 

 

O conceito de eficiência organizacional como condição da atividade 

universitária está definitivamente implantado na instituição pública. 

Proliferam as análises que tentam diagnosticar todas as dificuldades 

enfrentadas pelas universidades públicas como derivadas de defeitos na gestão 

(LEOPOLDO E SILVA, 2001b, p. 296). 

 

 

 Diferente, por essência, da empresa privada, a universidade pública precisa responder 

a expectativas sociais e, portanto, não pode ter seu funcionamento regido pelo modelo 

econômico pragmático de administração: 

 

 

A aplicação do modelo privatista a instituições que, pelo menos em tese, se 

caracterizam pela prioridade dos aspectos intelectuais e acadêmicos, gera as 

contradições que existem atualmente, mascaradas pela progressiva adaptação 

do trabalho intelectual e acadêmico às novas exigências, o que passou a ser 

visto como condição de sobrevivência acadêmica e por isto foi introjetada por 

grande parcela do corpo docente, a ponto de se tornar a cada dia algo mais 

‘natural’, mais ‘racional’ e mais ‘sensato’ (LEOPOLDO E SILVA, 2001b, 

p. 296). 

 

 

 Além disso, é importante considerar que a moeda de troca que as instituições privadas 

de ensino superior utilizam para negociar com o Estado traz graves conseqüências para a 

sociedade e a cultura, ao transformar educação em mercadoria, entendendo as necessidades 

sociais como aquelas fixadas pela lógica do mercado. O preço cobrado pelo trabalho de 
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desobrigar o Estado de cumprir o seu dever com relação à educação é a exigência de 

autonomia pedagógica e de gestão de recursos, incluída aí a liberdade para fixar o valor das 

mensalidades e as formas de cobrança. 

 

 

 

2. 3 O discurso sobre e o discurso da Universidade 

 

 

 O discurso proferido pela universidade atual a respeito de si mesma veicula a tentativa 

de estruturar o seu funcionamento como uma organização – no sentido contemporâneo do 

termo. Amoldando-se à organização universitária este discurso acaba por naturalizá-la, 

atribuindo à sua forma atual um caráter de inevitabilidade. Naturalizada, só cabe à 

universidade do futuro ser uma projeção infalível da universidade do presente.  

 O saber produzido e transmitido por este discurso, ao pretender apropriar-se do real, 

pelo ato da enunciação, elimina, conseqüentemente, qualquer tipo de questão sobre o sentido 

desse real, no mesmo movimento em que lhe confere suposta cientificidade como expressão 

de racionalidade inscrita no real.  

 Compõem hoje o discurso da universidade expressões como avaliação, eficiência, 

produtividade, competitividade, linhas de pesquisa, núcleos, parcerias, convênios e cursos 

seqüenciais. Este discurso configura uma linguagem funcional e operacional própria à 

universidade, à comunidade científica, ao Estado e às agências formuladoras de políticas 

públicas para o ensino superior. Naturalizadas, essas palavras e expressões interditam 

qualquer possibilidade de busca de sentido ou mesmo de questionamento dos termos, uma vez 

que a universidade só pode ser como é. Ou então, como se o conhecimento que produz os 

enunciados e a própria explicitação das cobranças (“a sociedade necessita de profissionais 

capazes”, “exige sólida formação”), fossem reveladores de uma “auto-inteligibilidade do real” 

(LEFORT, 1979, p. 341). 

 Nas palavras de Cardoso: 
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Os enunciados ‘a universidade é imprescindível para nosso desenvolvimento’, 

ou ainda, ‘algo não vai bem em nosso ensino superior’ indicam a ‘ficção’ de 

um ‘nós’, a ilusão de um ‘grupo imaginário’, que procura abolir a distância 

entre o ‘um e o outro’, a divisão, nessa medida produzindo a invisibilidade da 

possibilidade de oposição (1999, p. 51). 

 

 

 Assim, o sujeito social de quem o discurso da universidade pretende ser o porta-voz é 

colocado “quase na posição de objeto, isto é, de instrumento de realização daquela 

necessidade” (CARDOSO, 1999, p. 51). 

 O fantasma, ou mesmo a ausência, do sujeito enunciado pelo discurso da universidade 

produz um consenso tácito sustentado pela idéia de que a vida universitária se restringe a um 

ordenamento de decisões exclusivamente técnicas. Surge daí a representação da universidade 

como organização, como prática social de instrumentalidade baseada na administração, no 

planejamento, no controle e na avaliação de resultados, sem questionamento da existência ou 

da função. 

 Do ponto de vista da funcionalidade procura atender às exigências do mercado de 

trabalho. Quanto à operacionalidade, 

 

 

está voltada para si mesma enquanto estrutura de gestão e de arbitragem de 

contratos. Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de 

produtividade, calculada para ser flexível, a universidade está estruturada por 

estratégias e programas de eficácia organizacional e, portanto, pela 

particularidade e instabilidade dos meios e dos objetivos (CHAUI, 1999, p. 5-

3). 

 

 

 Num equilíbrio entre a “funcionalidade” e a “operacionalidade”, a universidade busca 

responder hoje ao que considera as necessidades naturalizadas de racionalização e 

modernização da própria universidade, considerando-as como necessidades da sociedade e do 
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mercado. Por pressupor um sujeito imaginário – o “nós” do discurso da universidade, é 

produzido também um real imaginário a partir da suposição da auto-inteligibilidade desse 

mesmo real. “O apagamento da divisão social produz como efeito uma estrutura que 

funcionaria em si, sob o efeito de imperativos racionais, independentemente das escolhas 

(decisões) políticas, sujeita apenas a ‘decisões’ técnicas” (CARDOSO, 1999, p. 53). 

 Mais ainda, 

 

O discurso da universidade como organização, ao produzir a invisibilidade da 

divisão social e política, ao omitir a questão do sujeito social da enunciação 

do discurso, tende a interditar a questão sobre o sentido da ordenação 

universitária estabelecida, sobre o seu engendramento, e conseqüentemente a 

questão sobre outros modos de ordenação possíveis (CARDOSO, 1999, p. 

54). 
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3 POR QUE EDUCAÇÃO? POR QUE FILOSOFIA? 

 

 

“A educação: um sistema de meios visando a arruinar 
 as exceções em favor da regra” Nietzsche3 

 

 

 

3. 1 POR QUE EDUCAÇÃO? 

 

 

 A educação formal – institucionalizada – é vista, hoje, como fim e meio de toda a 

educação. Entretanto, uma reflexão mais profunda sobre a educação obriga que esta seja vista 

de forma a extrapolar os limites que lhe são impostos pelo pragmatismo contemporâneo e 

outras conexões sejam recuperadas ou mesmo instituídas. 

 Trata-se de uma difícil tarefa, já que tal empresa se depara com concepções muito 

arraigadas no senso comum de que a educação deve preparar os indivíduos para a vida social, 

entendida esta como praticamente restrita à atividade produtiva. Nem sempre explicitado, esse 

argumento é ideologizado na sua expressão em um outro discurso, qual seja, o que defende 

como fim da educação a preparação para o exercício da cidadania. Por esse mecanismo 

instala-se o paradigma constituído pela fusão dos ideais da educação com os da educação 

escolar.  

 Por ideais da educação são subentendidos pressupostos e referências universais. A 

educação escolar seria a esfera da materialização dessas referências universais no âmbito do 

seu movimento histórico. Assim é que o conceito de cidadania assume diferentes contornos 

no tempo e nas diversas sociedades. 

                                                 
3 Frag. Posth. 16[6]238. In Escritos sobre Educação. Trad. Noéli Correia de Melo Sobrinho. 3. ed. 
São Paulo: Loyola, 2007a, p. 227. 
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 Na sua origem histórica referia-se ao exercício da isonomia – igualdade perante a lei – 

e ao correlato direito à isegoria – igualdade no direito de expor e discutir em público as 

questões sobre as ações que a cidade deve ou não realizar; direitos esses concernentes apenas 

aos homens livres da polis. O homem livre definia-se, então, na prática da vida política, tanto 

por inaugurar uma forma original do convívio social, não mais baseado no poder mágico-

religioso, como principalmente pelo discernimento entre o espaço político (ou público) e o 

espaço privado – este último como o lugar do poder pessoal do chefe de família – o despotês. 

 A partir da Modernidade, especialmente no período iluminista, há uma abertura no 

conceito de cidadania para a entrada de outros atores sociais, desde que portadores de uma 

maioridade intelectual.  

 

 

 

Por isso, devem ser indicadas em que condições a liberdade e a autonomia – 

princípios constitutivos – se manifestam na cidadania. O cidadão é livre 

porque está certo de que sua vontade não será impedida de ser proclamada por 

injunções que lhe são externas. Ele sabe que essa vontade implica 

responsabilidade e se articula às vontades de todos os outros cidadãos 

reunidos no mesmo espaço e tempo social. Seguindo esse rastro, a idéia de 

formação para a cidadania começa a ser dimensionada (RODRIGUES, 2001, 

p. 238). 

 

 

 Amplia-se, então, o vínculo entre as condições necessárias para a construção da 

cidadania e a educação. A prática cidadã supõe a participação consciente dos indivíduos na 

vida particular e coletiva e, ao mesmo tempo, considera a capacidade que os sujeitos 

adquirem para fazer escolhas. A participação se constitui em um dever, realizado a partir do 

tripé liberdade, autonomia e responsabilidade. Para tal fim, o único meio possível é o da 

prática democrática, quando permite a integração de todos os indivíduos à vida social de 

forma legítima e, ainda, quando considera não-cidadãos “todos aqueles que se encontram 

afastados ou desalojados dessas condições básicas do exercício da cidadania” (RODRIGUES, 
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2001, p. 239). Daí a inferência da educação como o meio que possibilita o preparo dos 

indivíduos para a ação social pública. 

 Resta, então, definir com que conceito de educação se está lidando. Em uma visão 

antropológica, considera-se que, além das ações resultantes de mecanismos instintivos, o 

homem desenvolveu habilidades que dependem de aprendizado, isto é, seu comportamento 

não se desenvolve automaticamente, como se dá com os outros animais. Para se humanizar o 

homem precisa aprender com os seus semelhantes, tanto desenvolvendo o sistema de 

símbolos como imitando as suas ações recebidas pela tradição. Nesse processo trava com o 

mundo uma relação de confronto e transforma a experiência em discurso dotado de 

significado – entendido, agora, como conhecimento. 

 É preciso ressaltar que essa humanização só acontece a partir de uma relação dialética 

entre o eu e o nós, ou seja, a construção de si mesmo se dá na e para a construção dos outros. 

O processo que torna possível o desenvolvimento da subjetividade tem, portanto, uma relação 

íntima com a socialização. 

 A sociedade tem um papel crucial na humanização. Contudo, ao mesmo tempo em que 

é condição para a liberdade, pode ser também condição para a alienação, quando submetida a 

práticas massificadoras. Pode fazer o homem se perder, mas pode fazer, também, o homem se 

encontrar. 

 Há no ato de formar, como diz Rodrigues, “dois planos distintos e complementares: 

um de fora para dentro e outro, de dentro para fora” (2001, p. 240). A intenção externa, pois, 

não é suficiente, ainda que necessária. É preciso que desencadeie um movimento interno que 

leve o sujeito a lançar mão de mecanismos intelectuais que façam disparar suas 

potencialidades físicas, racionais e morais que lhe habilitarão para continuar o processo da 

construção de si mesmo. 

 Fica evidente, então, por essa hipótese, a distância entre o que seria o processo da 

construção do sujeito livre, autônomo e ético e os modelos da educação pragmática 

implantados pela civilização industrial. Esses modelos enfatizam na educação a formação de 

habilidades técnicas, ideal, sem dúvida, muito distante do proferido por Montaigne na fase 

final do Renascimento: “Quero que a delicadeza, a civilidade, as boas maneiras se modelem 

ao mesmo tempo que o espírito, pois não é uma alma somente que se educa, nem um corpo, é 

um homem: cabe não separar as duas parcelas do todo” (1972, p. 88). 
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 Uma educação em sentido amplo pressupõe, para Rodrigues, três aspectos. O primeiro 

refere-se ao alcance à construção simbólica da realidade, operada pela linguagem. O segundo 

refere-se à disciplinação da vontade e aquisição de conhecimentos e habilidades para atuar na 

produção da existência, por meio do trabalho. O terceiro aspecto é mais amplo, já que se 

estende à toda vida do indivíduo. É o que diz respeito à formação do sujeito ético. É nesta 

dimensão que acontece a projeção do indivíduo para o “de fora” de si mesmo.  

 

 

O ser humano deverá ser formado para a ação cooperativa, para a 

solidariedade, para a aceitação do outro, para a noção de limites e para 

construir a noção de dever. Neste plano, estamos ingressando no que se deve 

entender como o da formação e desenvolvimento dos princípios da Ética e da 

Moral, necessários a todos os homens. Somente neste plano pode-se 

considerar completa a tarefa do que se diz por Educação (2001, p. 248).  

  

 

 Com a redução da hegemonia educativa das famílias, cada vez mais a instituição 

educacional passa a se responsabilizar por essa tarefa – a de ser a instituição formadora dos 

seres humanos. 

 No entanto, e, paradoxalmente, o que se observa é, nas palavras de Rodrigues, uma 

colonização da educação pelos processos de escolarização. “A concepção de formação foi 

reduzida ao plano dos domínios dos conhecimentos” (2001, p. 254).  

 O processo de hegemonização da razão instrumentalizada em curso a partir da 

Modernidade – entendida aqui como o modo de ser e de pensar instalado entre e Renascença e 

as Luzes – produziu na educação o efeito de esvaziá-la gradativamente do ideal da formação. 

Prevaleceu o lado que pendia para a ênfase na técnica. A nova ordem produz incerteza e, ao 

mesmo tempo, produz pragmatismo. A sociedade das capacitações4 exige habilidades e 

atualizações sempre novas e indivíduos capazes de se desfazer das experiências passadas, 

educando-se ininterruptamente. 

                                                 
4 SENNETT, Richard. A cultura do novo capitalismo. Trad. Clóvis Marques. São Paulo: Record. 
2006.  
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 No lugar da proposta emancipatória da Ilustração, que defendia a coerência entre razão 

e ação, teoria e prática, viu-se prosperar o ideal e a prática da “racionalização adaptativa do 

indivíduo às condições de alienação próprias do mundo administrado” (LEOPOLDO E 

SILVA, 2001a, p. 27).  

 Quando Adorno [1966] define a educação como “a produção de uma consciência 

verdadeira” (2000, p. 141), o que está sugerindo é a recuperação do ideal humanista da 

Modernidade que concebia, na construção do império do homem, simultaneamente a 

edificação da sua felicidade, como ser humano completo.  

 

 

Essa idéia de um ser humano completo, completamente realizado, não é 

apenas a versão laica da bem-aventurança, mas é principalmente a afirmação 

da liberdade da consciência como o fundamento da verdade que agora aparece 

para o homem no plano daquilo que pode atingir por si mesmo (LEOPOLDO 

E SILVA, 2001a, p. 28). 

 

 

 Analisando o momento histórico da formulação do ideal 

consciência/verdade/felicidade, percebemos que, na contemporaneidade o terceiro termo foi, 

na prática, excluído. Contudo, se não é possível recuperar essa esperança, é importante, pelo 

menos, tentar compreender as causas da sua frustração. Uma delas seria a quebra do equilíbrio 

entre a teoria e a prática. A razão passou a funcionar como meio para a produção de 

instrumentos científicos e técnicos de aprimoramento da civilização – a mesma razão que 

seria a ferramenta para discernir os fins humanos a que esses instrumentos deveriam servir. 

 O prevalecimento dos meios e a hegemonização de sua lógica “nos coloca hoje na 

posição impensável para um humanista clássico, de poder enunciar a pergunta: progresso – 

para quê?” (LEOPOLDO E SILVA, 2001a, p. 29). 

 Se, na origem, no período das Luzes, a separação entre meios e fins tinha a finalidade 

de articular os dois pólos na unidade da razão, o que há hoje é uma desconexão total, com o 

predomínio incontestável da razão técnica instrumentalizada, convertida a um só tempo em 

meio e fim – única perspectiva possível. 
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 Para Leopoldo e Silva, essa cisão, e o prevalecimento do imperativo da prática  

 

 

não apenas dividiu a consciência, como também desencadeou um processo, 

que parece estar bem adiantado, de dissolução da dimensão da subjetividade 

em que o homem poderia reconhecer a autonomia de suas ações e o próprio 

teor humano, individual e comunitário, dos fins a serem perseguidos (2001a, 

p. 29). 

 

 

 A razão autônoma, sem outra dimensão que não a de servir aos meios, produziu o 

fenômeno da unilateralidade, que dissolve o equilíbrio necessário da relação meios/fins. Este 

seria o significado da definição de Adorno [1966]: educação como produção de uma 

consciência verdadeira, no sentido de sua emancipação. 

 A questão que se coloca então, é: como educar para a emancipação se as próprias 

condições para a produção de uma subjetividade livre não estão dadas? A alternativa pode 

estar na mediação política que o texto de Adorno parece estabelecer entre educação e 

emancipação, desde que esta não seja apenas formal.  

 

 

Quando a democracia ‘não opera conforme seu conceito’, a sociedade não 

apenas parece prescindir da emancipação como até mesmo produz uma 

pressão sobre os indivíduos no sentido de que a emancipação não se torne 

uma realidade (LEOPOLDO E SILVA, 2001a, p. 30). 

 

 

 Enfraquecidas as condições do florescimento de subjetividades livres, ainda que isso 

se dê em sociedades formalmente democráticas, haveria aí a produção de um quadro similar 

ao vigente em uma sociedade totalitária. Para Adorno isso acontece quando os indivíduos 

apropriam-se de “ideais exteriores” (2000, p. 142), sem a possibilidade de submetê-los à 
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avaliação crítica da consciência emancipada. O pensamento único impede a visão-de-mundo, 

a superação da imanência e a possibilidade do surgimento de uma percepção das conexões 

ocultas, “sem levar em conta o peso imensurável do obscurecimento da consciência pelo 

existente” (2000, p. 143). 

 As causas estariam na realização do sentido positivista da adaptação – como sugerido 

por Durkheim - ao acreditar que a vida em sociedade significa inevitavelmente adaptação, 

naturalização de uma via única para o processo histórico, empobrecimento, para não dizer 

anulação ou desfiguração da experiência, no seu sentido amplo, ou seja, o processo mesmo da 

práxis pelo qual se dá a constituição do sujeito. Mesmo não seguindo nenhum padrão pré-

estabelecido,  

 

 

há um horizonte regulador com o qual podemos confrontar a cada momento a 

experiência de formação da subjetividade: é a formação realizada, isto é, a 

subjetividade plenamente constituída na experiência (...) ponto (que) jamais 

será atingido porque o homem é um ser histórico e não lhe encontraríamos um 

sentido se a história fosse finalizada. Portanto a formação como processo e 

experiência de uma subjetividade que constantemente se constitui na 

temporalidade histórica poderia ser entendido como o sentido da emancipação 

(LEOPOLDO E SILVA, 2001a, p. 31). 

 

 

 É a possibilidade da nossa compreensão como seres históricos que nos habilita a 

criticar o processo da adaptação e do ajustamento à ordem vigente, por meio de uma relação 

de transformação do próprio sujeito. Esse questionamento do existente incorporando-se à 

experiência impede que ela degenere em adaptação e se traduza propriamente em formação. 

Para Adorno esta missão “consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção 

orientem toda a sua energia para que a educação seja uma educação para a contradição e para 

a resistência” (2000 p. 183).  

 A importância dessa educação para a resistência reside, para Leopoldo e Silva, na 

constatação de que hoje há uma adesão cega ao que existe e está posto, como se fosse 
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insensatez opor-se ao que se impõe como hiper-realidade. E, o que é pior, essa aquiescência 

não é obtida como resultado de crenças fortes, mas, pelo contrário, apenas desempenha uma 

função acomodadora e adaptativa, que se apraz do consenso.  

 A única maneira de compreender, como queria Bergson, que a realidade é apenas um 

caso particular do possível, é relativizando-a. E 

 

 

essa relativização do existente somente pode ser operada por meio da 

negação. Negar não é suprimir pura e simplesmente; é pensar que sempre é 

possível uma outra posição. A realidade não é uma plenitude positiva e as 

coisas não existem de modo absoluto. Ainda que se concorde com isso em 

teoria, na prática as pessoas se comportam como se tudo fosse necessário, e 

essa lógica, que seria imanente às próprias coisas, pode justificar tudo. Esse é 

o aspecto perigoso do realismo exacerbado e da adaptação. Por isso a  

contradição do existente (no sentido de contradizê-lo) é uma atitude que 

aponta para a emancipação porque produz a resistência àquilo que é imposto 

como opção única de realidade (LEOPOLDO E SILVA, 2001a, p. 32). 

 

 

 Só é possível, portanto, fazer a crítica do presente se este não for tomado como 

absoluto. A atividade da crítica só pode acontecer no processo da relativização da realidade, 

quando se torna possível a passagem do juízo de realidade ao juízo de valor. Tal tarefa pode 

ser assumida pela educação formal institucionalizada? Que abandonou o seu caráter de 

instituição para assumir o de organização? 

 Para o professor Leopoldo e Silva esta é uma pergunta feita cada vez com menos 

freqüência porque todos já conhecem a resposta. A perda da experiência da formação é uma 

tendência objetiva da realidade, sua própria forma de produzir-se e reproduzir-se que, 

introjetada pelos indivíduos pela via de um senso comum, é aceita de forma espontânea e 

naturalizada. 
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A mercantilização da educação é, entre nós, a prova mais viva do êxito dessa 

estratégia, pois significa que a sociedade já aceitou inteiramente que a 

educação é um produto, com o qual devemos estabelecer a mesma relação de 

objetividade formal que estabelecemos com todos os outros produtos e 

serviços que são oferecidos para consumo. E o produto educacional 

universitário é justamente aquele que poderia realizar de forma mais 

conclusiva a adaptação do indivíduo ao mundo presente e ao mundo futuro 

pensado como extensão do presente (LEOPOLDO E SILVA, 2001a, p. 35). 

 

 

3. 2 POR QUE FILOSOFIA? 

 

“A quem pergunta: ‘para que serve a filosofia? ’, é preciso 
 responder: que outro interesse tem senão o de levantar 

 a imagem de um homem livre,  de denunciar 
 todas as forças que têm necessidade do mito 

 e da inquietação de alma para afirmar  
sua potência?” Deleuze5 

 

 

 O tema da vocação pedagógica da filosofia aparece em Kant e Nietzsche. Mas, não 

diretamente. Kant [1781] parte do conceito de que a filosofia é apenas um ideal para figurar a 

totalidade do conhecimento filosófico, enquanto o sistema completo da ciência possível, 

portanto sem correspondente na realidade empírica, o que impediria o seu ensino. Da filosofia 

podemos apenas nos aproximar, num esforço de construção da arquitetura geral da razão 

humana – “referência de todo o conhecimento aos fins essenciais da razão humana” (1980 

p.408).  

 

 

Justamente porque o sistema dessa ciência constitui uma realidade apenas 

ideal, não podemos ensinar nem aprender filosofia. Tudo o que podemos fazer 

é aprender filosofar, a partir de um exercício realizado com as tentativas 

                                                 
5 (1974, p. 285). 
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históricas de filosofar, ou seja, com a história da filosofia (GIACOIA 

JUNIOR, 2005, p. 91). 

 

 

 No entanto, num nível acima dessa consideração da filosofia como unidade do 

conhecimento possível, há, para Kant, um conceito cósmico que fundamenta a filosofia e 

personifica o ideal do filósofo como legislador da razão humana enquanto responsável pela 

construção humana como a de um ser moral. Daí a dimensão filosófica do filósofo e da 

filosofia. 

 Mais tarde Nietzsche recoloca a questão do filósofo-educador concentrando-a, 

principalmente, na crítica da preguiça, da apatia e da acomodação – males crônicos do homem 

moderno, coagido pela convenção que o leva a agir conforme o rebanho. Giacoia Junior 

entende que “essa tentativa de se soltar da opressiva artificialidade convencional e da 

acomodação burguesa significa, para Nietzsche, emancipação, e constitui a mais genuína 

aspiração da alma jovem” (2005, p. 78). 

 A questão será formulada, então, como desafio: “como encontrar-nos a nós mesmos, 

depois de nos termos perdido na selva das opiniões comuns, dos costumes, das convenções, 

da tradição e do politicamente correto?” (GIACOIA JUNIOR, 2005, p. 79). Não se trata, aqui, 

de retomar o princípio délfico do Conhece-te a ti mesmo como caminho para a interioridade,  

 

 

pois como poderíamos nos conhecer interiormente se, antes disso, temos que 

realizar a tarefa sobre-humana de descobrir uma (nossa) identidade, se antes 

de poder divisar um ponto onde estaríamos fixados, temos que nos desgarrar e 

nos perder daquilo que julgávamos erroneamente ser nosso ‘Eu’, se temos de 

retraçar, a posteriori, o desenho de um estilo que imprime a unidade de um 

caráter à diáspora de nossa existência? (GIACOIA JUNIOR, 2005, p. 79). 

 

 

 Nietzsche [1886] anuncia a pergunta a ser feita a cada um e a todos: 
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o que tu verdadeiramente amaste até agora, que coisas te atraíram, pelo que tu 

te sentiste dominado e ao mesmo tempo totalmente cumulado? Faz passar 

novamente sob teus olhos a série inteira desses objetos venerados, e talvez 

eles te revelem, por sua natureza e por sua sucessão, uma lei, a lei 

fundamental do teu verdadeiro eu. Compare esses objetos, observe como eles 

se completam, crescem, se superam, se transfiguram mutuamente, como 

formam uma escada graduada através da qual até agora te elevaste até o teu 

eu. Pois tua essência verdadeira não está oculta no fundo de ti, mas colocada 

infinitamente acima de ti, ou pelo menos daquilo que tomas comumente como 

sendo teu eu (2007a, p. 141). 

 

 

 É preciso, no entanto, enfatizar, como insistia Foucault, que não se trata de buscar a 

nossa verdadeira identidade nas profundezas do nosso ser, numa suposta unidade 

transcendental, mas sim no conjunto das experiências que nos constituíram historicamente e 

que estão na superfície. 

 O caminho da formação “é pontuado pela presença constante do outro, desenhando, 

portanto, uma linha de fuga em relação a um pseudocentro identitário, um movimento de 

afastamento, que possibilita a reaquisição, por um retorno reflexivo a si” (GIACOIA 

JUNIOR, 2005, p. 80) – tema retomado na parte final deste trabalho. O outro é o educador-

filósofo.  Ao enunciar “Teus educadores não podem ser outra coisa senão teus libertadores”, 

Nietzsche [1886] (2007 a, p. 142) queria dizer que  

 

 

aqueles que nos educam e que nos formam, são os que constituem os nossos 

mais fecundos encontros, pois que, por sua natureza e pela série que 

inscrevem na trajetória de nossa existência, revelam-nos o autêntico sentido 

originário e a matéria fundamental de nossa ‘essência’. Contudo, não podem 

fazê-lo senão conjurando justamente o contrário deles mesmos, a saber: 
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aquele algo inteiramente não passível de ensino, aprendizado, formação, 

modelagem – como ‘o estúpido problema de nosso ser’, que não se deixa 

apreender senão pelo indireto e diáfano reflexo projetado na superfície 

especular de nossos educadores (GIACOIA JUNIOR, 2005, p. 82-83). 

  

 

 São esses filósofos-educadores os verdadeiros artífices do ideal da “formação como 

prática de si, como relação consigo mesmo pela mediação especular dos outros – trata-se, 

sobretudo, do verdadeiro educador” (GIACOIA JUNIOR, 2005, p. 85). 

 Onde encontrar tal filósofo? Nietzsche o encontra em Schopenhauer; tanto na sua 

intransigência para com a vaidade acadêmica, como na recusa de submeter a filosofia ao 

disciplinamento curricular, que exige disposição, talento e inspiração para a criação de 

conceitos com hora marcada – já que remunerada pelo Estado ou pela organização submetida 

ao Mercado.  

 

 

Por seu desprezo pela filosofia universitária, pseudo-erudita, Schopenhauer 

teria ensinado a Nietzsche que o aprendizado filosófico, descolado da vida, 

não pode constituir senão rotina mecânica de adestramento, pesada corvéia 

espiritual, nunca um caminho de efetiva elevação e construção de uma 

autêntica personalidade (GIACOIA JUNIOR, 2005, p. 87). 

 

 

 Enquanto o ponto de vista da erudição acadêmica atual é limitado à formação de 

trabalhadores científicos da filosofia, o filósofo-educador se propõe um objetivo maior: a 

responsabilidade pela resposta à pergunta pelo valor. “Seu ‘conhecer’ é criar, seu criar é 

legislar” (NIETZSCHE [1886], 2007, p. 106).  

 Contudo, o filósofo-legislador não pode ser confundido com aquele que indica o 

caminho e prescreve aos não-filósofos a direção. Isso só aconteceria se ele próprio não 

conseguisse ser um legislador da sua vontade. Mas, como se tornar legislador de si mesmo? 
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Como governar-se a si mesmo? Questão antiga para a filosofia. Em um estudo de 1983, A 

escritura de si, Foucault analisa as artes de si mesmo, a estética da existência e o governo de 

si e dos outros na cultura greco-romana dos dois primeiros séculos na nossa era.  

 Tratava-se, naquele período histórico, de trabalho ético-estético, referido também por 

Nietzsche, no século XIX, quando denuncia os danos para o indivíduo e para a cultura quando 

o homem não desenvolve a capacidade de edificar-se a si próprio, e não faz senão assimilar 

uma “uniformidade exterior forçada” (NIETZSCHE, [1874] 1974, p. 71). 

 

 

Senhor da lei de sua própria vontade, finalmente conquistada a duras penas, o 

verdadeiro filósofo e educador não pode ser o legislador para o futuro do 

homem se ele não for também o mais inflexível inimigo da autocomplacência 

de seu próprio hoje. Ou, para dizê-lo numa fórmula ainda mais simples: é por 

resistir àquelas duas maneiras eficazes de fuga de si, de 

autocomprometimento pessoal com a filosofia, a saber: a autodemissão da 

tarefa de determinar os alvos mais elevados da cultura, relegando-os ao 

arbítrio dos negociantes culturais; e a de deixar-se confundir com os 

laboriosos trabalhadores científicos especializados, que o jovem Nietzsche 

evocava o exemplo formador de Schopenhauer (GIACOIA JR., 2005, p. 89-

90). 

 

 

 Estar em desacordo com o próprio tempo, ser por necessidade o homem do amanhã e 

do depois de amanhã é, para Nietzsche, ter por inimigo o ideal de hoje. O governo de si como 

construção ético-estética do que poderíamos, talvez (com Deleuze) chamar de estilo seria 

constituir o que nos poderia permitir perceber a complexidade e o potencial da realidade. 

 Por que filósofo? foi a questão-objeto de mesa redonda em reunião da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC - em 1975. Gérard Lebrun lamentava, então, 

que só é possível dar à questão “por que filósofo?”, um sentido redutor, que seria, primeiro, o 

de interrogar-se por que há um mercado filosófico (editorial), segundo, por que o filosofar em 

muitos países está restrito à prestação de um serviço público – a universidade e, terceiro, por 
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que interrogar-se sobre a finalidade da filosofia é sempre interrogar-se sobre a finalidade de 

uma instituição – a universidade. Talvez porque seja impossível, hoje, “compreender, sem 

arbítrio, o filosofar no singular?” (1976, p. 148). A filosofia universitária seria a única forma 

possível da filosofia hoje? O equivalente contemporâneo da filosofia perene – comum, eterna 

– de que falavam os metafísicos? 

 Para o autor, entretanto, “a filosofia não possui outra unidade além daquela de um 

arquipélago” (LEBRUN, 1976, p. 148), o que não impede, até hoje, que muitos sejam 

seduzidos pelos antigos grandes sistemas, como uma última tentativa de fugir da inevitável 

especialização num mundo esvaziado das grandes referências. 

 De uma forma ou de outra, seja no trabalho da exegese, seja no da monografia sobre 

uma ciência humana, ainda se permanece filósofo. Para Lebrun, a “obstinação em se dizer 

filósofo reside inteiramente nesta distância – à qual não se quer renunciar – entre uma 

pesquisa, fecunda porque localizada, e a pretensão a um saber absoluto”. [Ainda que não seja 

mais possível sonhar com um aparelho doutrinal que legitime o singular: o filosofar.] 

“Enquanto filósofo, o filósofo dispensa apenas uma inteligibilidade efêmera e sua 

Wissenschaft nunca é mais que uma promessa não cumprida” (1976, p. 149). 

 Mas, continua Lebrun, por que, então, filosofar? Por que um falso saber? Recorre, 

então, a Aristóteles que, mesmo colocando o filosofar na possibilidade de ser um tipo de 

discurso “logikoi” (verbal, vazio), eleva o argumento “logikôs” à categoria de uma 

investigação com “direito de cidadania no saber aristotélico”. “O não especialista tem o 

direito de interrogar, tem o direito de falar sobre todas as coisas”, e, se nunca alcança o 

universal, pelo menos “circunscreve-o negativamente, capta verossimilhanças, orienta-nos na 

fixação dos princípios”. Nessa sua missão ampla, “nenhuma episteme poderia substituí-la” – a 

filosofia (1976, p. 149-150). 

 Para Lebrun, o filósofo tem a prerrogativa de transcender os limites de uma episteme 

(enquanto saber regional) porque procura alcançar o universal por seus próprios meios, sem 

ter de recorrer ao método de nenhuma ciência particular. A imunidade desse discurso reside 

em que não pode ser atingido pelas limitações de nenhuma ciência positiva, já que aspira 

“operar uma totalização, uma crítica ou uma fundação que não mais prestem contas a um 

código de significações já disponível” (1976, p. 150). 
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 Essa independência em relação aos códigos de significação em funcionamento pode 

tornar o filósofo mais impermeável que o sofista antigo, quando o instala numa posição que 

desloca toda crítica para o nível da ingenuidade, da finitude ou da ideologia. Isso faria da 

filosofia um falso saber? Um falso saber teria a pretensão de dar resposta para tudo. E não é o 

caso. Ela busca muito mais uma educação para a inteligibilidade – regularidade regrada, 

distinta da dispersão dos fatos diversos acumulados sob epistemes particulares. Para Lebrun, 

“filosofar consiste principalmente em expulsar o acaso, decifrar a todo custo uma legalidade 

sob o fortuito que se dá na superfície” (1976, p. 152). 

 O problema, continua Lebrun, aparece “quando a procura do universal é levada a 

sério” e os usuários do código não se dão conta da irreverência presente no “jogo apaixonante 

da linguagem que é o jogo do sentido a todo custo”. Primeiro porque “sua prática descuidada 

desmente muitas vezes o caráter sério do objetivo”; segundo, porque é válido deixar que “a 

dispersão atinja seu mais alto grau”, para “depois, quando tudo parece perdido, se entrever 

que apesar de tudo há um meio de dominar a desordem” (1976, p. 152-153). E, cada vez que 

se desfaz o espedaçamento das significações, responde-se por meio do fato à questão: por que 

filósofo? Qual o gosto dessa aventura? O de quebrar os brinquedos. 

 Evidentemente, não existe um sentido único para a palavra “filósofo”. Não só porque é 

preciso considerar as diferentes dimensões históricas que investem o pensador, mas também 

porque cabe ao próprio sujeito da filosofia questionar-se sobre o que é e por que o é, já que o 

“por que” é a pergunta filosófica por excelência. A resposta à questão “Por que filósofo?” não 

é nunca dada de pronto. 

 Torres Filho refere-se à “inquietante modéstia”, “jogo de humildade e presunção” que 

faz a “relutância em aderir a uma qualificação, muito ambiciosa, talvez, ou determinada 

demais?”. Estaria a ciência do filósofo “no topo de todas as outras, ou é utópica por 

excelência?” (1976, p. 154). E essa auto-imagem talvez seja responsável pela maneira como o 

filósofo é visto pela sociedade, como ocupante de um papel nunca relativizado: é importante 

demais ou insignificante demais.  

 A própria inserção da filosofia no grande bloco das ciências ditas humanas é uma 

adesão ambígua, “na medida em que as humanas, incertas de si mesmas, se perdem da ciência 

e, nesse sentido, são... filosofia”. [Esta precária identidade confere ao filósofo, por isso 

mesmo, a tarefa bem determinada de ter de definir, a cada momento, o território sob sua 
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jurisdição]. “Sua própria condição de exilado o açoita nessa caçada” (TORRES FILHO, p. 

155). Esvaziado o campo dos objetos da metafísica, é preciso reinventar a filosofia. 

 Sendo a própria filosofia, então, ciência sem objeto, que dizer do sujeito da filosofia? 

Por que ainda filósofo?  Para Torres Filho, estas questões geraram o esforço do idealismo 

alemão da primeira metade do século XIX, ao enfrentar o cientificismo que dava o tom do 

século. Fichte percebeu nessa perda do objeto a obtenção de um direito absoluto; restaria à 

filosofia assumir-se como uma ciência sem objeto que, não sendo ciência por acidente seria, 

por isso mesmo, detentora de um supremo privilégio, o de bastar-se a si mesma. “A 

descoberta da liberdade em sua pureza” seria “o gesto inaugural: o ato de nascimento de uma 

ciência inédita” (1976, p. 156) – o território do vir-a-ser do conhecimento, com a incerteza do 

resultado. 

 Já para Schelling (apud Torres Filho, 1976, p. 157) estaria aí, “nessa liberdade em 

relação ao saber objetivo, o reencontro com a essência perene da filosofia”. 

 De uma forma ou de outra, tomando-se a pergunta “Por que filósofo?” tanto na 

acepção “Por que filósofo agora?” ou na acepção “Por que filósofo sempre”, em qualquer dos 

casos, trata-se de um questionamento contemporâneo, já que a pergunta mesma não poderia 

ser formulada no tempo em que a filosofia definia-se por seus objetos. 

 Investigar sobre a função do filósofo ou mesmo sobre o sentido do filosofar a partir 

desses dois pensadores pós-kantianos coloca a questão, ainda segundo Torres Filho, no 

quadro “de uma certa concepção da história e de uma certa relação com a linguagem” (1976, 

p. 158). A filosofia como condição para se pensar a história, a liberdade dos homens para 

fazerem sua própria história. 

  

 

3. 3 QUAL FILOSOFIA? 

 

 

 Se admitimos que “por que” é a pergunta filosófica por excelência, uma outra questão 

deve necessariamente precedê-la. A que propõe ou pensa a definição mesma: o que é a 

filosofia? Recolocada inevitavelmente por filósofos e sistemas desde a sua origem, pode-se 
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dizer, correndo o risco de simplificação, que tradicionalmente essa questão tem sido 

respondida, entendida e defendida como: filosofia é contemplação, ou reflexão, ou 

comunicação.  

 A etimologia pode ajudar na visão do problema. O que significa amigo da sabedoria? 

Se entendemos, com Deleuze, que ‘amigo de’ quer dizer ‘que tende a’, isso significaria  que 

‘se pretende’ ser sábio. Quer dizer, é-se um pretendente, mas não o único. O filósofo não é o 

prometido da sabedoria; há outros pretendentes. São os amigos, rivais na philia – segundo 

Deleuze, para quem essa é uma questão posta em originalidade pela civilização grega. 

 Com relação à sophia, Deleuze observa que, enquanto as outras civilizações tinham 

sábios, os gregos inventaram os amigos. Não que esses sejam sábios mais modestos, mas sim 

porque pensam diferente. Enquanto o sábio oriental pensa por figura, o philosophos inventa e 

pensa o Conceito. Amigo, portanto, entre os gregos, não é o outro, personagem extrínseco, 

mas uma presença “intrínseca ao pensamento, uma condição de possibilidade do próprio 

pensamento” (1992, p. 11).  

 

O filósofo é o amigo do conceito, ele é o conceito em potência. [...] Criar 

conceitos sempre novos é o objeto da filosofia. É porque o conceito deve ser 

criado que ele remete ao filósofo como àquele que o tem em potência, ou que 

tem sua potência e sua competência (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 13). 

 

 

 A filosofia não é contemplação – direcionamento para a idéia –, porque, antes de 

contemplar é necessário criar o conceito. Ela só se instaura a partir da constituição de um 

problema. Deleuze dá como exemplo a filosofia de Platão: antes de contemplar a Idéia, o 

filósofo grego teve de primeiro criar o conceito de Idéia. 

 Deleuze refere-se também a Nietzsche6: 

 

 

                                                 
6 NIETZSCHE, F. Posthumes 1884-1885, Oeuvres philosophiques, XI. Paris : Gallimard, 1982, 
p.215-216. 
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os filósofos não devem mais contentar-se em aceitar os conceitos que lhes são 

dados, para somente limpá-los e fazê-los reluzir, mas é necessário que eles 

comecem por fabricá-los, criá-los, firmá-los, persuadindo os homens a utilizá-

los (1992, p.  13-14). 

 

 

 A filosofia não é reflexão – inflexão sistemática sobre um determinado objeto – 

porque é possível refletir sem ser filósofo. O mérito que se pretende atribuir à filosofia 

delegando-lhe a função privilegiada da reflexão, na verdade lhe retira a função criadora. 

Reduzida à função de espelho a filosofia teria de ser sempre reflexo do existente, do já 

pensado, do que não se move, de saberes estabelecidos, diminuída da sua função criadora. 

 A filosofia não é comunicação – jogo de linguagem entre subjetividades. O 

pressuposto da tese da filosofia como comunicação é a admissão do caráter auto-suficiente da 

mensagem como algo em si possível de ser transmitido na sua totalidade e que trabalha para 

criar consenso entre os sujeitos, ou, até mesmo, ideologia. Neste último caso, a comunicação 

se presta à construção de unidimensionalidade. O importante é considerado o que foi ou pode 

ser comunicado e, inversamente, o que não foi comunicado (ou sequer tematizado) é porque 

não é importante. Para Deleuze “criar não é comunicar, mas sim resistir” (1996, p. 179). 

 Comunicar tem sido a prática das agências de publicidade que, além de se arvorarem 

de criadoras de conceito, buscam, na comunicação, dotar as mensagens de significado forte: 

consuma sempre o melhor! “Esses ‘conceituadores’ formam uma raça atrevida que exprime o 

ato de vender como o supremo pensamento capitalista, o cogito da mercadoria” (DELEUZE, 

1996, p. 170). 

 Nem contemplar, nem refletir, nem comunicar; a tarefa exclusiva e específica da 

filosofia é a fabricação de conceitos. Trata-se então, agora, de determinar as condições, as 

circunstâncias, os problemas e as personagens envolvidas nessa criação – as condições 

mesmas da filosofia. Os conceitos “dão à filosofia uma história e também uma geografia 

agitadas, das quais cada momento, cada lugar, se conservam, mas no tempo, e passam, mas 

fora do tempo” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 16). 

 Quais seriam as características do conceito?  
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Primeira: “Não há conceito simples. Todo conceito tem componentes, e 

se define por eles”. É exemplar, para Deleuze, o conceito do cogito 

cartesiano, que tem três componentes: duvidar/pensar/existir. Assim, 

“todo conceito é ao menos duplo, ou triplo etc”, além de ser também 

“uma multiplicidade”. “O enunciado total do conceito, enquanto 

multiplicidade, é: eu penso ‘logo’ eu sou; ou, mais completamente: eu 

que duvido, eu penso, eu sou, eu sou uma coisa que pensa” (1992, p. 27 

e 37). 

 

 

 Para Deleuze, o conceito tem também uma consistência interna que torna seus 

componentes “inseparáveis dentro dele: distintos, heterogêneos e, todavia, não separáveis”. E 

tem uma consistência externa na sua relação com outros conceitos “quando sua criação 

implica a construção de uma ponte sobre o mesmo plano” (1992, p. 31 e 32). “Um exemplo 

da exoconsistência do conceito é a leitura husserliana do pensamento cartesiano; o cogito 

cartesiano e o ego cogito husserliano encontram-se sobre o mesmo plano de imanência, sobre 

a mesma intuição” (FADIGAS, 2003, p. 26). 

 Está excluído, pois, o risco do fechamento do conceito em si mesmo, já que “as zonas 

e as pontes são as junturas do conceito” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 32). Além disso,  

 

 

O conceito é, portanto, ao mesmo tempo absoluto e relativo: relativo a seus 

próprios componentes, aos outros conceitos, ao plano a partir do qual se 

delimita, aos problemas que se supõe deva resolver, mas absoluto pela 

condensação que opera, pelo lugar que ocupa sobre o plano, pelas condições 

que impõe ao problema. É absoluto como todo, mas relativo enquanto 

fragmentário. É infinito por seu sobrevôo ou sua velocidade, mas finito por 

seu movimento que traça o contorno dos componentes. Um filósofo não pára 

de remanejar seus conceitos, e mesmo demudá-los; basta às vezes um ponto 
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de detalhe que se avoluma, e produz uma nova condensação, acrescenta ou 

retira componentes (ibidem, p. 33-34). 

 

 

 Para completar a sua caracterização, Deleuze e Guattari apontam ainda que o conceito 

“não tem referência: ele é auto-referencial, põe-se a si mesmo e põe seu objeto, ao mesmo 

tempo que é criado” (1992, p. 34). Está afastado, pois o risco da pretensão do conceito à 

categoria de essência ou mesmo de ideologização. “O conceito define-se pela 

inseparabilidade de um número finito de componentes heterogêneos percorridos por um 

ponto em sobrevôo absoluto, à velocidade infinita”. É “real sem ser atual, ideal sem ser 

abstrato”. “Diz o acontecimento, não a essência ou a coisa” (1992, p. 34 e 33). 

 Nunca é demais insistir nesse aspecto da não conformação do conceito ao absoluto. 

Fadigas cita exemplos de conceitos-essências que, por acreditar terem chegado às formas 

absolutas acabaram produzindo a rejeição do diferente: o Vitruvian de Leonardo da Vinci 

convertido na “arquitetura realmente humana (!): geométrica, racional, lógica, toda depurada 

do que não é essencial”; na política, na forma das ditaduras de esquerda e de direita quando 

“arrogaram-se de ter descoberto o sistema político perfeito (e no caso do nazismo, também a 

raça perfeita)” e, atualmente, a democracia, quando “arroga-se de ter descoberto o poder da 

comunicação e, com esta, anulou o diferente: o incomunicado, o não publicitado, o defeituoso 

em termos de imagem” (2003, p.  27). 

 O cuidado com a não-absolutização do conceito é, portanto, prevenção à não-

ideologização do seu sentido. Para tanto, é preciso rever uma certa imagem que está 

solidamente construída sobre o que seja o pensamento. Trata-se de uma imagem dogmática do 

pensamento que toma conta do pensamento conceitual filosófico. Para Deleuze e Guattari essa 

imagem do pensamento é pré-filosófica e natural, elemento do senso comum. E está firmada 

em quatro postulados.  

 O primeiro considera que o pensador, enquanto pensador, quer e ama o verdadeiro, 

considera que o pensamento possui ou contém formalmente o verdadeiro, considera que 

pensar é o exercício natural de uma faculdade, basta então pensar verdadeiramente para 

pensar com verdade – daí a pressuposto da universalidade do bom senso.  Pressupõe que nós 

pensamos naturalmente, ou seja, nada precisamos fazer para pensar – o inatismo da idéia. 
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Basta que situemos os problemas para as soluções aparecerem, espontaneamente. Entende o 

pensamento como algo que possui e quer o verdadeiro.  

 O segundo postulado considera o pensamento como potência partilhada, por natureza, 

por todos os homens. Somos desviados do verdadeiro por forças estranhas ao pensamento: 

corpo, paixões, interesses sensíveis. O erro, ou desvio, aconteceria pelo fato de não sermos 

seres exclusivamente pensantes, mas vulneráveis a outras forças. 

 O terceiro postulado baseia-se no modelo de recognição para o qual todas as 

faculdades concordam no sentido que atribuem a um objeto, como sendo o mesmo: a visão, o 

toque, a lembrança, a imaginação e a concepção que se produzem – todas atestam o mesmo. 

Para pensar bem basta o método adequado. Por método entende o artifício que nos garante 

reencontrar a autêntica natureza do pensamento – isto é, o verdadeiro, concebido como 

universal abstrato. A garantia do verdadeiro está no método.  

 O quarto postulado da imagem dogmática do pensamento advoga o princípio geral do 

Eu penso como garantia de unidade das outras faculdades. Essa imagem dogmática do 

pensamento desconsidera: a) as forças reais que fazem o pensamento; b) a relação do 

pensamento com essas forças que ele supõe; c) a relação do verdadeiro com o que ele 

pressupõe, ou seja, não considera que toda verdade é a efetuação de um sentido ou a 

realização de um valor. Segundo Deleuze, “temos sempre as verdades que merecemos” (1976, 

p. 49). 

 O pensamento não é algo que funcione por si mesmo nem é algo que encontra o 

verdadeiro por si mesmo. “Pensamento é criação, não vontade de verdade” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p. 73).  A verdade de um pensamento só pode ser avaliada se se 

consideram as forças ou o poder que o determinam a pensar e a pensar isso de preferência 

àquilo. Afirmar a verdade, nua e crua, é ignorar que forças escondem-se no pensamento dessa 

verdade – qual é o seu sentido e qual é o se valor.  

 O verdadeiro tomado como universal abstrato e o pensamento tomado como ciência 

pura nunca incomodaram, pelo contrário, são, isso sim, o sustentáculo da ordem estabelecida. 

[A verdade] “ela é uma criatura de humor fácil e benevolente, que não se cansa de assegurar a 

todos os poderes estabelecidos que ela não quer criar aborrecimentos a ninguém; pois, afinal 

de contas, não se trata aqui apenas de ‘ciência pura’?” (NIETZSCHE, 2007a, p. 151). A 
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imagem dogmática do pensamento esconde o trabalho e a ação das forças que procuram 

legitimar os poderes estabelecidos. 

 O objetivo, então, de qualquer filosofia deve ser o de favorecer outras formas de 

pensamento; colocar o movimento no pensamento, retirá-lo do imobilismo que o aprisiona 

quando se submete à lógica da representação. Mas, o que é o pensamento? É possível dar ao 

pensamento novos meios de expressão? É possível construir novas imagens do pensamento? 

Seria preciso uma filosofia da diferença para fazer surgir, pelo pensamento, outras 

perspectivas do real. 

 Toda a obra de Gilles Deleuze procurou fazer uma ligação permanente entre o 

filosófico e o não-filosófico, como experiência do pensamento, como forma de dar ao 

pensamento outra expressão. A arte e a ciência – como o não-filosófico – são também, para o 

filósofo francês, modos de pensar. A arte com seu plano de composição, a ciência com seu 

plano de referência e a filosofia com seu plano de imanência.  

 O que lhe importava era explorar as possibilidades do pensamento. Desvencilhar-se – 

numa atitude ao mesmo tempo crítica e clínica – de uma consagrada imagem do pensamento 

que o aprisionou nas armadilhas da filosofia da representação7.  

 A filosofia da representação foi a que sempre procurou excluir a diferença para fixar a 

identidade. Para Descartes, como todos pensam, é suposto que todos saibam o que significa 

pensar. Pensar é considerado, então, o exercício natural de uma faculdade, o que torna a 

proposição ‘eu penso’ separada da questão ‘o que é pensar?’. Configura-se, aqui, portanto, 

uma imagem do pensamento que remete o próprio pensamento a pressupostos implícitos e 

subjetivos instalados na forma subjetiva individual de um sujeito empírico. 

 

 

                                                 
7 Para a filosofia da representação conhecer é encadear, perceber, suprimir a distância entre a 
representação e o ser. Sua superação só pode se dar pelo pensamento diferente que assume que o que 
está em nosso poder é a representação, e não o pensamento. Neste sentido, Nietzsche, Foucault e 
Deleuze fizeram, na filosofia, o que Borges fez na poesia: “desconcertar os hábitos de nossa razão para 
fazer-nos pensar” (RIBEIRO, Renato Janine. O discurso diferente. In ______. (org.) Recordar 
Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 34). 
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Procuremos melhor o que é um pressuposto subjetivo ou implícito: ele tem a 

forma de "todo mundo sabe...". Todo mundo sabe, antes do conceito e de um 

modo pré-filosófico... todo mundo sabe o que significa pensar e ser... de modo 

que, quando o filósofo diz "Eu penso, logo sou", ele pode supor que esteja 

implicitamente compreendido o universal de suas premissas, o que ser e 

pensar querem dizer... e ninguém pode negar que duvidar seja pensar e, 

pensar, ser... Todo mundo sabe, ninguém pode negar, é a forma da 

representação e o discurso do representante. Quando a Filosofia assegura seu 

começo com pressupostos implícitos ou subjetivos, ela pode, portanto, bancar 

a inocente, pois nada guardou, salvo, é verdade, o essencial, isto é, a forma 

deste discurso (DELEUZE, 1988, p. 129-130).  

 

 

 Ora, o pensamento cria, não representa. Daí a identificação da filosofia deleuzeana, em 

termos de história da filosofia, aos filósofos da diferença: Espinosa, Nietzsche, Foucault. 

 Para Vasconcellos, 

 

 

a tarefa da filosofia, de toda a filosofia do porvir, deve ser aquela de colocar 

movimento no pensamento, retirá-lo de sua imobilidade, que nada mais é que 

romper com os pressupostos da representação e diluir seus principais 

elementos. Pensar é garantir ao pensamento sua possibilidade mais radical: 

criar conceitos. Conceitos que possam, ancorados em um plano de imanência, 

fazer alianças com o extrafilosófico e produzir uma violenta onda de forças 

que nos faça pensar (2005, p. 1222). 

 

 

 A criação do conceito é a possibilidade de desferir um golpe no pensamento que, pelo 

estranhamento o retire da situação de eterna possibilidade.  
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Por muito tempo eles [os conceitos] foram usados para determinar o que uma 

coisa é (essência). Nós, ao contrário, nos interessamos pelas circunstâncias de 

uma coisa: em que casos, onde e quando, como, etc.? Para nós, o conceito 

deve dizer o acontecimento, e não mais a essência (DELEUZE, 1996, p. 37). 

 

 Não haveria, para Deleuze, um automatismo da imanência à filosofia, mas, pelo 

contrário, a contingência de um encontro com aquilo que obriga a pensar – “uma paixão de 

pensar” (DELEUZE, 1988, p. 230). 

 Vasconcellos ressalta ainda a importância da idéia de intercessores na filosofia 

deleuzeana. Sem intercessores não há criação, não há pensamento. Intercessores  

 

 

são quaisquer encontros que fazem com que o pensamento saia de sua 

imobilidade natural, de seu estupor. Sem os intercessores não há criação. Sem 

eles não há pensamento. [...] os intercessores atuam no plano de imanência da 

filosofia deleuzeana como um conceito, isto é, eles são o que propicia 

condições de resolução do problema colocado: a imagem do pensamento 

(2005, p. 1223). 

 

 

 A filosofia, para Deleuze e Guattari (1992, p. 101), apresenta três elementos, 

conectados, mas independentes: 

 

 

o plano pré-filosófico que ela deve traçar (imanência), o ou os personagens 

pró-filosóficos que ela deve inventar e fazer viver (insistência), os conceitos 

filosóficos que ela deve criar (consistência). Traçar, inventar, criar, esta é a 

trindade filosófica. 
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 O plano de imanência é uma “intuição” (1992, p. 56), uma “compreensão intuitiva”, 

“uma compreensão não-conceitual”, uma “concepção pré-conceitual” (p. 57). É um “vazio” 

(p. 51), mas “é um vazio que não é um nada, mas um virtual” (p. 153). 

 Qual a relação entre o plano de imanência e o conceito? O plano é prioritário com 

relação ao conceito e é também o que lhe dá vida. É o hábitat do conceito. Por ser a raiz dos 

conceitos e, por isso mesmo, o que os sustenta. Como, para Deleuze e Guattari a filosofia 

começa apenas com a criação de conceitos, a instauração do plano de imanência constitui, 

então, o pré-filosófico, mas, “pré-filosófico não significa nada que pré-exista, mas algo que 

não existe fora da filosofia, embora esta o suponha” (1992, p. 57). A imanência é entendida, 

então, como imanência ao pensamento, pois, para Deleuze e Guattari, o acontecimento é 

pensamento, só se realiza por ele e não pode se realizar senão nele.  

 A partir daí, conferir ao conceito uma concretização exterior ao pensamento seria 

deturpá-lo, por retirá-lo da sua conexão com o caos. O plano de imanência e o conceito estão 

vendo-se sempre um ao outro e não apontando para algo de fora do pensamento – está clara 

aí, a recusa deleuzeana de qualquer possibilidade de transcendência por associá-la às religiões 

e às morais. “Há religião cada vez que há transcendência, [...] e há Filosofia cada vez que 

houver imanência” (1992, p. 60).  

 A questão passa a ser, agora, aquela que tem perseguido toda a filosofia desde 

Nietzsche: a dificuldade de pensar. Deleuze e Foucault levam essa dificuldade ao extremo ao 

tentar construir uma das mais radicais tentativas de pensar do nosso tempo. Como pensar 

filosoficamente? Como traçar um plano, de fato, imanente? A primeira recomendação é a de 

escapar da transcendência. “Quando se invoca uma transcendência, interrompe-se o 

movimento, para introduzir uma interpretação em vez de experimentar” (DELEUZE, 1996, p. 

182).  

 Mas, isto não quer dizer que o filósofo parta do nada. Se é verdade que toda filosofia 

começa sempre a partir de um vazio – que Deleuze e Guattari chamam de virtual – é verdade 

também que o filósofo freqüentemente liga suas intuições a outras filosofias. Seja para 

defendê-las seja para criticá-las, parte sempre de algum ponto. Novos conceitos podem ser 

criados a partir do prolongamento de um plano de imanência anterior, mas, que subsiste ao 

tempo atual. Se, por outro lado, tratar-se de criticar um conceito de algum outro filósofo é 

porque o novo conceito integra um outro plano de imanência. “Mas aqueles que criticam sem 
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criar, aqueles que se contentam em defender o que se esvanesceu sem saber dar-lhes forças 

para retornar à vida, eles são a chaga da filosofia” (1992, p. 42).  

Para Deleuze e Guattari, no trabalho filosófico, 

 

 

camadas muito antigas podem ressurgir, abrir um caminho através das 

formações que as tinham recoberto e aflorar diretamente sobre a camada 

atual, à qual elas comunicam uma nova curvatura. [...] O tempo filosófico é 

assim um grandioso tempo de coexistência, que não exclui o antes e o depois, 

mas os superpõe numa ordem estratigráfica. É um devir infinito da filosofia, 

que atravessa sua história mas não se confunde com ela (1992, p. 78). 

 

 

 Trata-se de arrancar do tempo uma outra dimensão. Deleuze refere-se a Cronos e 

Aion. A formulação do tempo por Cronos corresponde à racionalização de unidades 

fracionadas (segundos, minutos, horas etc.) que compartimentam-se nas categorias de 

passado, presente e futuro, determinando a seguir um único sentido, uma única direção  – do 

passado ao futuro. 

 Já Aion refere-se à percepção que a consciência faz do tempo e como esta apreende os 

conteúdos e os relaciona a outros já conscientes – é o tempo do pensamento, que circula por 

linhas que contornam as classificações de Cronos. 

 

 

Em Cronos há matéria transmitida (comunicada!), em Aion está sempre a 

haver idéias percepcionáveis sobre aquela matéria. Sobre Cronos, na sua 

extremidade, instala-se Aion, mas como o que nunca se reduz àquele: uma 

mesma idéia pode captar-se em múltiplas figuras, assim como uma mesma 

figura é objeto de múltiplas idéias. A Aion corresponde a anacronia, oposta à 

diacronia que é Cronos. A Aion corresponde o [...] tempo estratigráfico. Aion 

é, por excelência, o tempo da criatividade, uma vez que nele o sentido resulta 
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de uma construção sempre renovada, não resulta de algo dado como em 

Cronos (FADIGAS, 2003, p. 35). 

 

 

 Deleuze formula as duas leituras simultâneas do tempo – Cronos e Aion, para propor 

os conceitos de desterritorialização e reterritorialização. Desterritorializar a filosofia seria, 

então, promover o movimento da história para o devir – de Cronos para Aion. Mas, além de 

distinguir Aion de Cronos, Deleuze opera ainda uma distinção no interior da própria idéia de 

Aion:  

 

A diferença essencial não é mais entre Cronos e Aion simplesmente, mas 

entre Aion das superfícies e o conjunto de Cronos e do devir-louco das 

profundidades. Entre os dois devires, da superfície e da profundidade, não 

podemos nem mesmo dizer que há algo em comum, esquivar o presente. Pois 

se a profundidade esquiva o presente, é com toda a força de um “agora” que 

opõe seu presente tresloucado ao sábio presente da medida; e se a superfície 

esquiva o presente, é com toda a potência de um “instante”, que distingue seu 

momento de todo presente assinalável sobre o qual cai e recai a divisão. Nada 

sobe à superfície sem mudar de natureza (1974, p. 170).  

 

 Deleuze recorre ainda a Heráclito8 e à percepção que este teve do rio como exemplo 

do filósofo que extrapola as categorias da lógica formal ao mostrar a necessidade desse tipo 

de pensamento como possibilidade de existência do universo.  

 

 

                                                 
8 Heráclito de Éfeso (cerca de 540-470 a.C.): “Em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo, (...) 
nem substância mortal tocar duas vezes na mesma condição; mas pela intensidade e rapidez da 
mudança dispersa e de novo reúne (ou melhor, nem mesmo de novo nem depois, mas ao mesmo 
tempo) compõe-se e desiste, aproxima-se e afasta-se”. Fragmento 91. In Os Pré-socráticos. São 
Paulo: Abril, 1973, p. 94. 
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Toda a linha de Aion é percorrida pelo Instante que não pára de se deslocar 

sobre ela e falta sempre no seu próprio lugar (...) O pensamento filosófico de 

Deleuze e de Heráclito é, pois, a demonstração clara que, não só existem 

outros padrões que não os predominantemente lógicos, mas também que esses 

mesmos são necessários (FADIGAS, 2003, p. 38-39). 

 

 

 Deleuze utiliza-se, ainda, dessas três imagens do tempo – Cronos, Aion e o Devir das 

Profundidades – para a elas fazer corresponder três imagens do filósofo. A primeira é a do 

filósofo como “um ser das ascensões que sai da caverna, eleva-se e se purifica na medida em 

que mais se eleva” (1974, p. 131). Este seria o tipo correspondente à imagem do tempo de 

Cronos. Está clara aí a referência à caverna platônica e ao “caráter ascético da filosofia; 

purificador e perscrutador de essências” (FADIGAS, 2003, p. 44). 

 Ao Devir das Profundidades corresponde a subversão pré-socrática, caracterizadora da 

segunda imagem do filósofo. Se na imagem anterior ele se definia como alguém que se 

separava do elemento material, 

 

 

o filósofo pré-socrático não sai da caverna, ele estima, ao contrário, que não 

estamos bastante engajados nela, suficientemente engolidos. (...) Os pré-

socráticos instalaram o pensamento nas cavernas, a vida na profundidade. 

Eles sondaram a água e o fogo. Eles fizeram filosofia a golpes de martelo, 

como Empédocles quebrando as estátuas, o martelo do geólogo, do 

espeleólogo (DELEUZE, 1974, p. 132). 

 

 

 A busca pela arché – primeiro elemento físico – coloca o filósofo não mais na tarefa 

de elevar-se acima da matéria, mas, ao contrário, envolver-se nela, para superar a necessidade 

de qualquer transcendência ou mito. Mas, isso não basta: “da conversão passamos apenas ao 

nível da subversão, não ainda ao da perversão, [...] Deleuze conclui que em qualquer um 
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[desses momentos] existe apenas o gosto pelas essências e não ainda pelo acontecimento” 

(FADIGAS, 2003, p. 45). 

 À terceira imagem – relacionada a Aion – corresponde a imagem do filósofo que 

habita e atua na superfície. 

 

 

O filósofo não é mais o ser das cavernas, nem a alma ou o pássaro de Platão, 

[...] é uma reorientação de todo o pensamento e do que significa pensar: não 

há mais nem profundidade nem altura, [...] trata-se sempre de destituir as 

Idéias e de mostrar que o incorporal não está na altura, mas na superfície, que 

não é a mais alta causa, mas o efeito superficial por excelência, que ele não é 

Essência, mas acontecimento (DELEUZE, 1974, p. 136 e 134). 

 

 Nessa nova formulação não cabe mais ao filósofo desvelar essências ou contemplar 

idéias. Seu papel agora é construir sentido, criar conceitos. Ou então, seguir o conselho de 

Nietzsche: “um pensador sempre atira uma flecha, como no vazio, e um outro pensador a 

recolhe, para enviá-la numa outra direção” (DELEUZE, 1996, p. 146-147). 

 

 

 

3. 4  UMA OBSERVAÇÃO SOBRE A FILOSOFIA NO BRASIL 

 

 

 

 No conjunto das dificuldades ou peculiaridades da filosofia na universidade, um 

aspecto que merece atenção é o que está intimamente ligado à posição que este saber encontra 

na nossa tradição nacional.  
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 É quase unânime a referência a uma ausência ou precariedade no que diz respeito à 

nossa formação. Há um grande esforço na obra dos explicadores do Brasil9 em tentar capturar 

qual seria esse sentido (rumo) original que nos poderia conferir algum senso de integração e 

que pudesse “apagar a diferença fundamental entre a transição européia do feudalismo para o 

capitalismo e a dependência de origem colonial de países que já nasceram à sombra do 

capital” (ARANTES, 1996, p. 44).  

 Os trabalhos articuladores da condição histórica com a econômica talvez sejam os que 

conseguiram chegar mais perto de um ato de maioridade intelectual. São exemplos disso as 

obras de Celso Furtado e Caio Prado Júnior, para citar apenas dois. A mesma 

desprovincianização não teria acontecido com a produção filosófica, presa, entre outras 

coisas, da compartimentação acadêmica que inviabiliza a compreensão geral do sentido da 

vida atual. Ou, nas palavras de Michel Foucault, impossibilitada de fazer a história do 

presente.  

 Para Arantes, a produção filosófica no Brasil tem sido discreta menos por uma questão 

de talento e muito mais por uma questão de formação. Não exatamente formação pessoal, já 

que “a cultura filosófica contemporânea é essencialmente universitária, uma especialidade 

entre muitas” (1996, p. 23), mas uma questão mesmo de pobreza civilizatória. 

 A ausência de uma produção integradora, ou do seu ideal, confronta-se com a 

precariedade da formação real, num país marcado pela desigualdade social e pela  

 

 

ausência de linhas evolutivas mais ou menos contínuas a que se costuma dar o 

nome de formação (...) Nada soma, não há ‘seriação’, os surtos inconclusivos 

são a regra [...] Na ausência desta terra firme, compreende-se que nossas 

cogitações filosóficas girem em falso e os assuntos se evaporem antes mesmo 

de serem encontrados (ARANTES, 1996, p.  23-24 e 28). 

                                                 
9 Trata-se de um grupo de pesquisadores formado por Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Silvio 
Romero, Mário de Andrade, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan 
Fernandes, Darcy Ribeiro, Celso Furtado e outros, que construiu um modelo de explicação da 
realidade brasileira que procurava desvendar como se constituíram, na nossa história, as diferentes 
imagens sobre a população negra e índia e o seu papel e lugar na ordem social. 
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 A vinculação e dependência em relação ao pensamento europeu seriam um último 

recurso na tentativa de ligar-se a uma tradição que “associa a vida do espírito ao conjunto da 

vida social”. Aqui persistiria o mal-estar na nossa cultura filosófica. Uma falta de formação 

que leva à “mais completa falta de assunto”. Sem falar no vício de cada geração intelectual se 

esforçar por começar do zero: “percepções e teses notáveis a respeito da cultura do país são 

decapitadas periodicamente, e problemas a muito custo identificados e assumidos ficam sem o 

desdobramento que lhes poderia corresponder” (ARANTES, 1996, p. 24, 25 e 27). 

 Não se trata, ainda, segundo Arantes, de continuidade pela continuidade, mas da 

constituição de um campo de problemas reais, particulares, com inserção e duração histórica 

próprias. A filosofia brasileira não conseguiu o feito de a partir da experiência sobre um país 

subdesenvolvido, construir, por exemplo, como fez Celso Furtado, uma reflexão “sobre o 

desconcerto do mundo contemporâneo” (ARANTES, 1996, p. 30), “talvez devido ao caráter 

postiço de nossa civilização” (p. 34). Não é o caso de tentar buscar o Machado de Assis da 

filosofia. A questão seria menos de talento pessoal e muito mais “do desfecho de um processo 

coletivo de formação” (p. 33) que nos permitiria sondar o mundo contemporâneo através da 

nossa experiência.  

 No entanto, na visão do filósofo, estamos presos ao quadro social da origem – ainda 

que alterado – “responsável pelo rebaixamento de nosso cotidiano ideológico” (p. 40). Para o 

filósofo, “no que concerne à filosofia no Brasil, o seu registro de nascimento ainda não foi 

lavrado” (p. 57). Se considerarmos, no entanto, que a certidão de nascimento já fora passada 

com os primeiros frutos da missão francesa, outra coisa é a maioridade propriamente dita. 

 Arantes cita ainda Bento Prado Jr, para quem no Brasil, e particularmente em São 

Paulo, “a instalação da escola precede e condiciona o exercício do pensamento – ela tornou 

possível a passagem do puro consumo da filosofia a um esboço de produção” (p. 62). E isso 

foi bom, pois, no dizer de Antonio Candido, foi “um lento acumular de trabalhos 

aparentemente gratuitos, mas que vão formando uma atmosfera, uma tradição, um estilo, 

dentro dos quais as atitudes garantem sentido e consistência” (p. 63). 

 Se por um lado parece haver hoje no Brasil (e também, ao que parece, no mundo) um 

clima favorável à filosofia, por outro aumentam as exigências de questionamento sobre sua 

função, seus efeitos, a questão pedagógica e suas limitações. Não basta, para Kohan, que a 

filosofia ocupe espaços, importa compreender o que ela faz nesses espaços. Recorrendo a 
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Nietzsche, recomenda que sejam dirigidos a esse objeto distintos olhares, o que lhe permite 

levantar uma suspeita perturbadora, a de que “ainda não pensamos” (2002, p. 24). 

 Na base dessa suspeita está a compreensão da filosofia como experiência: experiência 

do pensar, experiência distinta da ciência, experiência do estranho, como nas palavras de 

Foucault:   

 

 

De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos 

conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho 

daquele que conhece? Existem momentos na vida onde a questão de saber se 

se pode pensar diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do 

que se vê, é indispensável para continuar a olhar ou a refletir (1984, p. 13). 

 Pensar diferente não é pessimismo, é dizer sim ao problemático. Implica, então, 

deslocamento, desinstalação; “temos de sair de onde estamos para chegar a esse âmbito” 

(KOHAN, 2002, p. 28), apesar de ser um lugar que só podemos habitar pelo pensar, por nós 

mesmos. E essa atividade pode ser aprendida, o que não quer dizer que pode ser ensinada. 

Demanda uma atenção, um estar à espreita, o discernimento que obriga a pensar sobre aquilo 

que não pode deixar de ser pensado. 

 Com Deleuze (em Diferença e Repetição), Kohan entende que ainda não pensamos 

porque existe uma imagem do pensamento, criada pela própria filosofia, que impede o pensar, 

sustentada pela imagem de uma crença de que “O pensamento é afim ao verdadeiro, ele 

possui formalmente a verdade e quer formalmente o verdadeiro” (2002, p. 31). Condição para 

começar a pensar é empreender uma crítica radical dos pressupostos dessa imagem, revelando 

em que medida essa concepção do pensar “trai o próprio pensar e o impossibilita” (p. 32). 

Esse modelo que enclausura o pensamento no reconhecimento de si mesmo busca a coerência 

a toda prova, pressupondo que o pensar é reto por natureza. 

 Com Deleuze, ainda, Kohan afirma que  
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o reconhecimento não pode promover outras coisas que o reconhecido e o 

reconhecível: é incapaz de gerar mais que conformidade. Não se trata de 

negar que o reconhecimento tenha algum papel na vida humana ou que possa 

contribuir para desempenhar funções vitais para os seres humanos. Ele pode 

estar na base de muitas coisas, mas não do pensar. Por isso, importa enfrentar 

uma imagem que afirma o pensar sobre esse modelo do reconhecimento, 

porque, quando se reconhece, não se pensa, pelo menos se o pensar tem 

alguma coisa a ver com promover o novo, com propiciar a diferença. De 

modo tal que, na base dessa imagem do pensar, no reconhecimento, está sua 

própria impossibilidade. No combate a essa imagem, radica a possibilidade da 

própria filosofia (2002, p. 32-3). 

 

 

 Afirmar, então, que ainda não pensamos, significa admitir o vínculo estreito demais 

com o já pensado e a familiaridade promíscua com os signos que dificultam ou mesmo 

impossibilitam a emergência do novo. É preciso, pois, aprender a pensar. Mas, como se pode 

aprender a pensar? Não há método e “não há respostas que possam extrapolar uma 

experiência de pensamento (...) se não há emergência do heterogêneo, não há aprendizagem, 

nem pensamento” (Kohan, 2002, p. 35).  

 Kohan vai além: “Como pode ensinar a pensar quem pensa que em quem ensina está 

contido aquilo que o outro aprende?” (2002, p. 36). É impossível o repouso propiciar 

movimento.  

 Ao analisar as proposições (e as práticas) oriundas das metodologias do ensino de 

filosofia como ensinar a pensar, Kohan enumera três problemas. O primeiro seria o de se 

assumir a existência de uma linha direta entre o ensinar e o aprender. Um certo automatismo 

crente de que sempre que alguém ensina, necessariamente, alguém aprende. Na verdade, o 

aprender só aconteceria quando alguém encontra o seu próprio caminho, quando alguém 

compreende, pela criação do heterogêneo, que tudo sempre poderia ser de outro modo, como 

ensinou Foucault. 

 O segundo problema reside na concepção do pensar como apreensão de habilidades 

para o entendimento eficiente de modelos predeterminados. Tomado como acontecimento, 

entretanto, o pensamento é pura indeterminação. O terceiro problema está na adoção do 
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cânone como posição suprema do pensar filosófico, o que acaba constituindo um mecanismo 

de inibição do novo. 

 Kohan entende que, ao lado da luta pela universalização do ensino institucional da 

filosofia, há também, uma luta interna, da relação que têm com a filosofia os próprios 

professores de filosofia, que há muito se distanciaram da prática do pensar, do ensinar e do 

aprender como submetidos à categoria da experiência da “ênfase na dimensão 

problematizável de nossa experiência” (2002, p.  39). 

 

 

 

3.5  FILOSOFIA E UNIVERSIDADE 

 

 

 Sempre houve um vínculo muito estreito entre filosofia e universidade. Desde a Idade 

Média a instituição universitária esteve intimamente vinculada ao pensamento filosófico, seja 

por abrigar filósofos, seja por despertar neles interesse pela discussão dos temas nela tratados, 

tanto na forma da afirmação dos valores universitários quanto na crítica ao saber dogmático 

institucionalizado. Este talvez seja, entretanto, apenas um dos aspectos de uma tensão bem 

mais antiga que sempre esteve presente na relação entre a atividade filosófica e os espaços 

sociais que a abrigaram.  

 Na gênese desse mal-estar situam-se sempre os conflitos entre Sócrates e a cidade, por 

um lado, e a confortável posição de Platão na Academia, por outro. Este cenário inicial é 

sempre referido quando se quer situar o momento em que a filosofia teria abandonado a sua 

verdadeira missão – discussão dos temas que afligem os homens comuns na polis – e a 

abordagem disciplinada de assuntos suscitados por uma comunidade seleta de pensadores 

especializados.  

 Leopoldo e Silva chama a atenção para o caráter delicado dessa questão por considerar 

que a missão socrática teria mais um caráter antropológico do que o admitido pelas 

abordagens atuais que vêem naquela relação demarcações de ética, política, conhecimento, 

verdade e bem. 



  89
  
  
  
  

 

 

 

A palavra vida na acepção moderna e contemporânea está demasiadamente 

carregada de elementos que, exatamente por terem sido unificados num 

conceito, não permitem a visão de uma experiência unitária original, aquela 

de alguém que vivia simultaneamente a política, a ética, a individualidade, a 

comunidade e a cidadania. O esforço de Sócrates talvez tenha sido o de 

procurar definir com a clareza possível essa unidade que para nós se tornou 

multiplicidade diferenciada (2006, p. 19). 

 

 Pode-se inferir daí que todo o esforço posterior da atividade filosófica esteja na 

tentativa de reencontrar, através da busca amorosa, a conciliação entre filosofia e vida ou da 

filosofia como modo de bem viver, preocupação central dos filósofos da Antigüidade greco-

latina, quando defendiam o ideal ético-estético do cuidado de si. É possível dizer, ainda, que a 

demarcação dos espaços, tanto pela Academia de Platão quanto pelo jardim de Epicuro ou 

pela universidade de hoje, seja determinante do alcance da filosofia e um complicador na sua 

relação com as instituições com as quais terá de conviver.  

 A fórmula pitagórica do amor à sabedoria poderá então ser vista como a possibilidade 

de extrapolar a limitação imposta pelo convívio com as instituições ao produzir o ideal da 

filosofia como modo de vida. Na realização deste ideal a filosofia realizaria a virtude – nem 

sempre alcançável quando institucionalizada – de integrar perfeitamente o conhecimento e a 

ação.  

 

 

Não se trata, portanto, tampouco de enfatizar a prática e diminuir a importância 

da teoria: a edificação moral é impossível sem o conhecimento da alma, e a 

teoria de si mesmo é a mais elevada prática que o ser humano pode alcançar. 

Voltar-se para si nunca pode ser considerado desprezo do conhecimento, já que 

se trata do único conhecimento à altura do autêntico filósofo (2006, p. 19). 
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 Se se considera que, na ética epicurista do jardim, a depuração ética do indivíduo é 

defendida como remédio (pharmakon) à doença que se abateu sobre a polis, então, nesse 

sentido, o helenismo teria transformado a necessidade em virtude. 

 O cristianismo, entretanto, recusará e combaterá a pretensão do indivíduo ético do 

alcance da verdade – prática que seria posteriormente reivindicada como exclusividade da 

transcendência cristã. 

 

 

Assim como a teologia precede por natureza a filosofia, assim também com a 

mesma naturalidade devem ser considerados a autoridade da Igreja e seu 

domínio institucional quanto à busca e disseminação da verdade: o domínio 

da Igreja sobre a Universidade. Tal situação deriva simplesmente da 

substituição do modo de vida filosófico pelo modo de vida cristão como 

paradigma de existência digna, tanto da origem divina do homem quanto de 

sua capacidade racional. Nesse sentido, e consideradas as condições de 

surgimento da universidade na Idade Média, a relação entre Igreja e 

Universidade deveria acontecer como linear e estável (LEOPOLDO E 

SILVA, 2006, p. 24). 

 

 Mas não foi o que aconteceu. A Igreja acabou realizando com a Universidade uma 

relação ambígua e complexa; a mesma forma de relação que a Universidade travaria com 

todas as outras formas de poder com os quais se ligasse.  A origem das dificuldades entre 

Igreja e Universidade pode ser compreendida se se considera que, antes de ser propriamente 

uma instituição, a Universidade foi inicialmente um grupo de pessoas ligadas por interesses 

intelectuais comuns que se exprimiam numa ética ou modo de vida próprio dos universitários. 

Ora, a Igreja já tinha há muito o seu perfil institucional que deveria ser assumido pela 

universidade. Parte dos ritos foi assimilada, mas “os próprios requisitos do trabalho intelectual 

foram criando um perfil próprio, que logo se expressou em reivindicação de independência 

intelectual e, portanto, em conflitos” (LEOPOLDO E SILVA, 2006, p. 25). 

 Essas considerações são necessárias para se perceber que, se por um lado foi decisivo 

o poder da Igreja na constituição da universidade, também é verdade que esse poder sempre 

conviveu com o perfil autonomista que a universidade procurou estabelecer desde o início. 



  91
  
  
  
  

 

 O mesmo pode ser considerado nas relações entre universidade e o poder de Estado. A 

política do Estado com relação à educação em qualquer nível sempre esteve pautada por 

critérios atrelados ao poder, seja para controlar e conter o processo educativo, seja para 

promovê-lo, mas sempre segundo seus interesses. Daí origina-se, segundo Leopoldo e Silva, a 

necessidade de o Estado produzir uma filosofia da universidade, que promova e justifique 

suas intenções travestidas filosoficamente agora de ideais.  

 Pensar em filosofia da Universidade no sentido em que o senso comum refere-se à 

filosofia da nossa empresa, ou mesmo, no sentido de filosofia de vida, supõe o enfrentamento 

de várias questões que talvez inviabilizem o uso da expressão. Dentre as dificuldades, a 

primeira seria: é possível que a universidade, reunindo um grande número de cursos e 

interesses, tenha um sentido – entendido aqui como lema, bandeira ou direção?  

 Segunda dificuldade: a massificação produzida pela expansão do número de 

estudantes e professores permite que se pense na formulação de um ideário comum a todos os 

membros?  

 Terceira dificuldade: a relação de dependência econômica da instituição para com o 

Estado ou mesmo para com as mantenedoras, quando se trata da iniciativa privada, permite 

autonomia suficiente para a produção e realização de um ideal universitário?  

 Quarta dificuldade: os problemas da falta de articulação entre as áreas exatas, as 

naturais, as tecnológicas e as humanas permitiriam a formulação de um sistema comum?  

 E, finalmente, a tensão entre as pressões por formação profissional, a necessidade do 

incentivo à pesquisa e à formação poderiam conciliar-se, pelo menos num âmbito que 

permitisse traduzir-se em uma filosofia da universidade? 

 Por outro lado, pensar em filosofia da universidade no sentido genitivo objetivo, ou 

seja, no da atividade filosófica como uma reflexão sobre a universidade, também não seria 

uma empreitada destituída de dificuldades. Como dar conta da amplitude da instituição 

universidade, com a particularização cada vez mais refinada das ciências, a entrada em cena 

de novos interesses a partir da instalação da civilização tecnológica e seus conflitos com os 

ideais democrático-iluministas? “Deveria a filosofia, talvez, recuperar o seu lugar de rainha 

das ciências para pôr ordem no que julga que seja o caos universitário contemporâneo?” 

(SCHNEIDER, 2002, p. 40-1). 
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 De qualquer forma, é tarefa intransferível da filosofia pensar a universidade, refletir 

sobre os seus conceitos, procurar apreender o seu sentido. 

 

 

Não estariam as palavras filosofia e universidade, bem como a relação entre 

elas, sedentas pela liberação de sua força original presa nas grades do desgaste 

cotidiano, grades feitas de um só uso prático operatório, rotineiro, meramente 

utilitarista e comprometido com o que já está convencionado como 

normalidade no mundo caótico do conhecimento, da indústria cultural e da 

situação de comando hegemônico do sacro poder da deusa Mercadoria, que a 

tudo e a todos alucina com suas luzes e subjuga com sua escuridão? 

(SCHNEIDER, 2002, p. 41). 

 

 

 Se podemos entender filosofia, desde o seu sentido original, como admiração, busca 

por explicações sábias, sabedoria na percepção dos fenômenos, das paixões e das formas de 

convivência humana podemos, então, inferir que faz parte do seu ofício o esforço da 

compreensão do diverso para uma idealizada suposição da unidade, numa constante reflexão 

sobre a relação entre o todo e a parte. Para Schneider esta atividade caracteriza o início e o 

fim da tarefa do pensamento filosófico ocidental. Podemos ver já na busca do estabelecimento 

da arché, pelos filósofos pré-socráticos, um gesto teórico fundamental que instalou-se e 

constitui até hoje a racionalidade e a possibilidade de compreensão de nossas instituições. 

 É possível encontrar uma identificação entre a natureza da atividade filosófica, desde 

os seus princípios, com os elementos que remetem ao conceito mesmo de Universidade. A 

idéia de universo, referida nos termos universidade e universalidade, pressupõe a intenção – 

filosófica – de relacionar a totalidade, ainda que suposta, com as partes que a compõem.  

 A palavra Universus é formada por Uni, enquanto unidade suposta e por versus, 

proveniente da idéia de convivência dos diferentes e versão, no sentido de uma perspectiva 

parcial. A pretensão, então, da totalidade é resultado de um esforço criativo do diálogo entre 

as perspectivas diferentes, correndo o risco do engano da fixação de uma totalidade de 

fundamento positivista, que denunciaria além do desconhecimento de si, uma auto-anulação. 
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 A filosofia da Universidade seria, para Schneider, uma concepção de filosofia como  

 

 

possibilidade de relação, pesquisa mútua e diálogo de todas as concepções de 

totalidade presentes num tempo e num lugar chamado Universidade. A 

filosofia seria a característica fundamental da Universidade, e a 

Universalidade, ou seja, a preocupação fundamental quanto à relação entre o 

todo e a parte, a característica fundamental da filosofia (2002, p. 54). 

 

 

 Compreendida neste sentido, a universidade poderia se entender pelo sentido do 

genitivo subjetivo, autodefinindo-se como tempo e lugar de interlocução constante das 

diferentes áreas. No sentido do genitivo objetivo, a atividade filosófica enquanto 

questionamento das explicações naturalizadas reatualizaria a necessidade do diálogo entre os 

diferentes para que a universidade exista. 

 Como prática de alethéa (não-esquecimento e não deixar os homens esquecerem), a 

filosofia exercita-se em recordar, pela análise reflexiva e pelo diálogo com os di-versus de 

todas as áreas do saber e da rememoração da idéia do Uni primitivo. 
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4  ESPECIFICIDADES DO ENSINO DE FILOSOFIA 

 

 

4.1 O CURRÍCULO 

 

 

 O século XXI vem acentuando uma nova lógica mundial, com desafios para a 

sociedade como um todo e para a educação em particular. A valorização do conhecimento 

especializado, ratificador do paradigma dominante na ciência moderna, tem-se imposto como 

“discurso competente”, na acepção de Marilena Chaui (1985), por transformar a pedagogia 

em ciência, o educador em cientista prático (técnico) e o aprendizado em criação de força de 

trabalho. A formação tem se subordinado, então, à hegemonia absoluta da lógica de mercado, 

apoiada num ideal de educação performática e economicista. 

 A nossa sociedade tem sido, por isso, muito mais receptiva aos discursos que veiculam 

noções particulares de ciência que a outros discursos. A ênfase técnica tem tido lugar 

privilegiado nos processos educacionais. A submissão aos imperativos do mercado tem 

deixado em segundo plano o interesse no desenvolvimento da capacidade de reflexão e de 

aprendizado. 

 Se essa tendência pode ser encontrada em todos os níveis de ensino, na universidade 

ela tenta desenvolver um ideal de conhecimento em que as divisões internas não são 

determinadas pela própria produção do saber, mas pelas razões econômicas da sociedade. 

Essa escolha leva a muitas implicações. Alguns questionamentos apresentam-se como 

inevitáveis. O que entendemos hoje por universidade? Há compromisso social? Qual o sentido 

desse compromisso? No que consistiria o seu caráter de ser pública ou privada? A reflexão 

sobre o sentido de “público” não se estenderia às instituições privadas? Até que ponto o 

questionamento da natureza jurídica pode ou deve se sobrepor ao questionamento sobre o que 

ela realiza, para onde vai, a que interesses e objetivos serve? Como esses imperativos chegam 

às escolhas curriculares? 

 Discutir currículo há muito deixou de ser uma questão apenas relativa à prática, à sua 

realização concreta propriamente dita. A discussão atual tem se situado no campo da 
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perspectiva histórica, filosófica, sociológica e epistemológica, já que o campo vive o 

entrecruzamento dos problemas referentes às políticas educacionais, das reformas dos 

sistemas de ensino e do questionamento da legitimidade do conhecimento transmitido. É 

preciso extrapolar, portanto, as dicotomizações transmissão versus produção do 

conhecimento, aquisição versus conscientização. Para tanto deve ser usada uma abordagem 

conceitual e política que consiga situar as concepções de currículo e a presença da disciplina 

filosofia no contexto da sociedade mais ampla e contraditória da qual elas fazem parte e 

mostrar como a educação está vinculada à reprodução de determinadas relações sociais.   

 Pode-se situar o aparecimento do campo de estudos do currículo nos Estados Unidos, 

na década de 1920, no contexto do desenvolvimento da educação de massas produto da 

industrialização. Em 1910 é publicado o Relatório Flexner, nos Estados Unidos, que descreve 

a situação de precariedade no ensino e na qualificação docente nos cursos das áreas 

biomédicas de escolas americanas e canadenses. As sugestões apresentadas acabam se 

constituindo num padrão inspirado no modelo da universidade alemã de Humboldt, 

integrando pesquisa, ensino e especialização na forma de disciplinas básicas. Criam-se, então, 

os departamentos e o sistema de créditos. Firma-se aí, então, o modelo proposto por Bobbitt e 

que será seguido pelo menos nas quatro décadas seguintes.  

 Em 1918 é publicado The Curriculum, de Bobbitt, que propõe como modelo 

institucional para o currículo a estrutura fabril, sob inspiração taylorista. A escola deveria 

apresentar métodos, procedimentos e resultados produtivos. O enfoque da abordagem do 

currículo estava no aspecto da sua organização e desenvolvimento. A preocupação era a de 

estabelecer padrões para um “processo de moldagem”. 

 Esta tendência teórica se consolidaria ainda mais com a publicação do livro de Ralph 

Tyler, Princípios básicos de currículo e ensino, em 1949. Sua visão dominaria o campo do 

currículo não só nos Estados Unidos, como em diversos países, inclusive o Brasil. Segundo 

Silva (2004, p. 25), “com o livro de Tyler, os estudos sobre currículo se tornam decididamente 

estabelecidos em torno da idéia de organização e desenvolvimento, (...) uma questão técnica”.  

 A partir dos anos 1970, entretanto, tem início um processo de questionamento do 

campo curricular, por autores de diversas influências, entre eles Louis Althusser, Jean-Claude 

Passeron, Pierre Bourdieu, Michael Apple, Michael Young e Henry Giroux. Enquanto as 

teorias tradicionais vêem no currículo uma possibilidade de otimização do status quo, 
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concentrando-se em como fazer o currículo, a teorização crítica se ocupará da discussão a 

respeito do que o currículo faz e do que pode fazer. 

 Refletir sobre o campo currículo e, particularmente, do currículo da disciplina 

Filosofia, é importante porque nele confluem as questões referentes às políticas educacionais, 

às mudanças ou reformas dos sistemas de ensino e à discussão a respeito da legitimidade do 

conhecimento transmitido pelas disciplinas ou ciências. Primeiramente, é preciso localizar 

algumas possíveis motivações para a atual organização curricular do ensino superior. 

Posteriormente, abordar aspectos que podem estar implícitos nas escolhas, sem que sejam 

devidamente explicitados.  

 Para debater as questões ligadas às opções subjacentes à proposta de construção de 

currículo para a disciplina Filosofia nos cursos de graduação é preciso analisar como o objeto 

currículo foi instituído ao longo do processo de formação da identidade do sujeito; como se 

equilibrou na relação saber-poder, como o conceito de currículo foi sendo construído a partir 

da influência das esferas do mercado e do Estado e como tem sido buscada a criação do 

conhecimento filosófico em sala de aula.  

 Vivemos atualmente um momento de esforços de inovação em todas as esferas da 

atividade escolar. Um estilo dessa inovação aparece na tradição crítica, na relação que faz 

entre educação e sociedade com as estruturas de poder, de reprodução e de exclusão. A 

tradição crítica seria responsável pela denúncia do papel do conhecimento social, dos vínculos 

entre educação, currículo, poder, ideologia, cultura, estrutura e processos de reprodução 

social. “Essa renovação teórica tem sido fundamental para a politização do olhar sobre a 

educação, sobre a não neutralidade da seleção dos conteúdos. Tem-nos alertado para não nos 

limitarmos a mudanças conservadoras” (ARROYO, 1999, p. 142). 

 Conseqüentemente, o currículo seria um objeto indissociável das próprias condições 

históricas em que se estabeleceu e que contribuiu para criar. Não bastaria dizer que o 

currículo tem uma história e que pelo conhecimento dessa história escrita poderíamos 

compreendê-lo melhor. A questão principal seria a de que “a historicidade do currículo é a da 

sua própria constituição, de modo que não apenas ele tem uma história como ele faz uma 

história” (VEIGA-NETO, 2001, p. 96). O historicismo radical assumido pelo autor percebe  

 

 



  97
  
  
  
  

 

o currículo como um artefato escolar comprometido com a própria 

constituição tanto daquilo que se denomina sujeito moderno, quanto da 

própria noção moderna  iluminista segundo a qual existe um Sujeito 

transcendental a ser alcançado pela prática de uma razão crítica, pela 

conscientização etc. (ibidem, p.  96).  

  

 

 A teorização tradicional abordaria o currículo como uma questão técnica, racionalista, 

epistemológica, enquanto a teorização crítica o trataria como questão política. O historicismo 

radical desloca a questão para outro enfoque. Procura colocar-se de fora das filosofias da 

consciência, vendo não apenas o sujeito como um produto da história, mas também e, 

sobretudo, o conceito de sujeito como uma invenção historicamente determinada, na linha do 

pensamento de Michel Foucault. A pertinência do conteúdo curricular estaria, portanto, no 

quanto implique uma percepção do que somos e do que nos determina, para uma possível 

rejeição dos constrangimentos a que nos submetemos, sejam eles de qualquer ordem, no rumo 

da construção de novas formas de subjetividade. 

 Visto assim, qualquer programa de ensino carregaria em si uma proposta de 

disciplinamento – como exposto por Silveira quando, no seu trabalho de doutorado, discutiu a 

idéia de que, a partir de uma ação que é ao mesmo tempo repressiva e criadora, ao 

suprimirem-se visões de mundo, criam-se outras. Analisando a sua passagem pelo 

Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, e a própria história deste, a autora 

relata que o vivenciou como a um Estado soberano que cria conceitos e pré-conceitos e 

metodologias, aceitando ou rejeitando temas, estudos, idéias e propostas, na manutenção de 

um espaço de catequização. Ao perseguir o histórico como método para estudar filosofia, a 

USP “era incompatível com a pretensão para o sempre novo” (2002, p. 50). Vê-se aí, também 

nas ciências humanas, uma dificuldade em lidar com a possibilidade do fracasso e do erro. 

 Apesar de não operar literalmente com a noção de progresso, pelo menos no sentido 

linear do termo, haveria na opção pela tradição uma adesão ao conforto das idéias 

consagradas, questão a que voltaremos quando tratarmos das especificidades da pedagogia 

filosófica. 

 Está claro, então, que o currículo é “um campo em que estão em jogo múltiplos 

elementos, implicados em relações de poder, compondo um terreno privilegiado da política 
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cultural”. As escolas, os cursos e as disciplinas são espaços de produção de significados e de 

identidades. Lançando mão da noção foucaultiana de poder-saber, o currículo escolar seria 

“um dos mecanismos que compõem o caminho que nos torna o que somos” (COSTA, 2001, 

p. 38). Esta é a análise que procuram fazer as discussões do campo denominado Estudos 

Culturais – de inspiração pós-estruturalista e pós-moderna, voltadas para as relações entre 

cultura, conhecimento/saber e poder, enfoque importante para se compreender a relação entre 

a justificativa da disciplina filosofia e o tema da constituição de subjetividades. 

 Percorrendo uma genealogia do currículo à luz dos estudos culturais, é possível 

verificar em que contextos e a partir de que lugares se construíram modos de entender o que é 

currículo.  

 

Partindo do pressuposto de que o currículo é construção, subentende-se que as 

várias formas que assume obedecem a discursividades diferentes, em que 

habitam filosofias resultantes das intencionalidades que o produzem, nos 

diversos tempos e nos mais diferentes lugares (BERTICELLI, 2001, p. 159). 

  

 

 A abordagem sociológica e crítica do currículo surgiu inicialmente nos Estados 

Unidos e na Inglaterra com a construção desse novo tema nos respectivos contextos 

históricos. Procurando refazer a história deste campo teórico, Moreira e Silva (2001) 

descrevem as condições desse aparecimento. Haveria, a partir dos anos 70, um esforço de 

reconceituação do campo no cenário do neomarxismo, da teoria crítica e também da tradição 

humanística e hermenêutica.  

 Foram os autores neomarxistas que se transformaram nos iniciadores da Sociologia do 

Currículo, os primeiros a se preocupar em entender a favor de quem o currículo trabalha e 

como fazê-lo trabalhar a favor dos grupos e classes oprimidos. Para esses autores o currículo 

não pode ser mais analisado sem que se considere a sua constituição histórica. A partir de um 

refinamento do conceito corrente de ideologia, Moreira e Silva recuperam a força explicativa 

do termo e a sua relevância para a discussão das questões relativas ao currículo. 

 Entretanto, talvez a questão tenha de ser posicionada num âmbito maior. Num estudo 

de 1994, Silva denuncia que o ataque conservador e neoliberal à educação procura se 



  99
  
  
  
  

 

sustentar atribuindo à intervenção do Estado e à esfera pública a responsabilidade pelos 

problemas sociais e econômicos, desassociando-os de qualquer conexão com o modo 

capitalista. Uma das formas mais eficientes na busca da hegemonia do discurso neoliberal é a 

criação e redefinição de termos. Capitalismo, livre iniciativa, empresários, movimentos 

sociais, funcionários públicos e seus defeitos. Neste quadro a educação precisa estar atrelada 

aos objetivos da preparação para o trabalho, isto é, para a competitividade e transmissão de 

idéias que proclamem as virtudes do livre mercado e da livre iniciativa. Mas a ofensiva 

neoliberal não se limita ao campo educacional.  

 Na intenção de redefinir as esferas social, política e pessoal, os meios de comunicação 

(que são principalmente meios de fabricação) têm um papel preponderante ao evitar as formas 

públicas e políticas de categorizar o político e o social, submetendo essas categorias às noções 

de produtividade, eficiência e qualidade. Neste quadro, seria fundamental, então, à crítica, 

perguntar quais questões e noções são suprimidas ou substituídas para que o discurso 

neoliberal se torne hegemônico e constitua um “conjunto de termos e noções que constrangem 

a forma como podemos pensar a sociedade”. A educação formal seria justamente um desses 

mecanismos de normalização e construção de hegemonia que, embora estatalmente 

regulamentada, não opera fundamentalmente por meio de mecanismos diretos de controle 

social. 

 O autor defende que a estratégia liberal de retirar a educação institucionalizada da 

esfera pública e submetê-la às regras do mercado significa não mais liberdade e menos 

regulação, mas precisamente mais controle e “governo” da vida cotidiana. Transforma 

questões políticas e sociais em questões técnicas. Mas não é só isso. Essa estratégia busca 

também enquadrar a educação numa estrutura de pensamento hegemônico que impede 

conceber a educação de outra forma. Torna-se quase impossível conceber uma sociedade que 

transcenda os imperativos do mercado e do capital. 

 A submissão dos currículos aos imperativos da lógica produção/consumo foi também 

objeto de interesse em outro estudo de Silva em que aprofunda a discussão sobre as relações 

entre educação e trabalho. Para o autor, os estudos que até agora trataram dessa relação têm 

constituído análises superficiais por deixar de “problematizar as relações mais amplas 

existentes entre a produção da ciência e da tecnologia e o processo de produção capitalista” 

(1996 p.  38). Têm dado pouca atenção aos mecanismos estruturais pelos quais a educação 

institucionalizada está implicada no processo de reprodução cultural e social. Silva demonstra, 
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no mesmo ensaio, que essa conexão se dá pelo papel que a escola exerce na definição e 

manutenção das fronteiras entre trabalho manual e trabalho intelectual. Isso implicaria, no 

limite, uma reformulação do entendimento do alcance de mudanças pedagógicas e 

curriculares. “Nenhuma mudança interna nas escolas, nos métodos pedagógicos, nos 

currículos, afetará o fato estrutural da separação entre escola e produção e, portanto, a 

definição da divisão social do trabalho” (1996,  p. 55).  

 Esse parece constituir um elemento complicador para a reflexão sobre o papel da 

disciplina filosofia no ensino superior das áreas técnicas. 

 Apesar de não tratar especificamente da realidade brasileira, vemos nos temas de 

trabalho de Michael W. Apple alguma semelhança e muita utilidade para a reflexão sobre o 

nosso cenário educacional, do qual o currículo é uma das ramificações.  Apple desenvolve seu 

trabalho discutindo os elementos centrais da crítica marxista da sociedade, estabelecendo 

ligações entre a infra-estrutura econômica e o currículo. Entretanto, para o autor, essa relação 

não se dá de forma mecânica, pois o campo cultural não é um simples reflexo da economia, 

mas tem sua própria dinâmica. 

 Em estudo de 1994 descreve como, nos Estados Unidos, grupos poderosos no 

governo, na economia e nos movimentos sociais “populistas autoritários” têm sido capazes de 

redefinir os termos do debate na educação, no bem-estar e em outras áreas do bem comum. 

Uma combinação de empresários, uma Nova Direita e intelectuais neoconservadores têm 

buscado aumentar a competitividade, o lucro e a disciplina. Pretendem fazer retornar um 

passado romantizado de família e escola ideais a partir da proposição de créditos educativos 

(como no mercado), de um movimento para levantar o padrão e a competência docente e 

discente. Atacam o currículo escolar por seu viés antifamília e antilivre-empresa, por seu 

humanismo secular, sua falta de patriotismo e sua suposta negligência do conhecimento e 

valores da tradição ocidental e do conhecimento real, fazendo crescente pressão para que as 

necessidades do comércio e da indústria se tornem os objetivos principais da educação em 

todos os níveis. 

 Essa aliança neoconservadorismo/neoliberalismo inclui a expansão do mercado livre, a 

redução da responsabilidade governamental pelas necessidades sociais, o reforço das 

estruturas intensamente competitivas de mobilidade, o rebaixamento das expectativas de 

segurança econômica e a popularização de uma forma de darwinismo social. A culpa pelo 

desemprego, pela perda de competitividade econômica e pelo abandono de valores 
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tradicionais tem sido atribuída à escola e não aos efeitos das políticas econômicas, culturais e 

sociais. De formas e graus variados, essa tendência pode ser detectada em todos os níveis do 

ensino: da pré-escola à universidade. 

 Elementos importantes da agenda conservadora e neoliberal têm estado presentes na 

universidade: a polarização classe e raça, os cortes nos financiamentos a programas 

improdutivos, humanísticos e/ou críticos, a pressão em favor da eficiência e de padrões mais 

altos, os apelos em favor do retorno a uma cultura comum e a crescente integração do ensino, 

da pesquisa e do financiamento ao projeto industrial e empresarial. Apesar das guerras 

culturais sobre o que conta como forma apropriada de conhecimento e o que conta como 

forma de ensinar e conhecer, tem-se dado pouca ênfase à economia política de qual 

conhecimento é considerado como sendo de alto status nesta sociedade.  

 Enquanto isso, o conhecimento técnico-administrativo está recebendo cada vez mais 

ênfase em todos os níveis em termos de tempo no currículo, financiamento, prestígio e apoio 

por parte dos aparatos do Estado.  Assim como as instituições econômicas são organizadas 

para que classes e frações de classes particulares aumentem sua cota de capital econômico, do 

mesmo modo as instituições culturais, como as universidades, buscam a acumulação do 

capital cultural. O controle de aspectos principais da ciência e do conhecimento técnico é 

obtido pelo do monopólio de patentes e da organização e reorganização da vida universitária, 

especificamente nos seus currículos e pesquisa. 

 Esta orientação também parece fundamentar os critérios preponderantes na elaboração 

do currículo universitário brasileiro na sua ênfase técnica, particularmente na disciplina 

filosofia aplicada, a que voltaremos. 

 A pertinência das perguntas “que tipo de conhecimento vale mais?”, “o conhecimento 

de quem vale mais?”, feitas por aqueles que se dedicam à reflexão curricular deve ser um 

aspecto considerado na análise dos planos de ensino dos cursos superiores, conforme 

apontado por Apple. Para este autor tem havido um grande movimento de exportação para as 

escolas da crise econômica e de relações de autoridade que afetam as práticas políticas de 

grupos dominantes. Isso implica a crença de que se escolas, professores e currículos fossem 

mais rigidamente controlados, mais afinados  
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às necessidades das empresas e das indústrias, mais tecnicamente orientados e 

mais fundamentados nos valores tradicionais e nas normas e regulamentos dos 

locais de trabalho, então os problemas de aproveitamento escolar, de 

desemprego, de competitividade econômica internacional, de deterioração das 

áreas centrais das grandes cidades etc. desapareceriam quase por completo 

(2001, p.  40).      

 

 

 Esta é a tendência que pode ser verificada em alguns planos de ensino de Filosofia, por 

exemplo, no curso de Administração de empresas. A inclusão da disciplina se justificaria pela 

pretensão de que o executivo precisa ampliar seus horizontes para tornar-se um verdadeiro 

administrador, evidentemente no interesse da lógica do mercado. 

 Essa decisão não está restrita ao âmbito das instituições de ensino, mas reflete uma 

orientação oriunda das esferas do poder político-tecnocrático. Ainda referindo-se à sociedade 

norte-americana, Apple (2004) analisa como a constituição do bloco composto por neoliberais 

e neoconservadores nos EUA tem buscado a partir de princípios aparentemente opostos 

(Estado fraco para os primeiros e Estado forte para os últimos) a construção de um discurso 

hegemônico. Esses grupos têm atribuído ao fracasso das instituições escolares a 

responsabilidade pelo declínio da produtividade econômica, o desemprego, a pobreza e a 

perda da competitividade internacional. A solução seria tornar as escolas mais eficientes sob a 

responsabilidade do setor privado.  

 Além disso, haveria uma resistência ao multiculturalismo baseada na crença de que a 

excessiva democracia cultural é uma das causas do declínio da cultura e da economia. 

Programas de estandardização dos níveis educacionais, de avaliações e de preparação para o 

mundo do trabalho têm se curvado a orientações conservadoras (a tradição como 

conhecimento legítimo) e a orientações subjugadas à lógica da produção (o mundo como um 

vasto supermercado).  

 Esta tendência insere-se e é efeito de um cenário maior e anterior a ela. Para se pensar 

em projetos alternativos de relações sociais e de formação humana é preciso entender, numa 

perspectiva histórica, a atual especificidade da crise do capitalismo (FRIGOTTO, 1994). O 

quadro geral é o da mudança dos “homens de negócio” face à educação e à formação humana 
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e o das teses do fim da sociedade do trabalho e da não centralidade do trabalho. As novas 

formas de sociabilidade capitalista, o papel do progresso técnico e, sobretudo a crise do 

modelo de desenvolvimento que regulou a acumulação nos últimos cinqüenta anos 

implicaram, no campo educativo, a inclusão de teses como as da sociedade do conhecimento, 

da qualidade total, da formação polivalente e da educação geral abstrata.  

 Diante deste cenário, no qual se podem incluir os elementos subjacentes à opção pela 

inclusão da disciplina Filosofia, podem ser analisadas alternativas educacionais que, sem 

negar o progresso técnico e o avanço do conhecimento, examinem as possibilidades de 

disputar, concretamente, o controle hegemônico desse processo, submetendo-o ao controle 

democrático da esfera pública. 

 Uma das possibilidades de se conceber a motivação que teria levado à redução da 

filosofia à sua aplicabilidade técnica poderia ser atribuí-la à influência norte-americana nas 

nossas políticas econômicas e educacionais. Entretanto, Moreira (1990), ao examinar 

criticamente a questão da transferência educacional Estados Unidos/Brasil, percorrendo os 

trabalhos de vários autores, questiona a redução do fenômeno da transferência a instrumento 

de controle e dominação, tanto quando é considerado veículo de ideologia dominante como 

quando é considerado apenas veículo da tendência tecnicista. Propõe um enfoque para o 

estudo da transferência educacional que considere o contexto sócio-econômico e político 

brasileiro e os contextos institucional, cultural e ideativo desde a construção do campo no fim 

da década de 70. 

 Se considerada de forma dinâmica, a transferência educacional envolve “não apenas 

cópia, mas também mudança, adaptação crítica e mesmo rejeição”. Há que se ressaltar 

também a diversidade do discurso curricular americano, para se evitar os riscos e 

conseqüências das visões unidimensionais da relação entre os fatores estruturais e a educação 

escolar. Uma maior “compreensão do surgimento e do desenvolvimento do campo do 

currículo no Brasil somente pode ser obtida se superarmos as falhas de interpretação 

reducionistas do fenômeno da transferência educacional e da história do currículo”. 

 Desde o final da década de 80 a transferência educacional Estados Unidos – Brasil tem 

sido vista a partir da oscilação entre uma rejeição radical e uma adaptação crítica  (MOREIRA 

E MACEDO, 1999) . Entretanto há outros componentes no processo que precisam ser levados 

em conta: a presença do Banco Mundial na definição das políticas educacionais, a penetração 

da ideologia neoliberal além das circunstâncias da globalização e da conseqüente hibridização 
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cultural e cosmopolitismo. Esses dados precisam ser considerados para uma análise mais 

realista dos pressupostos da política curricular brasileira atual.  

 Essa crise de paradigmas e suas tensões têm provocado reflexos na educação e nas 

teorias que enfocam as questões curriculares. Dentre elas estaria a produção da teoria 

curricular crítica enquanto teoria que “examina as relações entre o conhecimento escolar e a 

estrutura de poder na sociedade mais ampla, abrindo possibilidades para a construção de 

propostas curriculares informadas por interesses emancipatórios” (MOREIRA, 2001, p. 12). 

 Para os pensadores norte-americanos a crise se manifestaria no ecletismo decorrente 

da “ampliação desmedida de seus interesses e de suas categorias” (idem, p. 12). No caso 

brasileiro, no fato de que a teoria curricular crítica tem afetado pouco a prática docente, 

ficando restrita aos textos e aos ambientes acadêmicos. A crise se manifestaria, ainda, no 

enfraquecimento do poder explicativo do aparato conceitual e da visão de mundo da teoria 

vivenciada pelos sujeitos históricos envolvidos.  

 Para recuperar a capacidade do referencial curricular crítico, pelo menos no que diz 

respeito ao âmbito deste trabalho, será necessário examinar como tem se dado a perda da 

identidade e da autonomia da universidade brasileira no contexto neoliberal, abordando as 

políticas públicas para a educação superior. Considerar questões como a mudança do conceito 

de universidade, a desfiguração do conceito de autonomia universitária, a aceleração do 

processo de privatização do sistema de ensino superior com a inserção das universidades na 

lógica do mercado, principalmente a partir dos anos 90.  

 É preciso observar também a banalização crescente do sentido da formação 

universitária e os controles cada vez mais intensos do Estado, do Ministério da Educação e 

das agências de fomento à pesquisa por meio do sistema de avaliação. 

 As novas teorias que sustentam as análises sociais no mundo globalizado e as 

concepções de educação e de currículo fundamentadas no pós-estruturalismo e nos estudos 

culturais provocaram desestabilizações e fragilizaram as propostas pedagógicas construídas, 

por exemplo, sobre a utopia da educação libertadora. As discussões em torno dessa mudança 

paradigmática têm centralizado as preocupações dos educadores no processo da 

reestruturação curricular. Por um lado, mantém-se a exigência da dimensão política da escola, 

de outro, questiona-se a legitimidade dos sistemas de pensamento que consolidaram o 

paradigma da modernidade.  
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 É preciso que se busque, entretanto, no interior desse conflito a inspiração para as 

transformações que se fazem necessárias. Trata-se de um trabalho de ressignificação das 

práticas pedagógicas “na compreensão de que, nelas, saber, poder, subjetividade, identidade e 

liberdade estão inevitavelmente imbricados e se determinam” (SANTIAGO, 2001, p. 145). 

 Para tanto, é possível pensar, com Deleuze, o currículo a partir de uma outra imagem 

do pensamento ou pensamento sem imagem. A imagem dogmática do pensamento herdeira do 

cartesianismo entende que é possível – e desejável – a apreensão da essência do objeto: forma 

e gênero. A forma “currículo” seria preenchida por todas as variáveis possíveis de currículo. 

O gênero “currículo” seria o domínio da sua discursividade – o que é dito e escrito sobre 

currículo em toda variação possível: programas, planos, discursos justificadores etc. Um 

território povoado por ordenamentos, organizações, seqüenciações, estruturações e 

enquadramentos. 

 Com a ferramenta Deleuze é possível, no entanto, uma outra imagem do objeto 

currículo – “como uma multiplicidade de agenciamentos possíveis” (GAUTHIER, 2002, p. 

144). Trata-se, sem dúvida, de uma inversão: no lugar da preocupação de saber se tal ou qual 

problema está dentro do domínio do currículo, no lugar de se buscar o ser-do-currículo, 

operar uma experiência mesma no currículo, fazê-lo entrar em novos agenciamentos que não 

sejam a sua conformação a uma pré-definição. 

 Para Gauthier, é fazer como o artista, que nunca pretende conformar seu trabalho a 

uma totalidade que seria a arte. 

 

O artista simplesmente continua a produzir suas obras sem pensar se vai 

esgotar a definição de arte ou sem pensar em defini-la clara e distintamente. 

Ao contrário, na maioria dos casos, seu trabalho consiste em romper com a 

definição que dela se tinha. A questão não é a de saber se o artista faz arte ou 

se ele se torna cada vez mais artista, mas, antes, de estudar a composição dos 

novos agenciamentos que ele produziu, de examinar os devires da arte que ele 

realizou (2002, p. 144-145). 
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4.2 O ENSINO DE FILOSOFIA 

 

“Que espécie de estrangeiro há no filósofo, com seu 
 ar de retornar do país dos mortos?” Deleuze;Guattari. 10 

 

 

 A questão da difícil relação entre a filosofia e a universidade talvez não possa ser 

abordada senão no quadro maior da complexa relação entre o filósofo e a Cidade – já 

mencionada na introdução deste trabalho. Uma reflexão sobre a pedagogia filosófica poderia 

examinar qual é a função social do filósofo ou qual deveria ser a função social do filósofo. No 

primeiro caso deveria ser feito um exame histórico da inserção do filósofo no seu tempo e, no 

segundo, a tarefa seria a de levantar qual deve ser “a atitude do filósofo no que se refere à 

maneira de viver e de refletir sobre a história e sobre o presente histórico” (LEPOLDO E 

SILVA, 1996, p. 9). 

 No exame da primeira perspectiva, – como tem sido a atuação social do filósofo, é 

inevitável o recurso a Platão e a Sócrates. Este último é o melhor exemplo da abrangência da 

reflexão filosófica na direção da sua finalidade social.  

 Ao mesmo tempo em que se comprometia ao extremo com os destinos da cidade, 

vemos em Sócrates, “na sua oposição aos sofistas, a grande preocupação de inserir todas as 

questões de ordem social e política na esfera do saber, no plano da busca do fundamento que 

venha a possibilitar a união da vida política com a verdade” (LEPOLDO E SILVA, 1996, p. 

13).  

 Já na origem, portanto, está presente a preocupação em harmonizar verdade e inserção 

social, preocupação em garantir que a vida política se organize a partir de critérios que 

extrapolem o limite das contingências dos interesses individuais ou circunstanciais em 

prejuízo da coisa pública ou do bem geral. É por meio da generalidade e da universalidade 

que o saber se constitui como tarefa do filósofo membro da Cidade. 

 É a partir dessa universalidade que, segundo Leopoldo e Silva, podemos entender a 

condição do filósofo tal como se apresenta no Mito da Caverna, de Platão. Depois de fugir das 
                                                 
10 (1992, p. 92). 
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ilusões do mundo sensível e contemplar a verdade, o filósofo volta à caverna. E por que 

volta? Volta pela sua função social de condutor e de guia no espírito filosófico. O retorno à 

caverna não se dá naturalmente, mas sim por ser constitutivo da própria tarefa da filosofia 

enquanto contemplação da verdade. Ao mesmo tempo em que contempla a verdade, o filósofo 

é o guardião da Cidade, não tanto por ser o que mantém a justiça, mas mais por ser aquele 

que conduz os homens à justiça e à autonomia, ou seja, pedagogia.  

 

 

O filósofo é político se for educador, e a política do filósofo, a interferência 

no social simbolizada pela volta à caverna, caracteriza-se principalmente pela 

educação. O  poder de dirigir a educação dos cidadãos é, na verdade, o 

único poder que o filósofo reivindica, porque é o único de que precisa 

(LEPOLDO E SILVA, 1996, p. 15). 

 

 

 Já no pensamento da Modernidade cartesiana a inserção do filósofo na sociedade passa 

a ser mais indireta. Entretanto, apesar de não ter diretamente apontado qualquer tarefa social 

da filosofia, “o alcance social da filosofia cartesiana é enorme e a ele podemos creditar 

fundamentalmente todas as conseqüências históricas do rumo tecno-científico que a 

civilização ocidental tomou a partir do século XVII no plano social, histórico e político” 

(LEPOLDO E SILVA, 1996, p. 17). 

 Pode-se dizer, então, que inicialmente não havia distinção entre filosofia e ensino. Na 

prática socrática do diálogo todos estavam implicados, pelo simples fato de participarem da 

conversação. A posterior introdução de um método estabeleceu uma hierarquia ao 

comprometer o ensinante com os resultados da sua participação sobre o ensinado.  

 A redução da filosofia à condição de um sistema a ser ensinado “invariavelmente 

significou traição ao seu conceito” (SCHNEIDER, 2002a, p. 67) já que não se pode 

considerar a filosofia um conhecimento estabelecido que se possa aprender ou incorporar para 

função utilitária, mas sim uma permanente tarefa por cumprir. Mas para que o novo pensar 

emerja, é inevitável e fundamental a referência ao que já foi pensado.  
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 A apresentação do pensado, sendo posterior à instabilidade e precariedade dos 

elementos que se apresentavam e com os quais se contava no momento do exercício mesmo 

do pensamento, necessariamente buscará uma unidade retórica que lhe confira consistência e 

clareza. São “resultados da certeza provisória à qual se chegou com a possível descrição de 

dúvidas e dívidas em forma de recordação do que aconteceu pelo método ensaístico próprio 

do pensamento” (SCHNEIDER, 2002, p. 68). 

 De qualquer maneira, a abordagem da questão sempre polêmica da relação entre a 

filosofia e seu ensino depende sempre do entendimento prévio que se tenha a respeito da 

questão de com qual conceito de filosofia se está lidando. A definição se tornou difícil e 

arriscada depois de Sócrates. Na sua maiêutica estavam integradas uma filosofia, uma 

pedagogia e uma conduta. Antes dele ainda, os pré-socráticos, ao buscar a substância primeira 

– a arché – pretendiam um diálogo sobre como se poderá entender justificadamente o que se  

percebe. Como harmonizar a vida com o que se percebe dela era reputado como sabedoria – 

viver de acordo com uma correta percepção da realidade obtida por critérios legitimadores 

dessa visão e que expurgavam o senso comum.   

 Quando se pergunta pela pergunta, a dúvida transforma-se, então, ela mesma em sofia. 

E, a despeito das contingências, permanece atual, tomando a forma, segundo Schneider, de 

crise de legitimidade, crise de sentido em todas as esferas da vida: na política, na economia, 

na ciência, na tecnologia e na cultura.  

 Quando abordadas, as crises nessas esferas são visualizadas apenas como crises 

restritas à área das estratégias, tomando como implícito o consenso sobre os fundamentos. 

Ora, como tal consenso não existe porque nunca foi tematizado, “instala-se por todos os lados 

uma crise de legitimação” (SCHNEIDER, 2002, p. 70) que oferece oportunidade de ação à 

máquina tecnoburocrática doadora de um pseudo-sentido à realidade, percebido pela 

sociedade como destino fatal. 

 Além do esvaziamento de sentido na cultura, nas religiões e na arte, a crise de 

legitimidade, para Schneider, tem levado à perda de sentido também em “quase todo o 

sistema educacional: a atividade educacional no ensino, na pesquisa e na extensão acontece a 

reboque de toda a maquinaria já sem legitimidade consensual geral”. Estaríamos vendo, ainda, 

apenas as sombras no fundo da caverna platônica, impedidos de conhecer os modelos que 

prefiguram nosso pensamento e nossa ação. A energia consumida em explicar as sombras, ao 

lançar mão de modelos científicos e objetivos fornece uma parede cuja visão causa o efeito de 
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suprema sabedoria tornando redundante e supérflua a atividade filosófica como pedagogia. 

“Trata-se da recusa em perceber a crise de legitimidade e da tentativa de continuar apenas 

acionando todos os comandos dos aspectos da maquinaria operatória já sem legitimação” 

(SCHNEIDER, 2002, p. 71-72). 

 Ora, o exercício filosófico é justamente o que se faz na busca dos modelos que nos 

encobrem e comandam. Sob o véu de uma sabedoria funcional, esses modelos fixados no 

costume de uma anuência, só fazem a máquina funcionar como já funciona, isto é, sem 

legitimação, mas agasalhada pela nova versão da caverna – o paradigma. De outro lado, a 

filosofia, em exercício de ensino, praticando o desesquecer intermitente de alethéa lembra aos 

discursos absolutizantes o que têm de hipotéticos e de ficção útil. 

 A relação entre filosofia e ensino poderia ser, então, a de um eterno retorno: oscilação 

entre o constituído e o constituinte, mas sem se esquecer da dívida que tem com a própria 

tradição que a capacita para dialogar com os outros discursos. 

 No ensino universitário a filosofia se ligaria a uma justificativa humanista que, 

reavaliando o conteúdo dos discursos já produzidos, intentaria a relação entre todos eles, para 

favorecer a construção de um projeto comum de sociedade. 

 Entretanto, a simples colocação dos problemas não implica que, ao final, poderia se 

chegar a um modelo curricular bem intencionado e democraticamente legitimado. Há 

armadilhas, como as apresentadas por Ceppas quando relaciona algumas antinomias a serem 

consideradas no que diz respeito ao ensino de Filosofia.  

 Primeira: o filósofo protesta contra a submissão a uma finalidade exterior, mas está, 

ele mesmo, preso à missão crítica, avaliadora e hierarquizante da filosofia.  

 Segunda: é preciso protestar contra o fechamento da filosofia em uma classe, um 

curso, um tipo de objeto ou de lógica fixas, mas, de outro lado, nós devemos reivindicar a 

unidade própria e específica da disciplina.  

 Terceira: dizemos que a pesquisa deve estar sempre associada ao ensino, mas também 

dizemos que algo da filosofia, talvez o essencial, não pode estar preso às estruturas 

institucionais. Como manter que é preciso ensinar ela própria e manter que ela não se ensina? 

 Quarta: ensinamos que à filosofia é lícito romper todos os compromissos 

institucionais. “Como conciliar o respeito e a transgressão ao limite institucional?” 
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 Quinta: demandamos a presença de um mestre de filosofia, mas ao mesmo tempo 

esperamos que esta presença não prejudique a autonomia. Como conciliar esta heteronomia e 

esta autonomia?  

 Sexta: a disciplina filosófica requer um longo tempo, que não pode ser circunscrito em 

um número de meses, mas sua estrutura requer também uma organização do tempo. Como 

conciliar esta duração e esta contração? Segundo Ceppas, “desvendar esses entrelaçamentos 

não é uma tarefa trivial, mas é necessário se queremos evitar ficarmos presos a um ponto 

qualquer dessas antinomias” (2002, p. 96). 

 Se a educação for compreendida como uma prática humana de transmissão dos 

conhecimentos ou de cultura com o objetivo de reproduzir determinadas relações sociais, o 

espaço destinado à filosofia fica questionável. Ou então, como diz Cerletti, se reduzida a isto 

a filosofia se transformaria “em uma espécie de instrução cívica ou moral” (2002, p. 14), não 

importando se está a serviço de uma crença, de um dogma ou de uma ideologia. Não seria um 

fim em si mesmo, mas estaria a serviço de algo, sendo, portanto, veículo apenas. 

 Pensando na educação institucionalizada em geral, pode-se dizer que ela vive, desde o 

início dos tempos modernos e a ascensão do pensamento burguês, a contradição entre as 

concepções que defendem a formação de indivíduos livres, por um lado, e, úteis, por outro. 

Este conflito já foi explicitado por Kant quando responde, em 1784, no jornal Berlinische 

Monatsschrift à pergunta “O que é a ilustração?”, e opõe o uso público ao uso privado da 

razão: 

 

o uso público da própria razão deve sempre ser livre  e só ele pode levar a 

cabo a ilustração entre os homens; o uso privado da razão pode, porém, 

muitas vezes coarctar-se fortemente sem que, no entanto, se impeça por isso 

notavelmente o progresso da ilustração. Mas por uso público da própria razão 

entendo aquele que qualquer um, enquanto erudito, dela faz perante o grande 

público do mundo letrado. Chamo uso privado àquele que alguém pode fazer 

da sua razão num certo cargo público ou função a ele confiado. Ora, em 

muitos assuntos que têm a ver com o interesse da comunidade, é necessário 

um certo mecanicismo em virtude do qual alguns membros da comunidade se 

devem comportar de um modo puramente passivo a fim de, mediante uma 

unanimidade artificial, serem orientados pelo governo para fins públicos ou 



  111
  
  
  
  

 

que, pelo menos sejam impedidos de destruir tais fins. Neste caso, não é, sem 

dúvida, permitido raciocinar, mas tem de se obedecer. Na medida, porém, em 

que esta parte da máquina se considera também como elemento de uma 

comunidade total, e até da sociedade civil mundial, por conseguinte, na 

qualidade de um erudito que se dirige por escrito a um público em 

entendimento genuíno, pode certamente raciocinar sem que assim os negócios 

a que, em parte, se encontra sujeito como membro passivo da sociedade 

sofram qualquer dano (1995, p. 13-14). 

 

 

 Na condição de alguém que ensina, o professor de filosofia seria um funcionário do 

Estado, a quem não cabe raciocinar, mas obedecer, fazendo para tal um uso privado da razão. 

Por outro lado, a exigência da liberdade é a possibilidade ilimitada de fazer um uso público da 

razão a despeito de qualquer contingência. Há, portanto, aqui já uma limitação de origem no 

espaço e abrangência do campo do ensino institucionalizado da filosofia. Educar para a 

autonomia ou para a produção de sujeitos dóceis, úteis e produtivos.  

 Essa aporia foi levada ao limite por Schopenhauer ao discutir o estatuto mesmo da 

filosofia no ensaio Sobre a filosofia universitária, publicado em 1851. Considerando a 

filosofia um conhecimento inacabado, este autor contrapõe à criação de um pensamento 

original a simples transmissão de um sistema filosófico praticada pela instituição educacional, 

no caso, a universidade. Deixar que o Estado administre e coloque limites à atividade 

filosófica não traz nenhum benefício a esta última, pelo contrário. “Um governo não pagará 

pessoas para que contradiga direta, ou mesmo indiretamente, aquilo que faz apregoar em 

todos os púlpitos” (SCHOPENHAUER, 1991, p. 34).  

 O fato de os professores de filosofia lidarem com um objeto diferente daquele com que 

lidam os professores dos outros tipos de conhecimento os coloca numa situação peculiar. Não 

transmitem resultados de experimentos consagrados ou saberes acabados, mas “devem ensinar 

o que é verdadeiro e certo”. O problema é que, “justamente o que é verdadeiro e certo também 

tem de ser, no fundamento e na essência, o mesmo que a religião do Estado ensina, já que ela 

é igualmente verdadeira e certa” (SCHOPENHAUER, 1991, p. 35).  

 Para Schopenhauer a verdade ocupa um posto secundário na filosofia universitária e 

tem de ceder, sempre que obrigada, às razões de Estado, sem contar com a submissão do 
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professor de filosofia à preocupação de “ganhar com honra um honesto meio de subsistência 

para si, sua mulher e filhos, como também gozar de um certo prestígio junto às pessoas” (p. 

36). Isto os tornaria “filósofos domesticados” (p. 39), “filósofos de profissão” (p. 72) ou 

“senhores da filosofia lucrativa” (p. 94), além de tornar a própria filosofia “mercenária” (p.  

54). Para o filósofo, o verdadeiro sentido da filosofia “é de uma espécie muito elevada, de 

modo que não poderia manter uma relação sincera com a prática deste mundo 

mesquinhamente intencionado” (p. 102). 

 

 

 

 

4. 3 O ENSINAR E O APRENDER 

 

“Pensar é sempre seguir a linha de fuga do vôo da bruxa”. 
Deleuze; Guattari. 11 

 

 

 É característica da nossa tradição de pensamento a preocupação com a natureza e 

tarefas da atividade filosófica. É importante, então, assinalar as ligações e as divergências 

entre as atividades designadas por filosofar e ensinar filosofia, porque essas expressões se 

situam e conformam intervenções humanas, afetam instituições, acontecimentos e 

argumentos.  

 Os significados do filosofar e do ensinar filosofia só podem ser aferidos quando 

historicizados. Quando problematizadas as questões da natureza e da prescrição do que seria 

tarefa da atividade filosófica é preciso considerar a posição de quem fala: professores, 

pesquisadores, leitores, imersos em circunstâncias que não separam a busca de sentido dos 

clamores mundanos. 

                                                 
11 (1992, p. 59). 
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 Também por isso é razoável admitir que está sempre presente nos textos dos clássicos 

uma subjetividade empenhada em apossar-se da experiência de sua existência estabelecida 

sob circunstâncias tão variáveis quanto as possibilidades de instituí-las. 

 Pode-se entender que não haveria, então, distinção entre filosofia e filosofar, já que “os 

argumentos se ajustam à exposição de contextos que os significam”. O que, de fato, revigora a 

tradição é muito mais o produto da atividade especuladora do que “a observância às 

prescrições adequadas a uma suposta natureza do filosofar” (GARCIA, 2002, p. 54-55). As 

narrativas dos cânones em geral se produziram por subversão dos estilos e formas definidoras 

do bom filosofar. 

 Não é possível separar o reconhecimento ou legitimação da atividade do filosofar das 

ações e convicções daqueles que produzem filosofia nos espaços institucionalizados, cujo 

prestígio se renova pelo  

 

Eterno retorno de perguntas e afirmações e, também, pelo modo como os 

escritores de filosofia se empenharam nos desdobramentos da sociabilidade 

humana, para instaurá-las como primordiais no coração da memória 

especulativa da tradição. Empenho que é impossível ordenar sob a perspectiva 

da unanimidade (GARCIA, 2002, p. 55). 

 

 

 O empenho dos argumentos a favor do filosofar produz, então, o reconhecimento 

natural que o impõe como essencial à condição humana. Contribuíram, sobremaneira, para 

este efeito as narrativas dos “conflitos e martírios” dos heróis da instalação da atividade 

filosófica, “em um dos lugares nobres das sociedades modernas: as instituições educacionais” 

(GARCIA, 2002, p. 55). 

 Contudo, o sofrimento e os dilemas vividos por esses mártires não garantem conforto 

para uma atividade que tem como constitutivo da sua própria existência o desconforto original 

de só se realizar na desconstrução, na denúncia da história e na desnaturalização das 

instituições humanas. 

 Garcia propõe o alargamento das convicções constituídas para a defesa da 

essencialidade da atividade filosófica. Menciona a urgência de se abordar as fissuras entre as 
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formas do mundo e as dos discursos que sobre elas incidem e se verificar o lugar e o papel da 

linguagem e da escrita na formação dos significados do mundo. 

 As reflexões sobre limites e possibilidades do ensino de filosofia devem se dar, então, 

no campo das relações entre o pensar, o agir e o mundo das aparências, num debate sobre os 

sentidos e tarefas dessa atividade quando institucionalizada. O questionamento não pode 

escapar do argumento da responsabilidade humana na instituição do mundo. “É nesse ponto 

que podemos pensar sobre a energia de uma atividade que se renovou por seus esforços em 

considerar a linguagem e a ação enquanto pertinentes ao núcleo duro das descrições da 

condição humana” (GARCIA, 2002, p. 58). 

 É preciso considerar que, enquanto para os gregos não havia distinção entre o pensar e 

o viver, na vigência de uma forma de vida capaz de pensar e de agir na instituição de sua 

condição, o nosso tempo busca hegemonizar a convicção de que ter direitos significa ter 

direito ao consumo, com destaque ao direito à indiferença às questões coletivas ou, em uma 

versão mais discreta, na disseminação das ilusões que funcionam como pensamento expert do 

técnico do saber pedagógico disposto a orientar o agir sobre o mundo.  

 Além dos aspectos da política da filosofia já mencionados, há uma dimensão que não 

pode deixar de ser considerada se se quiser enfocar a problemática da relação entre filosofia e 

educação em toda a sua amplitude.  

 Normalmente, pelo fato de ser este um tema de interesse exclusivo do profissional da 

filosofia, quando colocadas as questões do como ensinar e do como aprender, a ênfase recai 

muito mais na reflexão sobre o como ensinar do que na reflexão sobre o que é aprender 

filosofia. Estaria aí, entre outras, uma atualidade e pertinência da queixa schopenhauriana 

dirigida aos limites da filosofia universitária. Ao reduzir a questão da transmissão à dimensão 

pedagógica, a filosofia negligenciaria “a vocação de filosofar – que nasce de uma experiência 

do mundo comum, para questionar a prática de uma ignorância que nele produz afastamentos 

– o cuidado pedagógico da alma” conforme Birnbaum (2004, p. 19).   

 Examinando o percurso de Jacques Rancière, Birnbaum descreve como este só se deu 

na medida em que o filósofo francês recusou que a filosofia dividisse “aqueles para quem 

pensar é ofício daqueles para quem não é assim”. Vivendo as turbulências do período de 1965 

a 1973, em que polemizava com Louis Althusser, Rancière percebeu que o marxismo do 

mestre pregava uma filosofia da ordem cujos princípios não se encaixavam na desordem das 
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revoltas que questionavam a ordem burguesa. “Essa ruptura colocou especificamente em 

questão a interrupção de um tipo de transmissão filosófica que deriva sua autoridade do papel 

que pretende desempenhar na emancipação política” (2004, p. 20-21). Faz pensar mesmo na 

questão da revisão do papel do intelectual que se pretende porta-voz das consciências. Para 

Birnbaum, falando de Rancière,  

 

 

seu afastamento em relação ao althusserianismo tem por corolário o 

afastamento em relação a uma  certa concepção de seu próprio trabalho 

filosófico. Obstinando-se a não retomar o fio interrompido do discurso 

universitário, seu esforço para pensar o  lugar que ocuparam os intelectuais 

marxistas na história de 1968 é uma tentativa de indicar o novo desafio que se 

abre para a filosofia, quando ela abandona a fortaleza do discurso crítico 

(2004, p. 23). 

 

 Talvez fosse preciso examinar a relação entre filosofia e educação a partir dos 

cruzamentos mediados ou condicionados pelo Estado. A partir da referência a Sócrates, 

Cerletti questiona: 

 

 

poderia admitir-se hoje num espaço escolar – isto é, no âmbito onde um Estado 

 dispõe da responsabilidade da transmissão e da reprodução de uma cultura e 

de um laço social – a presença de um ‘corruptor de jovens’, não crente nos 

deuses da polis ou introdutor de novas e estranhas divindades, ou seja, de 

alguém que questiona as tradições fundadoras de uma sociedade? (2002, p.  

15). 

 

 

  A partir da referência a Kant: ‘raciocinai tudo o que queirais e sobre tudo o que 

queirais, mas obedecei!’, Cerletti apresenta a exposição da educação moderna ao conflito 

fundamental entre liberdade e governabilidade e os riscos da filosofia ter de se subordinar à  
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lógica reguladora do Estado. O lugar destinado à Filosofia nas reformas dos sistemas 

educativos tem restringido a autonomia da disciplina e procurado reciclá-la em uma 

‘multifacetária’ e ‘transversal’ ‘formação ética e cidadã’. Segundo o autor, ao se restringir a 

Filosofia a um sentido educativo de fundamentação moral, a conseqüência é a sua debilitação 

substancial. No lugar disso, propõe que a relação entre filosofia e educação seja o espaço e a 

realização de uma tensão entre a liberdade e os mecanismos institucionalizados de reprodução 

social e cultural. Que o ensino da filosofia seja um ensino filosófico, isto é, que a filosofia 

pense as possibilidades e condições de seu próprio ensino, ‘filosofia do ensino filosófico’, 

tematizando o seu lugar no sistema educativo, deslocando o conceito educativo clássico de 

“formação” para o de “transformação”, privilegiando a irrupção do novo e colocando “um 

questionamento medular: que significa educar em liberdade?” (2002, p. 21) ou educar para a 

singularização? 

 Na mesma direção, Kohan recomenda que a pergunta socrática não seja transformada 

em resposta, ou seja, 

 

 

se o ensino de filosofia quer voltar à filosofia, precisa inverter seu platonismo 

político, recusar a formação política dos cidadãos. Entendida como 

experiência do pensamento filosófico, esse ensino não  admite nenhuma 

ordem determinante. Pensa o impensável. Suspeita que o impossível é 

possível. Dá testemunho da soberania da pergunta. (2003, p. 47). 
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4.4 SOBRE A APRENDIZAGEM FILOSÓFICA 

 

 

“Por fim, dirige-se ao leitor a terceira e mais importante  
exigência: a de que ele não se intrometa de modo  

algum,  à maneira do homem moderno, e não 
 traga para a leitura a sua ‘formação’,  algo 

 como uma medida, como se com isso 
 possuísse um critério para todas as coisas”. 

 Nietzsche12 

 

 

 É recorrente a queixa contra a má qualidade da educação, como um todo. Tanto no 

aspecto do ensino, como no da aprendizagem e no da investigação. Quando a universidade, 

para falar em um nível específico da escolarização, pratica excelência nos outros campos, é 

comum que dedique pouca atenção às questões do ensino, considerado menos nobre. Nem 

sempre é clara a compreensão de que essa negligência afeta qualitativamente a ambos: à 

investigação e ao ensino, propriamente dito. 

 No caso da filosofia e das outras disciplinas que compõem as Humanidades a situação 

é particularmente grave, na opinião do professor Desidério Murcho, por serem estas mais 

vulneráveis que as disciplinas das ciências naturais. Devido à especificidade destas últimas, os 

estudantes concluem as primeiras etapas de sua formação escolar com um conhecimento 

mínimo necessário dos aspectos fundamentais da sua área de conhecimento. Em se tratando 

da filosofia, não só não apreendem os aspectos centrais das diferentes áreas filosóficas, como 

ainda adquirem vícios de deformação intelectual. Acontece quase inevitavelmente na 

trajetória acadêmica a apropriação de estereótipos que levam a uma atitude “que despreza a 

procura desinteressada da verdade, declarando que isso é apenas tique colonialista, racista e 

sexista” (2006, p. 79). 

 A redução do pensamento a enquadramentos estereotipados, a linguagem pantanosa, o 

apego ahistórico aos cânones e a incapacidade de fazer a atualização das reflexões dos 

clássicos levam invariavelmente ao formalismo e à incompatibilidade com o ensino de 

qualidade. 

                                                 
12 (2000, p. 35). 
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 Uma das particularidades do ensino de filosofia decorre da própria especificidade da 

filosofia: não há resultados consensuais, como há ou se espera que haja, por exemplo, nas 

ciências. Isso acaba implicando, na falta de resultados conclusivos, que o seu ensino se 

restrinja ao ensino da história da filosofia, na perspectiva de “um estilo iniciático e quase 

religioso, em que o professor surge como um Mestre Iluminado, cujas idéias e (falsas) 

autoridades preferidas não podem ser colocadas em causa pelo estudante” (2006 p. 82).   

 Ora, o sentido mesmo da filosofia está na discussão radical, imparcial e rigorosamente 

lógica das questões e argumentos fundamentais formulados ao longo da história e pertinentes 

ao presente, implicando uma tomada de posição. Esta é a sua maior contribuição à formação 

do estudante e do cidadão. Este é o caminho necessário – método – necessário para a 

compreensão correta do que está em pauta. 

 Há pouco interesse da comunidade filosófica específica para discutir as questões 

pertinentes ao ensino da filosofia. Ainda que a atividade filosófica abranja a formulação de 

perguntas e o esforço das respostas, nem sempre as dificuldades ou mesmo o tema do ensino 

são abordados. Várias razões podem justificar esta lacuna. Entre elas a concentração de 

energia e tempo na pesquisa e na formulação de novos conceitos e, principalmente, a tradição 

não refletida de reprodução de técnicas e procedimentos didáticos herdados. Cada professor, a 

seu modo, repetiria com seus alunos a forma como ele próprio, como aluno, aprendeu. Uma 

vez que se tornou professor de filosofia, supõe que o método foi bem sucedido, não sendo 

necessário, portanto, submetê-lo à crítica ou mesmo a questões de sentido. 

 Não há dúvida a respeito da necessidade do ensino da filosofia para a construção de 

uma atitude crítica imprescindível no estágio atual da humanidade. Não se justifica, então, a 

negligência ou mesmo apatia quando se trata de debater as dificuldades do ensino e 

aprendizagem filosóficos. 

 Defender a relevância da preocupação com as questões do ensino não pode levar, 

entretanto, à conclusão de que o debate, se bem conduzido, garantiria o estabelecimento de 

uma prática canonizada segura. Como diz Obiols, “métodos só podem ter um valor relativo” 

(2002, p. 23). 

 Na origem da universidade a filosofia já desempenhava um importante papel. Seja na 

forma da introdução aos diferentes saberes, seja para servir de coroação no final da formação 

de vários cursos, seja na forma mesma de um estudo autônomo. 
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 As Luzes destacam, mais tarde, a função intransferível da filosofia no trabalho da 

emancipação humana. Tal posição, entretanto, sofre um declínio quando do triunfo das 

ciências naturais, da visibilidade de seus resultados e do positivismo no século XIX. 

 Desde então, na maior parte dos países que a adotam, a educação filosófica, no nível 

médio é considerada parte constitutiva da cultura geral, enquanto que, na universidade, a ela 

corresponde “a especialização, o progresso; isto é, não apenas a especialização profissional, 

mas também a investigativa” (OBIOLS, 2002, p. 32). 

 Diferentemente do que ocorre em geral no Brasil, há, na Europa, segundo Obiols, um 

vínculo permanente entre o ensino de filosofia na universidade e o ensino no nível médio. No 

entanto, não é raro que esta posição seja ameaçada. “Cada reforma nos currículos pode deixá-

la de fora, ante as pressões e exigências de uma educação que privilegie a capacitação 

científico-técnica dos alunos”, seja “pela possibilidade de sua pura e simples eliminação”, seja 

“pela integração da filosofia em alguma área difusa, seja de ciências sociais ou de educação 

para a convivência, a cidadania ou os direitos humanos” (2002, p. 36-7). 

 Além disso, a presença da filosofia na educação média é também questionada “frente 

às mudanças que acontecem na escola secundária: sua massividade, a confusão de funções, o 

desenvolvimento de uma cultura juvenil que a questiona, a influência dos meios de 

comunicação que implicam num desafio para ela etc.” (OBIOLS, 2002, p. 37). 

 O acesso de um contingente maior da população à educação formal – massificação 

nem sempre reflexo de democratização –, a proliferação das especializações profissionais 

planejadas sob perfis pré-estabelecidos pelo ordenamento do mercado e a adaptação das novas 

gerações às expectativas estabelecidas pela ideologia hegemônica modificam necessariamente 

as condições do ensino de filosofia. 

 Como aponta o documento de fundação da Associação para a Criação de Institutos de 

Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia, criado na França em 1998 (apud OBIOLS, 2002), o 

novo cenário “engendra mudanças qualitativas profundas, se acrescentamos ainda – efeito da 

moda ou fenômeno estrutural – que o lugar da filosofia foi modificado em vista da sociedade 

global. As expectativas dos jovens estudantes não são menos vivas, mas, ao mesmo tempo, 

aparecem sérias dificuldades no exercício de nossa tarefa” (p. 38-9). 

 Há, segundo Obiols, no nível do ensino universitário, dois tipos de debates. O primeiro 

seria no âmbito da questão “material” da disputa entre as escolas filosóficas. O segundo 
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debate, no âmbito formal, dar-se-ia na discussão dos “propósitos, enfoques, currículos, 

métodos, formas de avaliação etc.” (2002, p. 49). Em um ou outro há, no entanto, uma 

questão anterior que diz respeito a ambos: por que filosofia na universidade? Para o pensador 

argentino esta questão tem recebido tradicionalmente duas respostas: as de fundamentos 

vocacionalistas e as de fundamentos profissionalistas.  

 No primeiro caso a justificativa estaria na afirmação do sentido mesmo do “cultivar a 

filosofia, isto é, estudá-la com seriedade e rigor, mas sem pretensões de lograr um produto 

específico” (2002, p. 50). No segundo, a tarefa da filosofia seria a de construir habilidades que 

preparem o aluno para o filosofar, enquanto arte, através da apreensão de técnicas de leitura, 

reflexão e escrita. 

 Um desdobramento deste debate coloca-se também na questão das modalidades do 

ensino da filosofia, tradicionalmente polarizado na defesa do enfoque na história da filosofia 

ou na defesa do enfoque problematizante. 

 Para os defensores do primeiro, estudar história da filosofia é fazer filosofia, uma vez 

que as questões abordadas pelos cânones abarcariam a universalidade transhistórica das 

questões humanas. Para os defensores do ensino da filosofia enquanto problematização, o 

foco deve estar nos temas e problemas considerados de interesse filosófico. Há ainda quem 

defenda o apego à leitura e ao comentário dos escritos dos filósofos como objetivo central do 

ensino de filosofia. E encontramos também, segundo Obiols, a modalidade doutrinária, que 

“afirma que a filosofia é incompreensível se não for estudada desde uma perspectiva 

filosófica definida, o que significa dizer que é necessário assumir um compromisso com um 

determinado sistema filosófico. Apenas a partir de uma ótica definida é que poderíamos nos 

abrir para considerar a história da filosofia, os problemas e os textos filosóficos” (2002, p. 

56). 

 De qualquer forma, não há como evitar as dificuldades oriundas da opção por uma 

única modalidade de ensino, seja ela qual for. Na maior parte dos casos acaba-se incluindo no 

currículo as diversas disciplinas da história da filosofia simultaneamente à introdução dos 

problemas tipicamente filosóficos – os temas clássicos. 

 Entretanto, o ponto de partida para qualquer reflexão a respeito da aprendizagem 

filosófica deve ser sempre o questionamento pelo tipo de aprendizagem filosófica possível e 

desejável.  É recorrente no tratamento dessa questão a referência a Kant e Hegel. Ainda que 
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freqüentemente sejam apresentados como defendendo posições opostas, Obiols vê nos 

argumentos dos filósofos uma coincidência de fundo.  

 Encontramos na Crítica da Razão Pura [1781]: 

 

 

Dentre todas as ciências racionais (a priori), portanto, só é possível aprender 

Matemática, mas jamais Filosofia (a não ser historicamente); no que tange à 

razão, o máximo que se pode aprender é a filosofar. (...) Só é possível 

aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os 

seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas 

sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios até 

mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os. (KANT, 1980, p. 

407-408). 

 

 

 À questão por que não se pode aprender filosofia? Kant responderia: porque não há 

um saber filosófico como há um saber matemático. Há apenas tentativas de saber filosófico. À 

questão que é aprender a filosofar? responderia que é desenvolver os talentos filosóficos, 

realizar uma prática racional e fazer uso livre e pessoal de sua razão. À questão como se 

aprende a filosofar, responderia que é exercitando o talento filosófico sobre os sistemas 

filosóficos existentes. 

 Obiols percebe três conseqüências desses questionamentos. Do primeiro, poder-se-ia 

depreender que não vale a pena aprender filosofia porque, diferentemente da Matemática, no 

futuro as conclusões poderiam ser consideradas falsas. Da segunda resposta se poderia inferir 

que em lugar de se aprender filosofia devemos aprender a filosofar, entendido este como um 

método ou uma prática distinta do aprender filosofia. No entanto, a resposta à terceira questão 

indica que “aprender a filosofar só pode ser feito estabelecendo um diálogo crítico com a 

filosofia. Do que resulta que se aprende a filosofar aprendendo filosofia de um modo crítico” 

(2002, p. 77). 

 Na mesma direção iria o pensamento de Hegel para quem não há diferença entre 

aprender filosofia e aprender a filosofar, já que só é possível aprender a filosofar aprendendo 
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filosofia. Só haveria, portanto, compreensão possível da história da filosofia com o exercício 

do filosofar. Encontramos na Introdução à História da Filosofia [1821]: 

 

 

[...] a história da filosofia é inteiramente ela mesma e não outra coisa. Na 

filosofia como tal, na filosofia atual, na última, está contido tudo aquilo que 

produziu o trabalho durante milhares de anos. A finalidade atual é o resultado 

de todo o precedente, de todo o passado. E o mesmo desenvolvimento do 

espírito, considerado historicamente, é a história da filosofia. Ela é a história 

de todos os desenvolvimentos que o espírito fez de si mesmo, uma 

representação destes momentos, destas etapas, como se sucederam no tempo. 

A filosofia é a representação do desenvolvimento do pensamento, como é em 

si, sem questões acessórias. A história da filosofia é este desenvolvimento no 

tempo. [...] O espírito em si por si é completa e absolutamente concreto. 

Enquanto atua, não somente possui a forma de tornar-se consciente de si no 

pensamento puro, mas também se produz na totalidade daquilo que pertence à 

sua formação (configuração). E esta é uma forma da história universal. Se o 

espírito progride tem que progredir em sua totalidade. E como o seu progresso 

se realiza no tempo, assim também a totalidade de seu desenvolvimento se 

realiza no tempo. O pensamento, o princípio de uma época é o espírito que o 

penetra todo. Este tem que progredir na consciência de si mesmo, e este 

progredir é o desenvolvimento de toda a massa da totalidade concreta, e esta 

se dá na exterioridade, e, por isso, no tempo. [...] A filosofia emerge da 

história da filosofia e vice-versa (1976, p. 51-52). 

  

 

 Colocadas, então, lado a lado, as visões de Kant e Hegel parecem superar a falsa 

contradição entre aprender filosofia e aprender a filosofar. Obiols arrisca-se, então, a dizer 

que “a aprendizagem filosófica é como uma moeda que tem em uma face a filosofia e na outra 

o filosofar” (2002, p.  81). E estariam nessa tensão entre o substantivo filosofia e o verbo 

filosofar “duas faces inseparáveis e indispensáveis para que a aprendizagem de conteúdos ou 

de habilidades possa ser considerada filosófica” (2002, p. 86). Hegel teria percebido, já no 

início do século XIX, os limites do formalismo pedagógico que pretende encontrar um atalho 
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que nos libere da dificuldade do conceito para aprender, sem tanta dificuldade, simplesmente 

a filosofar. Este filosofar sem conteúdo seria, para Hegel, como a defesa do sempre viajar, 

sem jamais chegar a conhecer as cidades, os rios, os países, os homens. 

 Um dos resultados do não enfrentamento da questão aparece quando “o ensino de 

filosofia, às vezes é confundido com um tipo de doutrinação ou catequese” (DALMÁS, 2006, 

p. 63). Esse procedimento autoriza uma leitura única dos textos sagrados, por um lado 

produzindo adoração e, por outro, ignorando as condições históricas de produção desses 

mesmos textos e autores. Um efeito disso é a “sacralização como forma da excelência e do 

controle” que se faz por um excesso de reverência para com a obra filosófica por parte dos 

não-iniciados. Esta atitude garante uma “reserva de autoridade, ainda que mítica, dos filósofos 

catequistas” (2006, p. 64). 

 A reverência manifesta-se na contenção do pensamento novo pelo temor da 

profanação. Dalmás indica que esta sacralização se deve a uma incapacidade de compreensão 

das circunstâncias tanto da produção do cânone como daquelas presentes no momento da 

idolatria. A ausência de autonomia e distanciamento crítico do catequista o empurra para 

agarrar o conhecido, impedindo-o de enfrentar a insegurança, a instabilidade e os riscos que, 

necessariamente, acompanham a geração do pensamento novo. 

 Além disso, e, por conseqüência, do ponto de vista de seu ensino, a filosofia 

concentrará seu debate nas questões didáticas, metodológicas ou curriculares, quando deveria 

voltar-se à crítica do ensino e à autocrítica filosófica como um dos momentos importantes do 

processo educativo. 

 A adesão ritualizada a autores e escolas das estantes sagradas, ao transformá-los em 

mitos tem o efeito de fazer paralisar o pensamento, tanto por ignorar as condições de onde se 

originaram como por impedir que os novos sujeitos o retomem e o transformem do ponto em 

que o receberam. 

 Tradicionalmente a prática da filosofia no Brasil tem ficado restrita à história da 

filosofia. Talvez por causa da sua vinculação ao método estruturalista predominante por longo 

tempo nas universidades, principalmente na USP.  

 Na opinião de Renato Janine Ribeiro, a ênfase na compreensão do espírito do texto 

dos clássicos não favorece o debate das nossas questões do projeto de sociedade que 

poderíamos realizar. Além disso, a redução ao aspecto técnico em detrimento do criativo 
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dificulta o debate entre os pares e também o diálogo com outros pesquisadores das demais 

áreas: cientistas sociais, historiadores, psicólogos etc, sobre as questões comuns a todos. 

 O filósofo brasileiro não ocupa um espaço público talvez porque não tenha mesmo 

como objeto da sua discussão as questões públicas. 

 Ribeiro relaciona, ainda, algumas pressuposições que sustentariam a nossa opção pelo 

estudo dos cânones. Em primeiro lugar, a ambição de rever a interpretação de um grande 

autor sem a mediação dos comentadores (como se fosse possível ler um texto sem mediações, 

além do inconveniente de se ignorar o que sobre esses autores se escreveu no Brasil, 

menosprezando-se, portanto o diálogo com os pares). Em segundo lugar, o esforço obsessivo 

pela afirmação da coerência da obra do autor estudado. 

 

 

Acredita-se que a coerência do autor é algo que tem de existir e ser 

demonstrado, como se militasse contra ele ter sido contraditório, ou ter sido 

levado, pela força das coisas ou por sabe-se lá o quê (mas isso o pesquisador 

deveria tentar esclarecer), a ser contraditório. Essa é provavelmente a maior 

dívida que se conserva com o estruturalismo: mostrar que tudo se articula 

(2005, p. 95-6). 

 

 

 A busca da coerência interna a todo custo produz uma visão da obra como sem 

contradições, gerada sem dúvidas e incertezas, sem o desconforto e a intranqüilidade típicos 

da atividade filosófica. Sem falar da não vinculação do pensamento e da obra ao contexto 

histórico que os tornaram possíveis ou os provocaram. Freqüentemente a crítica a essa postura 

é rebatida sob o argumento de que seus detratores fariam a defesa da leitura apressada.  

 Fariam parte dessa seleção autores como Nietzsche, Foucault e Deleuze na sua defesa 

da leitura segundo a superfície? 

 Além disso, reforçando a ênfase na coerência está a valorização da ontologia em 

detrimento da filosofia prática dos cânones. O efeito produzido aí é o de considerar que “a 

filosofia que trata da ação [...] ou do que pode ser [...] se veja subordinada à filosofia que lida 

com o conhecimento ou com o ser”. Ribeiro sugere, ainda, que esse efeito pode estar ligado “a 



  125
  
  
  
  

 

uma dependência que aqui se constituiu em face da filosofia de Primeiro Mundo, aquela que 

enuncia o universal, sentindo-nos enquanto isso como que condenados ao particular”. A 

peculiaridade da nossa formação (ou da ausência dela) de tão desafiadora pode ter nos jogado 

então no conforto da paciência do conceito e da “passividade ante a ação”, numa espécie de 

“compensação simbólica de uma incapacidade de agir” (2005, p. 97, 98 e 103). 

 A sociologia brasileira já estudou bem a nossa grande dificuldade no tratamento do 

conflito – “uma sociedade que se acostumou a fingir uma harmonia” (RIBEIRO, 2005, p. 

104). Este fenômeno pode ser atribuído, pelo menos em parte, ao esforço, bem sucedido, da 

mídia em produzir (ou fazer crer que produz) unanimidade. Assim, não é de se estranhar que 

a comunidade filosófica seja tão arredia ao debate e ao confronto de idéias; situação que, 

quando acontece, não raro se desenrola com a desqualificação do oponente intelectual como 

defensor do senso comum. 
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5  A DISCIPLINA FILOSOFIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

 

“Todo filosofar moderno está política e policialmente 
 limitado à aparência erudita, por governos, igrejas,  

academias, costumes e covardias dos homens.”  
Nietzsche13 

 

 

 

5.1 INTENÇÕES PROCLAMADAS, INTENÇÕES REAIS 

 

 

 O argumento mais usado para justificar a introdução ou ampliação, no currículo da 

escola superior, da quantidade ou carga horária das disciplinas e conteúdos voltados para as 

habilidades práticas é o da distância entre o que os empregadores precisam e o que a 

universidade oferece. Normalmente chamados simplesmente de o mercado, haveria uma 

lacuna entre as suas necessidades e o tipo de formação que a universidade tem assegurado.  

 No entanto, a simples introdução das referidas disciplinas ou conteúdos não parece 

satisfazer a demanda formulada pelo mundo empresarial. Não há uma sintonia ou um discurso 

consensual sobre quais seriam essas necessidades e como a universidade poderia atendê-las, 

caso seja esta a sua opção. Pode-se dizer, ainda, que nem mesmo há um consenso entre os 

estudantes sobre quais seriam essas exigências e de que maneira elas poderiam ser atendidas 

na formação superior.  

 Há pouca pesquisa empírica sobre a opinião das três partes envolvidas: estudantes, 

empregadores e responsáveis pelo ensino superior – o que não impede que haja um senso 

comum referido constantemente nos debates sobre currículo – seja na formulação de políticas 

                                                 
13 NIETZSCHE, Friedrich. Considerações Extemporâneas III Schopenhauer como educador.[1874] § 
8. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. Obras Incompletas. São Paulo: Abril, 1974a, p. 71. 
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educacionais universitárias e mesmo entre os estudantes ávidos pelo acesso e permanência no 

mercado de trabalho imediato.  

 Monika Zulauf atribui a intensificação do debate sobre o desenvolvimento das 

habilidades garantidoras da empregabilidade às mudanças nos contextos político e econômico 

engendradas nas últimas décadas. Analisando documentos por meio dos quais o governo 

britânico propõe alteração na legislação (white paper), a autora descreve a ênfase nos textos 

oficiais da defesa da formação de “graduados com habilidades acadêmicas e profissionais que 

incluíssem competências, posturas e valores, capazes de ajudar a revitalizar a economia” 

(2006, p. 128). 

 Entre nós, a ampliação do acesso ao curso superior a partir da década de 1990, 

principalmente, elevou o número de graduados numa proporção bem acima da possibilidade 

do emprego, provocando o aumento da competição por postos de trabalho. Além disso, 

muitos graduados não atuam na sua área de formação ou submetem-se à remuneração não 

compatível com a formação de nível superior.  Estaria aí uma das causas do senso comum 

segundo o qual “o treinamento universitário teria que combinar o ensino de matérias 

específicas com o ensino de habilidades que pudessem ser transferidas a diversas áreas de 

trabalho” (ZULAUF, 2006, p. 129). As mudanças nos processos produtivos da nova ordem 

mundial globalizada exigiriam  

 

 

uma força de trabalho flexível, com múltiplas habilidades, capaz de mudar e de 

se adaptar a novos empregos e ambientes de trabalho, que facilitasse o trabalho 

em equipe, e não trabalhadores com conhecimento e habilidades especializados 

em áreas restritas. Pesquisas com empregadores demonstraram seu 

descontentamento com as habilidades de muitos novos graduados, e sua 

preferência por graduados com habilidades básicas ou transferíveis (2006, p. 

130). 

 

 

 Neste contexto foi enfatizada, então, a tese de que a formação universitária deveria 

atender simultaneamente às necessidades da economia e do indivíduo, na forma de um ensino 
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que privilegiasse a construção de habilidades pessoais e intelectuais transferíveis para o 

ambiente de trabalho. Uma mistura de habilidades era necessária para a sociedade ilustrada do 

século XXI – ainda que não ficasse clara a conceitualização dessas habilidades. Parte-se 

freqüentemente da referência às habilidades consideradas essenciais – habilidades-chave e 

transferíveis: comunicação, matemática, tecnologia de informação, habilidades de 

relacionamento interpessoal, capacidade de solucionar problemas de maneira criativa, ter 

consciência política e saber lidar com a incerteza. 

 A despeito da imprecisão da conceituação das habilidades requeridas no novo cenário 

econômico, parece haver, segundo a autora, um consenso de que as habilidades básicas são 

todas aquelas que podem ser transferidas a uma variedade de contextos. 

 Qual seria, então, o papel da filosofia nesse contexto? 

  Entendida como local de produção de conhecimento, administrando-o, codificando-o, 

sancionando-o e legitimando-o, de forma a lhe conferir efeitos de verdade, a universidade é 

tema intransferível e inevitável da filosofia. 

 É preciso distinguir, no entanto, a filosofia da universidade – “a própria Universidade 

estaria a se definir como um lugar e um tempo de interlocução constante das diferentes áreas 

de saber” – e a filosofia na Universidade – “a dinâmica reflexiva enquanto pergunta e busca 

das determinações que fundamentam todas as explicações naturalizadas em todas as ciências” 

(SCHNEIDER, 2006, p. 108), como já apontado. 

 A partir deste segundo sentido, surge, então, a necessidade da própria filosofia refletir 

sobre a sua postura e sua função diante dos fenômenos engendrados pela pós-modernidade. 

Isso a faria submeter-se, ela mesma, aos instrumentos da análise com os quais examina os 

outros saberes. Com ressalvas, entretanto. Não pode, em primeiro lugar, pretender-se ciência, 

já que uma das suas principais tarefas é destruir o “caráter ingênuo” da positividade científica. 

Não pode, em segundo lugar, “promover a suspensão das ciências”, já que precisa sempre 

dialogar com elas e, deste diálogo, extrair a sua temática, tendo-as como suposto. Em terceiro 

lugar, a filosofia não pode pretender fornecer justificação para as ciências, já que estaria assim 

esvaziando-se na sua função de “elucidação descritiva dos pressupostos que as constituem” 

(SCHNEIDER, 2006, p. 109). Por fim, a filosofia na universidade não pode também 

“entender-se como sistema capaz de englobar o todo em tudo sempre”, já que qualquer 
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tentativa de ordenamento com pretensão à captação total do sentido teria de negar o caráter 

dinâmico e circunstanciado das novas compreensões e formações na relação tempo e espaço. 

 Isto posto, é de se esperar, então, que a Universidade, como um todo, reconheça de 

alguma forma o mal-estar na civilização contemporânea e perceba que há um descompasso, 

para falar o mínimo, entre os interesses da humanidade e uma certa patologia do saber que 

tem orientado as ações desta mesma humanidade. 

 Entretanto, nem sempre é clara a percepção, mesmo entre os acadêmicos, da relação 

necessária que há entre a patologia visível – a frustração da maior parte das proposições das 

Luzes, – e a “patologia do saber, que se gesta, promove-se e justifica exatamente no seio do 

sistema educacional”. Ainda segundo Schneider, a origem estaria numa perversa relação dos 

saberes, numa incapacidade de comunicarem-se, “uma desconsideração de uma área em 

relação a outra e uma competição desbragada de estilo darwinista de todos em relação a 

todos” (2006, p. 112). 

 Se retomarmos, no entanto, a estrutura fundante da instituição universitária, 

vislumbra-se uma perspectiva de recuperação daquela herança cultural. Trata-se de pensar no 

próprio conceito original de Universidade para a civilização ocidental. Estava lá o 

entendimento claro da tarefa da instituição como promotora da universalidade, ou seja, como 

esforço na visualização e realização das muitas partes num todo possível. 

 A tarefa do pensamento consistiria não só em apreender a totalidade do real, mas 

também as próprias teorizações produzidas sobre a realidade – vale dizer – os saberes. O 

prefixo Uni denota a idéia da conjugação do todo pelas partes relacionadas que o compõem. A 

segunda parte da palavra, derivada de versus, denota a importância da especificidade dos 

segmentos do saber, e da sua consciência de constituírem um todo, ao qual devem se manter 

coerentes. 

 Na falta desta articulação, o que tende a prosperar é a hegemonização dos discursos 

segmentados das ciências ditas práticas – a economia, a administração e o direito – às quais os 

outros saberes passam a servir de apoio, distanciando-se, portanto, da idéia e da prática da 

universitas. Tanto porque esta não pode ser recuperada em tal meio, como também porque a 

sua ausência facilita sobremaneira – banindo a reflexão – a redução da universidade a uma 

forma de organização para o empresamento científico. 
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 Como a filosofia não pode, no sentido amplo, submeter-se a nenhum objeto fora dela, 

pois “ela não tem lugar algum a não ser aquele que ela funda” (SCHNEIDER, 2006, p. 115), 

não teria também, no limite, mais lugar na universidade, ou naquilo que esta se tornou. 

 É importante, nesse contexto, pensar qual o sentido e o papel que tem a universidade 

atual como um locus de produção do conhecimento. Ela ainda é o lugar central da produção 

do conhecimento? No mundo, como um todo, não é mais. Mas, no Brasil, sim, pelas razões 

que já apontamos. Entre nós até há centros de pesquisa fora da universidade, mas muitos são 

de empresas particulares de pouco alcance. Alguns mimetizam a universidade, não sendo 

muito diferentes dela, já que recolhem os membros na área acadêmica. O eixo, portanto, 

continua na universidade. 

 Uma sociedade do conhecimento precisaria ampliar os lugares em que o conhecimento 

se produz. Mas as empresas não querem se arriscar e, quando o fazem, é sob a proteção da 

renúncia fiscal ou de algum recurso público. A conseqüência é que, sem um ambiente de 

pesquisa bem difundido na sociedade, o país continua dependente em muitas áreas cruciais.  

 Vivencia-se um fechamento nas áreas de pesquisa. Pratica-se freqüentemente a auto-

referência e há pouca experiência do diálogo, tanto entre pesquisadores de áreas diferentes 

como entre estes e a sociedade. Segundo a análise de Renato Janine Ribeiro, há talvez um 

receio do que a sociedade possa pedir à Universidade. Receio, sem dúvida, infundado, se se 

reconhece que a sociedade não é nem empresa nem mercado. Inclui empresa e mercado, mas 

não se reduz a esses. 

 Não que não haja referência ao ideal da articulação entre pesquisa e ensino. O que 

acontece é que, às vezes, este ideal é utilizado como ideologia: “o discurso da não-separação 

da pesquisa e do ensino serviu para justificar procedimentos nos quais não ocorria uma 

pesquisa de qualidade, apenas se alegava que ocorresse” (RIBEIRO, 2004, p. 58). 

 Mas, seria o caso de tirar a pesquisa da universidade? Ou seria o caso de “conclamar 

as universidades, no Brasil, a lançarem mais antenas fora de si próprias?” fazendo “com que 

[a universidade] defina melhor o que ela quer transmitir à sociedade, tanto em termos de 

discurso quanto de tecnologia?” (RIBEIRO, 2004, p. 60). 

 No caso da pesquisa na área das ciências humanas, ainda que haja boa participação 

desses intelectuais na mídia, pode-se dizer que estes “mais reagem do que agem; somos 

procurados e dificilmente procuramos, somos interrogados e dificilmente interrogamos”. Os 
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perguntadores é que definem a agenda. “A universidade deveria dizer mais e mais o que acha, 

o que considera capaz de trazer para a sociedade” (RIBEIRO, 2004, p. 61).  

 A aplicação prática na área de Humanas geralmente é desconhecida, mas não se pode 

negar que, no Brasil, ao lado dos movimentos sociais e mesmo neles, houve uma 

capilarização do discurso acadêmico produzido na sua maior parte nas universidades. Por não 

ter consciência da dimensão dessas ligações externas, diz Ribeiro, “ignoramos o quanto 

podemos pautar a sociedade, propor-lhe agendas novas” agindo com responsabilidade social, 

divulgando o que é importante conhecer “que possa melhorar a vida das pessoas, evitar 

enganos, evitar infelicidade” (2004, p. 61-62).  

 Enfim, a universidade deveria conectar-se ao seu exterior questionando o que quer e o 

que pode transmitir à sociedade, rompendo com a sua posição de ser sempre aquela que 

fornece respostas apenas quando questionada e assumindo a posição de quem pergunta e 

propõe. 

 Outra consideração paralela à da localização da construção do conhecimento na nossa 

sociedade é a do uso que se faz desse conhecimento. Ribeiro menciona, como exemplo, o uso 

que foi feito dos resultados do sistema das avaliações do ensino superior nos últimos anos. É 

inegável o mérito das avaliações: muitas instituições de ensino superior reviram seus 

procedimentos, investiram na formação de seus professores etc. Mas, por outro lado, a 

divulgação dos resultados das avaliações não premiou as de bom desempenho nem 

descredenciou as ruins.  

 E, mais importante que isso, foi feito um uso privado e não público dos resultados, 

convertidos em mercadoria ou capital cultural. Cada aluno ou cada candidato pôde conhecer 

melhor a sua instituição, comparando-a com as demais e calculando o seu benefício enquanto 

consumidor da mercadoria ensino. Mas não houve um uso público dos resultados. O Estado 

deixou que o mercado dispusesse dos resultados segundo seus interesses. Pode-se dizer que 

houve, então, um uso privatizado do trabalho do Ministério da Educação, inferior ao seu papel 

maior que seria o de discutir projetos, idéias, e implementá-los.  

 Ainda com relação à avaliação, mesmo que esta comprove que não há pesquisa em 

todas as Instituições de Ensino Superior, o reconhecimento dessa realidade “não elimina o 

fato de que o eixo do sistema universitário tem que estar na preponderância da pesquisa”, uma 

vez que é ela que garante a qualidade do ensino de graduação e, especialmente o de pós-
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graduação. Aquelas instituições que praticam o bom ensino, mas que, por questões financeiras 

não patrocinam a pesquisa, delas só se pode dizer que “são boas na medida em que há outras 

instituições, melhores, nas quais seus docentes se capacitam, se capacitaram e se capacitarão. 

E essas últimas são, na maioria, públicas” (RIBEIRO, 2004, p. 63-64). 

 Colocadas as questões mais gerais das condições da produção do conhecimento, é 

necessário também tentar um diagnóstico dos obstáculos que emperram ou dificultam o 

dinamismo necessário à vida universitária. No centro desses problemas estaria a sobrecarga 

burocrática que separa as lideranças políticas e a pesquisa. Ao absorver os melhores quadros 

ou, pelos menos, aqueles que ocupam as últimas posições na carreira, o que acaba ocorrendo é 

a separação entre o poder político e a autoridade universitária.  

 É importante que se faça aqui a distinção entre poder e autoridade. Enquanto poder 

refere-se às relações de mando e obediência, autoridade refere-se à sua dimensão intelectual – 

na qualidade e efetividade das idéias, da boa pesquisa. Não se trata de denegrir a dimensão 

política em proveito da intelectual. Pelo contrário, separá-las seria correr o risco de nos 

afastarmos da definição primeira de universidade: “o melhor que podemos fazer pela 

sociedade (portanto, em termos políticos) inclui a pesquisa de melhor qualidade. Daí que a 

definição de prioridade exija, ao mesmo tempo, política e pesquisa, poder e autoridade” (2004 

p. 65). 

 

 

5.2 FILOSOFIA E EDUCAÇÃO MORAL 

 

 

 Afastada por muito tempo dos debates educacionais, a ética reaparece como tema 

importante, mas que nem sempre escapa de uma abordagem superficial. Além de ser objeto de 

constante interesse nos textos legais, há uma expectativa generalizada na sociedade com 

relação ao papel da educação escolar no ensino da moral. Sem correr o risco do exagero, 

pode-se até dizer que “a sociedade pede à escola o que não tem” (WAKSMAN, 2002, p. 17). 

À educação formal é exigido que procure suprir a carência de valores responsável pela 

corrupção ou pelo baixo comprometimento dos indivíduos com o laço social.  
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 Normalmente, nos cursos superiores, a disciplina Ética não é ministrada sob o seu 

próprio nome. Resta, então, à disciplina Filosofia adjetivar-se. Por extensão, da mesma forma, 

pessoas e empresas são consideradas éticas ou não. No caso de empresas, recebem essa 

classificação conforme se adaptem ou não àquilo que o mercado ou a opinião pública – 

incluindo-se aí a publicidade e a propaganda – considerem adequado ao modelo ideológico-

econômico local e global. 

 No campo educacional, esta nova demanda, ao exigir da escola a educação moral, 

obriga que a instituição passe a tematizar algo que sempre fez de forma apenas suposta, seja 

pelo chamado currículo oculto, seja por meio de práticas não classificadas como conteúdos 

programáticos explícitos. 

 Que papel caberia, pois, à filosofia sob essa nova responsabilidade? Duas abordagens 

são possíveis nesse cenário. Por um lado, pedir à filosofia que ensine ética já é reconhecer a 

relevância da tradição do pensamento na reflexão das questões da virtude, do bem e do bom 

na sua relação com o mundo da prática. Por outro lado, é admitir também a tensão entre a 

esfera normativa e a esfera valorativa. O fato de o discurso pedagógico formal-legal explicitar 

valores consagrados como, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos, supõe, por si, o 

reconhecimento desses valores.  

 

 

Quer dizer, quem habilita um espaço de discussão acerca do bem, assume 

implicitamente que cada um dos que discutem ou deliberam racionalmente já 

sabem, já conhecem, já pensaram nas concepções de bem a que aderem. Este 

suposto, por um lado, não se verifica na realidade e, por outro, mais grave 

ainda, permite pensar que a identidade é uma esfera fechada, na qual cada um 

é como é, um modo de ser que pode manifestar-se na discussão com outros, 

solicitando tão somente o respeito ou a tolerância (WAKSMAN, 2002, p. 24). 

 

 

 A introdução, por exemplo, da disciplina Filosofia e Ética, em qualquer nível de 

escolarização, exige que se enfrente pelo menos três problemas: o do relativismo que lhe 

proporcionaria um esvaziamento de sentido, o do dogmatismo que lhe cobraria o papel de 
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agente da transmissão de valores pré-estabelecidos e a questão mesma do seu ensino, ou seja, 

a da possibilidade ou não da educação moral (já objeto de debate por Sócrates no Mênon de 

Platão).  

 Esta última questão, inevitavelmente, desdobra-se em outra: qual seria o lugar, por 

excelência, dessa educação? A instituição família? A sociedade como um todo? Uma 

instituição que se dedicasse exclusivamente a esta tarefa? A escola, por exemplo? 

 Para uma melhor compreensão da questão é preciso fazer um rápido retrospecto da 

história da sociedade moderna. Acompanhando-se o processo da rigorosa divisão do trabalho 

operada pelo modo de produção capitalista contemporâneo e sua associação às ciências 

particulares e à lógica da governamentalidade 14, percebe-se que a construção moral do 

sujeito abandona aquele caráter do governo de si (e do cuidado de si para edificação de uma 

existência bela) e passa a atribuir à educação formal a responsabilidade pela educação do 

cidadão.  

 Esta tarefa será, então, realizada sob a perspectiva de duas demandas. A do Estado 

que, no âmbito formal pretende preparar as novas gerações para a adequada realização dos 

propósitos fixados pela geração mais velha e a perspectiva dos pais e demais setores da 

sociedade que desejam e cobram da educação institucionalizada que se esforce por tornar as 

crianças, os adolescentes e os jovens mais dóceis e comportados.  

 No caso da Universidade, muitos entendem ser uma de suas obrigações a de 

responsabilizar-se pela conduta ética dos profissionais que está formando por meio da 

introdução de uma disciplina denominada Ética no currículo superior. No mínimo, pode-se 

dizer, como Cenci (2002, p. 158), que “a tentativa de instrumentalização de tais instituições 

revela, via de regra, interesses sem legitimidade que tendem a se sobrepor às tarefas 

fundamentais das mesmas”. 

 De uma forma ou de outra, tanto assumindo a tarefa de fornecer educação moral ou 

abstendo-se de fazê-lo, a instituição está tomando posição, já que, no segundo caso, estaria 

ampliando a margem do relativismo na forma tácita do espontaneísmo. Se não for por outro 

                                                 
14 Conceito estabelecido por Michel Foucault e que designa os modos de organização, controle e 
regulação da sociedade, fixados por instituições, processos, discursos, cálculos e táticas que permitem 
exercer o poder sobre a população, nas formas da economia, das técnicas de segurança; enfim, como 
técnica de poder e saber. 
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motivo, no mínimo a educação moral deve esforçar-se por fornecer instrumentos de 

navegação para que os jovens lidem melhor com as incertezas que envolvem o seu tempo e, 

conseqüentemente, a sua práxis.  

 Não se trata, portanto, de fornecer padrões de conduta heterônomos para assimilação 

passiva pelos educandos, mas sim de prepará-los para agir eticamente por autonomia. Esta 

abordagem traz novas preocupações para o campo da educação moral, já que a desloca da 

esfera do conhecimento (cognição dos signos morais em vigor), para a esfera da ação – o agir 

ético.  

 O simples conhecimento do bem não torna alguém automaticamente justo. Por ser fixa 

a norma refere-se a uma abstração da realidade que não garante a sua pertinência a uma 

circunstância concreta. O papel da educação seria, como dito por Cenci, o de “constituir-se 

em lugar de ressignificação da ação” (2002, p. 160) a partir da adoção do princípio 

metodológico segundo o qual o ponto de partida não são mais os valores e as normas, mas a 

ação concreta na práxis. Não se trata mais, portanto, de disciplinar o aluno; missão 

impossível, uma vez que, – considerando-se a multideterminação da realidade atual e futura, – 

não há como garantir o comportamento moral dos estudantes. 

 No entanto, apesar de a educação moral não poder fornecer garantias de um 

comportamento desejável, dada a variedade dos contextos e opções para o agir – ela não pode 

furtar-se de introduzir o educando no campo da aprendizagem moral. 

 A entrada, no campo da ética contemporânea, do princípio responsabilidade15 trouxe 

novos desafios à questão moral. Mesmo não se podendo calcular os efeitos das ações, é 

preciso que a expectativa conte. A contingência, portanto, não nos exime dos efeitos 

previsíveis que a ação possa produzir. Da mesma forma, o processo educativo não nos fornece 

garantias de que a apreensão dos valores se traduza em comportamento moral. “Não há 

garantias a priori de êxito na educação moral, dado o caráter de seu próprio objeto que é o 

sujeito humano e sua ação contingencial” (CENCI, 2002, p. 161-2).  

                                                 
15 JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. 
Trad. Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. 
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 Ao desvincular-se do fundamento religioso, a ética laica inaugurada pelas Luzes 

passou a ter de buscar nas contingências do humano-histórico os critérios para articular os 

princípios universais e as circunstâncias presentes. É como Cenci define a práxis educativa: 

 

 

A capacidade de tratar adequadamente cada circunstância em sua 

complexidade e de gerenciar conflitos dentro do mundo institucionalizado em 

que o educando vive depende muito mais da orientação da práxis do educando 

(algo reflexivo, pois) do que de procedimentos, valores ou comportamentos 

que se lhes possam incutir (2002, p. 162). 

 

 

 Não se trata, portanto, da simples transmissão técnica de procedimentos, mas de 

oferecer condições para que o estudante enfrente as incertezas de cada circunstância que se 

apresente à ação. A ênfase da educação moral estaria, então, mais no processo desenvolvido 

pelo sujeito do que no produto apreendido. 

 Por tratar da prática, ou seja, acontecer numa esfera institucionalizada, a educação 

moral deve buscar uma compreensão cada vez maior das circunstâncias que envolvem a ação. 

 A aprendizagem deve então buscar o desenvolvimento de uma maturidade moral que 

afaste o espontaneísmo da ação. Essa maturidade implicará não só a capacidade de 

argumentação, mas também a “vivência do ambiente moral, ou seja, [através d]a experiência” 

(CENCI, 2002, p. 163). 

 A simples exposição da teorização ética não tem efeito de convencimento sobre os 

alunos se não for vivenciada por eles como experiência estética que articule as circunstâncias 

aos referenciais universais. No entanto, 

 

 

estes princípios ou normas não especificam no detalhe as condições de sua 

validade e observância, mas insinuam a necessidade de uma aprendizagem de 
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como, em determinadas circunstâncias, estes princípios devem ser vividos ou 

mesmo justificadamente transgredidos (GOERGEN, 2001, p. 153). 

 

 

 Compreendida assim, a educação moral jamais poderá ser reduzida à transmissão com 

vistas à internalização de normas ou valores. Seu papel será muito mais o de possibilitar a 

reflexão sobre os fundamentos da moral capacitando os sujeitos a orientar a sua ação num 

contexto de incertezas e em constante processo de transformação. 

 A apropriação dos valores éticos acontece, então, a partir da articulação entre as 

referências universais e as contingências da prática, numa base reflexiva que confronte o 

senso comum como conhecimento espontâneo da realidade e a sua reelaboração teórico-

prática. É a partir da constância desse movimento que se pode afirmar a ética como 

construção, o que já se indicava pela máxima aristotélica na Ética a Nicômaco: “a virtude 

moral é adquirida em resultado do hábito” (ARISTÓTELES, 1973, p. 267). 

 Muito mais, portanto, que a simples assimilação de valores, a educação moral se daria 

por meio de uma edificação de si mesmo, no sentido da construção de uma estética da 

existência. O belo e o bom se realizariam no e para o mesmo ideal. 

 O trabalho do ensino e da aprendizagem moral se daria a partir do encontro e 

confronto dos princípios morais constituidores das diferentes concepções éticas e a 

ressignificação da ação moral produto da visão espontânea do mundo. Como primeira 

compreensão da realidade, resultado da sedimentação dos costumes e pré-conceitos, esta 

concepção tende a se apresentar como sólida, seja na fixação de dogmas seja na forma da 

aceitação de um relativismo acrítico. O risco é a compreensão de que a naturalização do senso 

comum dispensa a necessidade da aprendizagem da ética como construção crítica. 

 Para Cenci, o desafio para a educação moral contemporânea se dá em dois níveis. O 

primeiro consiste na necessidade do recurso ao lastro teórico das concepções éticas para fazer 

frente às posturas relativistas ou dogmáticas. O segundo desafio, de natureza metodológica, 

seria o de pressupor a intersecção entre o preparo intelectual do educador e a vivência prática 

do educando, num esforço de ressignificação de ambos num tempo marcado pelas incertezas. 

 A contribuição da filosofia estaria, então, na formação ética, ao interferir na 

construção pessoal do sujeito moral enquanto experiência do pensamento. Waksman (2001) 
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chama a atenção para três considerações inescapáveis à defesa dessa tese. Primeira: por que 

chamar de ética tal educação? Segunda: Que noção de identidade pessoal se está supondo 

nessa tese? O que a filosofia tem a ver com a experiência de si mesmo? Terceira: O que 

significa dizer que a ética faz parte de uma educação plenamente filosófica? 

 Podemos chamar de ética a educação filosófica pela participação desta na edificação 

de si mesmo, na constituição de subjetividades originais. Não se trata, portanto, de partilhar do 

ideal (ideológico), de dar forma a uma matéria informe, uma espécie de desabrochar, nem de 

produzir um conteúdo formativo mensurável por um quantum educacional que o indivíduo 

possa acumular, na forma do capital cultural (como descrito por Pierre Bourdieu). Trata-se 

muito mais do desenvolvimento de uma possibilidade de encontro com o outro e consigo 

mesmo a partir de uma experiência de pensamento filosófica. 

 

 

 

5.3 ÉTICA E DEMOCRACIA 

 

 

 Além da constatação de que a discussão sobre o ensino da ética não é feita de forma 

consistente nos debates das questões educacionais, há também que se considerar a 

permanência de um pressuposto, raramente explicitado, que considera a impossibilidade de 

qualquer formação ética no contexto de uma sociedade não ética. Como seria possível, 

segundo essa premissa, ensinar valores que, de fato, não estão presentes na realidade? 

 É forçoso admitir que há uma redução de legitimidade nas formas de auto-

representação da sociedade “demonstrada pela eficácia hoje ausente dos investimentos 

socialmente valorizados; e um conjunto de símbolos e representações capazes de condensar os 

investimentos de toda sorte que, em nome desses valores comuns, são individualmente 

realizados” (VALLE, 2001, p. 176). Em tal cenário a possibilidade de qualquer educação fica 

enfraquecida.  

 Para superar esta aporia é preciso retomar o percurso pelo qual a tradição da reflexão 

filosófica enfrentou a pergunta: é possível ensinar a ética? Para Valle, 
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a formação dos futuros cidadãos foi o primeiro, e foi também o mais 

constante sentido atribuído à ação educativa – ao menos desde que esta 

deixou de ser uma prática privada, exercida de forma espontânea e dispersa no 

cotidiano social, dando origem a instituições sociais específicas e a fazeres 

especializados (2001, p.  177). 

 

 

 A autora avança mais ainda e associa a tarefa da formação ética para a cidadania à 

própria invenção da noção de escola, seja como a instituição que confia a especialistas a 

educação antes praticada no âmbito doméstico, seja no sentido moderno de ser responsável 

pela formação antes atribuída ao conjunto dos cidadãos da polis.  

 Há, portanto, uma ligação original muito forte entre educação, ética e política. Não há 

atividade educacional que se realize no indivíduo isolado, já que ela é condição 

imprescindível para a sua humanização e vida coletiva. Esta, por sua vez, se dá sempre em 

uma comunidade para si mesma instituída e que, para isso, impõe exigências éticas que, 

constituindo-se como alicerce social, tendem a ser consideradas estáveis e configuram o 

conteúdo educacional a ser passado às novas gerações. 

 No entanto, as sociedades e suas culturas, por serem dinâmicas, vivenciam um 

constante confronto entre a moral instituída e a moral instituinte, ou seja, experimentam na 

sua realidade histórica uma tensão permanente entre as prescrições herdadas pela tradição e o 

esforço na criação de novos parâmetros para a ação. Este componente é fundamental, desde a 

Grécia Antiga, para a compreensão do caráter histórico da sociedade, ou seja, a política se 

realiza condicionada a uma noção de possível, isto é, de criação e recriação contínua da 

realidade social. “Esta é a origem da democracia ateniense, como interrogação aberta (na 

medida em que envolve a integralidade dos cidadãos, mas também no sentido de um 

questionamento radical da realidade instituída)” (VALLE, 2001, p. 179). 

 Ao opor physis e nomos os gregos demarcavam o caráter histórico das instituições 

humanas. Por physis entendiam o dinamismo interno necessário e autodeterminante da 

natureza ou da matéria de que é feito o mundo. Estava relacionada ao nascimento e ao 

crescimento, ou seja, à essência natural de um fenômeno. Já por nomos entendiam tanto a 
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prescrição de um comportamento desejado, como um conceito utilizado tanto para resolver os 

problemas e conflitos do governo dos homens pelos homens – na forma da política –, como as 

questões e dificuldades oriundas do governo do homem por ele mesmo – a ética.   

 A noção de nomos estava relacionada, portanto, àquilo que é estabelecido pelo 

costume. Tendo surgido no século VII a.C., nomos passa a designar a lei da Cidade, 

particularmente a lei escrita, por oposição à physis – lei da natureza – que não precisa ser 

escrita. 

 Considerada, então, a historicidade do nomos, a distinção entre bem e mal, certo e 

errado, justo e injusto passa a ser travada no plano da “reflexão ética, isto é, da deliberação 

coletiva e também, a cada vez, individual sobre os valores e normas, sobre as leis que se 

acredita devem reger tanto a vida comum, quanto a existência pessoal” (VALLE, 2001, p.  

179). 

  Participando, portanto, da construção da sociedade – espaço político – é papel da ética 

questionar os valores instituídos para aprimorar a polis democrática, responsabilizando-se, 

para isso, pela formação dos novos cidadãos. Fica clara, aí, a intersecção dos ideais de política 

e educação. Ao debater as questões que dizem respeito a todos, o conjunto dos cidadãos está 

praticando uma obra educacional que, ao mesmo tempo os capacita a suprir as necessidades 

da polis – dimensão coletiva. Trata-se de uma relação dialética pela qual a polis se converte 

no grande educador – “a comunidade dos cidadãos que a todos ensina a virtude, ao encarná-la 

cotidianamente, tornando-a um hábito” (ibidem, p. 180) – a partir dos modelos, dos exemplos 

e da repetição – idéias fundamentais para a educação, mas um tanto esquecidas na época 

atual. 

 Considerada como propósito coletivo, a tarefa de ser dado como modelo é, por isso 

mesmo, tarefa de todos e de cada um dos cidadãos. “Em outras palavras, admite-se não 

somente que uma intensa unidade funda a comunidade, mas também a igualdade ética de 

todos os cidadãos” (VALLE, 2001, p. 181). 

 Pode-se dizer que há, em Platão, um enfraquecimento dessa proposta da educação 

prática dos cidadãos em favor da noção que defende os especialistas do poder, estes sim os 

legítimos fixadores dos comportamentos que levariam à virtude.  

 Já na obra de Aristóteles – o criador da filosofia prática – encontramos a retomada e o 

reforço do argumento sofista da teoria educativa dos princípios e métodos. Mas o filósofo vai 
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além. Para ele não basta estabelecer os princípios e conhecer as regras, é preciso deter-se 

principalmente na sua real aplicação. Trata-se, agora, de um saber que tem por finalidade a 

ação. Não sendo natural, já que não segue a causalidade necessária presente na physis, a 

virtude depende de deliberação, de debate, de escolha voluntária, da experiência e de sua 

repetição, levando à aquisição do hábito. 

 Aristóteles reforça a tese da prática ao afirmar que a ética não pode ser uma ciência 

teorética, que operaria com referências universais necessárias, já que o seu propósito é 

orientar as ações futuras dos homens e, o futuro, sendo sempre contingente, não pode estar 

submetido a leis prefixadas. 

 Marilena Chaui ajuda a explicar porque as ações humanas estão no campo do 

contingente: 

 

 

Por três motivos principais: em primeiro lugar porque o homem tem uma 

vontade deliberativa para escolher a ação; em segundo, porque a escolha se 

refere ao futuro e este é meramente possível e não necessário; e, em terceiro, 

sobretudo, porque o homem é um ser misto, pois é, por natureza, tanto um ser 

dotado de vontade racional como um ser que possui apetites, inclinações e 

tendências irracionais, podendo por isso haver contrariedade e mesmo 

contradição entre o que a vontade quer e o que o apetite incita ou excita, sem 

que se possa determinar de antemão qual deles será mais forte e qual será o 

efeito da ação (2002, p. 443).  

 

 

 Como “nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza” (ARISTÓTELES, 

1973, p. 267), isto é, por uma inclinação natural, é preciso um constante exercício da vontade 

orientado pela razão para que se atinja o justo meio, quer dizer, nem excesso nem falta, numa 

palavra, se alcance a virtude. “A virtude é ação, atividade da vontade que delibera e escolhe 

segundo a orientação da razão, a qual determina os fins racionais de uma escolha com vista ao 

bem do agente, isto é, sua felicidade. O virtuoso é feliz porque prudente e prudente porque 

moderador e moderado” (CHAUI, 2002, p. 447). 
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 Daí a importância da educação na realização de um trabalho sobre o desenvolvimento 

da razão. O objetivo final é a construção da polis democrática, já que só na prática política 

desse regime teria lugar a virtude total – a justiça. Cabe à educação, portanto, a formação 

ética de seus cidadãos para que cada um e todos possam participar e deliberar num processo 

possível – contingente – de construção contínua da realidade social. 

 

 

5.4 A FILOSOFIA APLICADA 

 

 

 Pode-se dizer que há hoje, no Brasil e, também, ao que parece, no mundo, um 

movimento significativo de popularização da filosofia. Talvez seja cedo para uma avaliação 

rigorosa dos efeitos, méritos ou deméritos dessa iniciativa.  O fato é que a filosofia está nos 

jornais, nas revistas, em programas de pequena a grande audiência na televisão, em círculos 

de amigos do saber e até em associações.  

 Com 129 associados no ano de 2007, a Associação Portuguesa de Aconselhamento 

Ético e filosófico16 presta serviço de orientação filosófica, a partir de seus departamentos: 

Centro de Estudos de Filosofia Aplicada, Departamento de Aconselhamento Filosófico, 

Departamento de Comunicação e Imagem, Departamento de Consultoria Ética, Departamento 

de Filosofia para Crianças e Departamento de Formação, nos quais atuam professores do 

ensino superior e não superior, filósofos, conselheiros, jornalistas, psicólogos, militares, 

enfermeiros e educadores.  

 No IV Congresso Português de Filosofia Aplicada, realizado de 16 a 18 de novembro 

de 2007 – quando comemorava também o dia Mundial da Filosofia estabelecido pela 

UNESCO – a Associação debateu o tema O Conselheiro/Orientador Filosófico nas 

Instituições. As conferências versaram sobre: 

Filosofia e Saúde; 

                                                 
16 Disponível em: http://apaef2005.weblog.com.pt/arquivo/2005/01/associacao_port.html (acesso 13 
out 2007). 
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Prática Filosófica e Neurociência – Investigação Fundamental; 

As Necessidades e os Problemas Filosóficos das Pessoas; 

Da Especificidade da Filosofia à Filosofia Aplicada como Oferta Insubstituível – Uma 

Discussão Introdutória; 

Da Psicologia à Ontologia – Para uma Restauração da Filosofia; 

Um Contributo para a História do Aconselhamento Filosófico; 

Relatório de Avaliação do Clube de Ética e Gabinete de Aconselhamento Filosófico; 

As Necessidades e os Problemas Filosóficos das Pessoas; 

Do Saber Soberano à Busca e Produção de Sentido na Vida; 

Debate sobre o Movimento Associativo da Filosofia em Portugal; 

A Necessidade de Exercer o que é próprio do Homem; 

A Importância do Questionamento para a Formação do Conselheiro Filosófico; 

Da(s) Necessidade(s) Filosóficas e do Olhar Filosófico sobre o Mundo, no(s) Mundo(s) de 

Hoje; 

Aceitar os Outros sem Esquecer os Nossos. 

 Publicando em 2006, Pensar bem, viver melhor: a filosofia aplicada à vida17, Jorge 

Dias pretende que seu livro seja uma filosofia para saudáveis, que ajudaria a eliminar as 

tensões psíquicas através do diálogo filosófico profissional em Portugal.  

 

 

Imagine que está na meia-idade, tem um patrão que não gosta e pensa mudar 

de emprego e de vida. Ou que enfrenta problemas matrimoniais. Ou entrou 

em choque com princípios morais. Ou mesmo que não encontra um sentido na 

sua existência. Ou tudo isto ao mesmo tempo. Inúmeras dúvidas e receios 

abatem-se sobre si. Imagine agora que […] pode encontrar ajuda através do 

conhecimento de […] Aristóteles ou Sartre. É o que asseguram os Consultores 

Filosóficos (ibidem). 

                                                 
17 Lisboa: Editora Ésquilo, 2006.  
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 Jorge Dias é presidente da APAEF - Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético 

e Filosófico e “pertence à nova geração de Filósofos que acreditam que a Filosofia deve estar 

presente em todas as dimensões da vida e que pode ser um contributo real à resolução de 

questões e problemas que dizem respeito à natureza do Ser Humano. Neste livro, através de 

uma linguagem perfeitamente acessível, introduz o leitor no mundo do Aconselhamento 

Filosófico utilizando amiúde exemplos da sua própria experiência, o que dá um dinamismo e 

humanismo muito peculiares à sua exposição” (escreve José Alves Jana na apresentação do 

livro).  

 Publicado originalmente em 1997, em Nova York, [If Aristotle ran General Motors], A 

nova alma do negócio: como a filosofia pode melhorar a produtividade de sua empresa,  de 

Tom Morris (1998, p. VII), pretende responder à seguinte questão: como Aristóteles 

administraria a General Motors? “Como criaria excelência duradoura e sucesso a longo prazo 

no mundo empresarial de hoje?”. O autor entende que os filósofos “nos deixaram como 

herança o equivalente a uma polpuda conta bancária de sabedoria da qual podemos extrair 

inúmeros insights que podem ser aplicados tanto ao mundo dos negócios quanto a outros 

aspectos da vida” (p. VII e VIII).  

 Morris relata, no prefácio, a inspiração do título da obra. Trata-se de uma referência ao 

testemunho proferido por Charles Erwin Wilson – ex-presidente da General Motors e que se 

tornaria mais tarde secretário de Defesa de Eisenhower – ao  Comitê das Forças Armadas do 

Senado americano, em 1952, quando disse: “O que é bom para o país é bom para a General 

Motors e o que é bom para a General Motors é bom para o país”. Rebatendo a posição dos 

críticos que denunciaram o pronunciamento como uma perversão da relação entre valores 

públicos e privados, Morris pretende provar, com seu livro, que, “no fundo, o que é bom para 

o país é realmente bom para a GM e o que é bom para a GM é muito bom também para o 

resto de nós” (p. IX). 

 O autor americano defende que os filósofos dos negócios façam um uso prático da 

filosofia e dos filósofos para elevar o moral e a produtividade em organizações de todos os 

tamanhos.  Acredita que culpar fatores como “competição global, mudança tecnológica, 

economia instável, reestruturação organizacional, demandas dos acionistas ou expectativas 

demasiadamente altas” revela apenas uma das mais profundas tendências humanas, a de 

“atribuir a circunstâncias externas, ou forças que nos escapam ao controle, a culpa de nossos 

problemas”. O caminho para lidar com os problemas da vida profissional “é a capacidade de 
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nos voltarmos para dentro de nós e examinarmos os alicerces interiores das nossas práticas de 

negócios e relacionamentos profissionais” (p. X).  

 Esta idéia de filosofia aplicada deriva-se de uma classificação geral dos ramos de uma 

ciência que permitiria a sua divisão em ciência ‘teorética’ geral, ciência ‘teorética’ especial e 

ciência aplicada. Enquanto a ciência teórica é aquela que estuda de maneira desinteressada o 

seu objeto, a ciência aplicada é interessada, e nela o conhecimento não é um fim em si 

mesmo, mas um meio. “Os seus ramos de estudo não constituem âmbitos de estudo, mas 

simplesmente se limitam a aplicar, a problemas surgidos, os conhecimentos elaborados pelos 

ramos teóricos, gerais ou especiais” (QUINTANA CABANAS18 apud FADIGAS, 2003, p. 

72). 

 A presença da disciplina Filosofia “aplicada” em currículos de cursos superiores, 

especialmente aqueles da área técnica, visa, à diminuição da eficiência crítica e criativa e ao 

aumento da função serviçal da disciplina mediante os quais 

 

 

concede-se espaço à filosofia com base no seguinte raciocínio: se ela servir 

para garantir um pouco de erudição – leia-se, hoje, um pouco de rudimentos 

de saber global para a formação profissional – justifica-se sua permanência no 

quadro das disciplinas fundamentais. Assim é que o próprio Mercado exige 

que seu profissional saiba ‘pensar mais’, quer dizer, tenha uma ‘visão mais 

ampla’ do Mercado e seja capaz de fazer análises ‘mais globais’ [...] um 

pouco de formação filosófica humanista não machucaria ninguém e ensinaria 

a gerenciar melhor as relações pessoais no Mercado (ALMEIDA, 2003, p. 

161-2). 

 

 

 A filosofia aplicada se limita a transferir e, portanto, a não criar. Seus defensores 

argumentam que à filosofia aplicada compete criar as respostas, esclarecer os fins.  Para 

Fadigas isso seria “pressupor a sua total reterritorialização, [da filosofia], é postular a sua 

                                                 
18 QUINTANA CABANAS, J.M. Concepto de Filosofia de la Educación, Enrahonar 5-6, Barcelona: 
Universidade Autónoma de Barcelona, 1983, p. 109-116. 
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entrega à figura, e logo, necessariamente, à ideologização do conceito filosófico (que por isso 

mesmo deixa de o ser)” (FADIGAS, 2003, p. 73). 

 Associar um interesse à filosofia é reterritorializá-la. A filosofia cria conceitos, não 

prescreve finalidades. E este argumento aplica-se a todas as filosofias aplicadas. Filosofia do 

direito, filosofia da ciência, filosofia da educação, filosofia da história.  

 “Não há filosofias aplicadas, afirmamos, simplesmente porque a filosofia não é 

aplicável. Não a caracteriza a qualidade de ser aplicável, isto é, a reterritorialização”. Não há, 

portanto, para Fadigas, tipos de filosofia, mas sim, “atitudes filosóficas, isto é, diferentes 

formas de concepção e de relação com o conceito”. O que, então, as filosofias do/da teriam da 

filosofia propriamente? Primeiro: o conteúdo intocado é que não é. “Porque a filosofia não é 

comunicação, as mensagens desta ‘teorética’ não transitam lacradas” (2003, p. 74-75) para as 

outras filosofias. 

 

 

Podemos afirmar que é o seu conteúdo, mas não exclusivamente. Porque a 

filosofia é um exercício transversal de pensamento, a germinação dos conceitos 

não repete conteúdos exclusivamente da filosofia, mas o seu plano de 

imanência estabelece correspondências e cruzamentos com os outros de 

referência e de composição, da ciência e da arte, respectivamente (2003, p. 75-

76). 

 

 

 Quando Deleuze, por exemplo, analisa a literatura, o cinema, a pintura, importa menos 

que compreensão constrói dessas obras, e sim, muito mais os conceitos que essas obras 

liberam à filosofia. Os artistas não precisam da filosofia para produzir arte. O papel do 

filósofo é diferente. Ele inventa conceitos. Não por ‘contemplação’ (caminho em direção à 

idéia), ‘comunicação’ (jogo de intersubjetividade) ou ‘reflexão’ (reflexão metódica sobre um 

objeto determinado). Inventa por apropriações, torções e conjunções com filósofos e na 

intercessão com saberes não-filosóficos. 
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 Segundo: as outras filosofias (ou filosofias aplicadas) também não recolheriam da 

filosofia o método, porque esta não o tem. Fadigas subscreve a concepção de Edgar Morin do 

‘amétodo’: 

 

 

Não podemos partir senão da incerteza, compreendendo também aí a incerteza 

sobre a dúvida. [...] O nosso desejo histórico é o de encontrar um método que 

detecte e que não oculte as ligações, articulações, [...] implicações, [...] 

interdependências, complexidades. É-nos necessário partir de falsas clarezas. 

Não do claro e do distinto, mas do obscuro e do incerto; não do conhecimento 

seguro, mas da crítica da segurança. Não podemos partir senão da ignorância, 

da incerteza, da confusão. Mas trata-se de uma consciência nova da 

ignorância, da incerteza, da confusão. [...] A dúvida sobre a própria dúvida dá 

à dúvida uma dimensão nova, a da reflexividade; a dúvida pela qual o sujeito 

se interroga obre as condições de emergência e de existência do seu próprio 

pensamento {...}. Enfim, a aceitação da confusão pode tornar-se um meio de 

resistir à simplificação mutiladora. Falta-nos o método; mas, pelo menos, 

podemos dispor de um antimétodo onde a ignorância, a incerteza e a confusão 

se tornam virtudes (MORIN19 apud FADIGAS, p. 77). 

 

 

 O que essas filosofias poderiam, então, recolher da filosofia seria o seu antimétodo, “o 

qual, por não ser ideológico, impede também que a sua apropriação o seja. [Recolheriam] o 

seu caráter, o seu gênio inconformado que se constitui como um fator hereditário na ligação 

parental entre ambas. Mas não só. [Essas filosofias recolhem] também da filosofia a sua 

criação específica, que a distingue dos demais saberes: o conceito” (FADIGAS, p. 78). 

 Assim, a filosofia do direito, é uma criação de conceitos em relação com o direito, a 

filosofia da educação é uma criação de conceitos em relação com a educação, e assim por 

diante. Com ênfase na criação e não na aplicação. Ao se pretender que as filosofias do/da 

devem aplicar as reflexões filosóficas às questões do direito, da educação etc., não se percebe 

                                                 
19 MORIN, E. La Méthode I: La Nature de la Nature. Paris: Seuil, 1977, p. 15-16. 
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que, deste modo se está impedindo a possibilidade de construir filosofia, já que se pretende 

apenas uma sua aplicação. 

 Talvez contaminadas por algum cientificismo, as filosofias aplicadas julgam que a sua 

razão todo-poderosa e auto-suficiente lhes basta para uma legítima apreensão dos seus 

objetos, seja o direito, seja a educação, para mencionar os exemplos já referidos. Daí o risco 

das suas afirmações transformarem-se em slogans – manuais esvaziados de sentido e 

saturados de transcendências. 

 

 

O grande contributo que a razão filosófica – já não pura e agora 

desterritorializada – traz à razão pedagógica [no caso da filosofia da educação] 

é exatamente a denúncia desta dialética interna à educação, deste tornar-se – e 

já não ser/não ser – que corresponde nela ao não percepcionável linearmente, 

ao não capturável pelas malhas da rede metodológica das ciências da educação” 

(FADIGAS,  2003, p. 88).  

 

 

 É preciso inverter o platonismo educacional na linha da proposição deleuzeana da 

inversão do platonismo. Se, num primeiro momento, pode-se dizer que o objetivo do projeto 

platônico é distinguir a coisa mesma das suas imagens, o original da cópia, Deleuze vê que, 

além disso, “o projeto platônico só aparece verdadeiramente se nos reportamos ao método da 

divisão” (1974, p. 259). Mas não se trata de uma divisão como mero ordenamento, mas sim 

de uma divisão como seleção. Não se trata de identificar, mas sim de autenticar. Ao 

apresentar o dualismo idéia/cópia Platão está, de fato, acionando um mecanismo de 

legitimação da idéia, fazendo assim a verdade coincidir com a moralidade.  

 

 

Inverter, com Deleuze, o platonismo e debruçar-se, insidiosamente nele, 

baixar um degrau, chegar até este pequeno gesto – discreto, mas moral – que 

exclui o simulacro; é também desmascarar-se a ele, abrir a porta, a direita e a 

esquerda, para o mistério; é instaurar outra série liberta e divergente; é 
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constituir, mercê desse pequeno salto lateral, um paraplatonismo descorado. 

Converter o platonismo (trabalho responsável) e incliná-lo a ter mais piedade 

pelo real, pelo mundo e pelo tempo (FOUCAULT, 1980, p. 39-40). 

 

 

 Inverter o platonismo, ou seja, romper com o modelo platônico de conhecer é, então, 

para Deleuze, a criação de um modo de filosofar; é a devolução à filosofia de uma tarefa 

efetivamente criativa, por um método capaz de fazer emergir a diferença. Ao libertar a 

filosofia da doxa, Platão teria feito um movimento “no sentido da negação para rejeitar o 

negado, [operando pela negatividade] para espezinhar o paradoxo, por meio de um 

procedimento que é, ele próprio, a própria doxa”, (FADIGAS, 2003, p. 98) agora 

racionalizada.  

 Para Deleuze a diferença deve ser pensada sob outra imagem do pensamento que não a 

da negatividade ou da identidade. E o que seria inverter o platonismo no campo educacional? 

Sob que justificativa? A primeira razão, segundo Fadigas, seria a motivada pela necessidade 

de denunciar “a fragilidade conceitual que caracteriza o discurso educacional” (2003, p. 100). 

 Esta fragilidade seria derivada do modelo de investigação de inspiração platônica. A 

segunda razão estaria na presença de um caráter antinômico e contraditório no fenômeno 

educacional, reforçado por muitos lugares comuns. Por exemplo, o postulado de que a 

educação deve promover a autonomia. Partindo do modelo platônico da divisão para seleção, 

o discurso educacional elege como personagem ideal o independente, para excluir o seu 

correlato o dependente. A partir desta imagem valoriza-se no aluno autônomo a sua não 

conexão aos demais, na forma da sua não-dependência. 

 Outro exemplo é o da defesa da educação como fomentadora da sociabilidade. 

Novamente, pelo modelo platônico, há a idealização do sociável e a classificação do solitário 

na categoria do não-adaptado. 

 Na mesma linha segue o conceito de participação. Ao combater as propostas 

consideradas autoritárias, o magistrocentrismo, a memorização etc., surge a obsessão de obter 

a todo custo a ação por parte do aluno. O silêncio e a solidão, seja do aluno, seja do mestre, 

tornam-se inadmissíveis e inadequados ao processo. Entretanto, diz David Le Breton20: “O 

                                                 
20 LE BRETON, D. Do silêncio. Lisboa: Piaget, 1999, p. 141. 
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silêncio não é apenas uma certa modalidade de som, é principalmente uma certa modalidade 

do sentido, [...] é uma interpretação que o indivíduo faz daquilo que ouve, e um caminho de 

reencontro consigo próprio para voltar a encontrar o contato com o mundo” (apud FADIGAS, 

2003, p. 103). 

 Da mesma forma que um aluno não-participante não deve ser rotulado de 

desmotivado, o recurso da aula expositiva não deve levar a que esta seja rotulada de 

dogmática. “Pelo contrário, ela é talvez, a que melhor aciona os dispositivos da por todos nós 

desejada criatividade do aluno, através da promoção do seu silêncio e da sua solidão” 

(FADIGAS, 2003, p. 104). Por operar freqüentemente por antinomias, o discurso educacional 

procura, a cada tempo, fazer o oposto do eu se fazia no tempo anterior, acreditando que, desse 

modo faz diferente. Foi assim que categorias como as de criatividade, autonomia e 

participação combateram as da memorização, da repetição, do magistrocentrismo. Fazer 

diferente da pedagogia tradicional não é fazer o seu oposto. “Trata-se sim de verificar em que 

sentido é que alguns dos procedimentos da pedagogia tradicional [...] podem servir aos nossos 

intentos de promoção da autonomia, da sociabilidade, da participação, da criatividade etc” 

(FADIGAS, 2003, p. 106). 

 Ainda que não se possa encontrar em Deleuze a defesa de uma pedagogia específica, é 

possível perceber, pontualmente, vetores sugestivos para uma prática pedagogia. Percebe-se 

na sua obra, segundo Hélio Rebello Cardoso Júnior (2006), dois tipos de proposições. 

Primeiro aquelas que dizem respeito ao que significa aprender. Para o filósofo, aprende-se não 

pela contemplação da verdade, mas a custa de uma força que nos obriga a pensar. Além disso, 

aprender não é triste. Não há aprendizado num encontro triste. A alegria sempre vem 

acompanhada de um aprendizado, pois alegrar-se significa, do ponto de vista epistemológico, 

que uma nova relação surge, que há efetivamente algo a dizer. A segunda proposição diz 

respeito à relação entre professor e aluno. Como trata-se de uma relação exterior aos dois 

elementos, o que Deleuze destaca aqui é que somente esta exterioridade permite ao aluno 

reconciliar-se com sua solidão.  

 

 

[...] a relação que podemos ter com os estudantes é ensinar que eles fiquem 

felizes com sua solidão. Eles vivem dizendo: ‘Um pouco de comunicação. 

Nós nos sentimos sós, somos todos solitários’. Por isso eles querem escolas. 
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Eles não poderão fazer nada em relação à solidão. Temos de ensinar-lhes os 

benefícios da sua solidão, reconciliá-los com sua solidão. Esse era o meu 

papel de professor. O segundo aspecto é um pouco a mesma coisa. Não quero 

lançar noções que façam escola. Quero lançar noções e conceitos que se 

tornem correntes, que se tornem não exatamente ordinárias, mas que se 

tornem idéias correntes, que possam ser manejadas de vários modos. Isso só é 

possível se eu me dirigir a solitários que vão transformar as noções ao seu 

modo, usá-las de acordo com suas necessidades. Tudo isso são noções de 

movimento, não de escola (DELEUZE, 2007).  

  

 

 Esse posicionamento pode causar estranheza às pedagogias que têm como expectativa 

de aluno ideal o comunicativo, aquele que se esforça nas perguntas e nos comentários 

pertinentes. Há muitas vezes um culto da expressão incentivado pela cultura midiática, 

segundo a qual cada um tem de deve ter sempre algo a dizer. Para Deleuze, entretanto, 

 

 

[...] estamos trespassados de palavras inúteis, de uma quantidade demente de 

falas e imagens. A besteira nunca é muda nem cega. De modo que o problema 

não é mais fazer com que as pessoas se exprimam, mas arranjar-lhes vacúolos 

de solidão e de silêncio a partir dos quais elas teriam, enfim, algo a dizer [...] 

Não sofremos de falta de comunicação, mas ao contrário, sofremos com todas 

as forças que nos obrigam a nos exprimir quando não temos grande coisa a 

dizer.(1996, p. 161-162 e 172). 

 

 

 O aluno participacionista e a imagem do professor que a ele se liga seriam, para 

Deleuze, indícios muito mais de uma reatroalimentação do senso comum. Uma aula, por 

melhor que seja, só é capaz de produzir poucos e raros momentos de intuição criativa. E estas 

não produziriam nos alunos reações imediatas21, mas sim vacúolos de silêncio, não de 

                                                 
21 “Os melhores alunos perguntam uma semana mais tarde” (Deleuze, 2007). 
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expressão. Somente depois de sofrerem tal deslocamento é que as questões pensadas podem 

retornar à sala de aula. Daí a importância do silêncio, o que não quer dizer que a fala seja 

banida.  

 

 

O aluno tem de reconciliar-se com sua solidão no sentido de que ele já não 

precisa se angustiar com a imagem genérica do bom aluno, daquele que reage 

prontamente aos estímulos didáticos. O professor também se reconcilia com 

sua solidão, pois ele se desloca numa atitude de espera – espera de que o 

aluno-bumerangue o atinja; atitude essa que rasura em sua mente e em seu 

coração uma imagem pré-concebida de aluno e de professor (CARDOSO JR., 

2006, p. 40). 

 

 

 Estamos tão acostumados – e viciados – numa imagem do pensamento que tem por 

modelo de conhecer o modelo da identidade que, para falar apenas do campo educacional, 

estamos impossibilitados de ter acesso à parcela real da realidade que apenas se deixaria ver 

pelo paradoxo. Foucault aconselha: “pervertamos o bom senso e desenvolvamos o 

pensamento fora do quadro ordenado das semelhanças” (1980, p. 60). 
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5. 5 ALTERNATIVAS 

 

“Se o leitor, em contrapartida, achar que só é necessário  
um pulo ligeiro,  um ato bem-humorado, se considerar  

que se alcança tudo  o que é essencial com uma nova  
‘organização’ decretada  pelo Estado,  

então devemos temer que ele não tenha 
 chegado a entender nem o autor, nem 

 o problema propriamente dito”. Nietzsche22 
 

 

a.  Formação Geral 

 

 A sugestão apresentada por Freire é a de que a filosofia na formação universitária deve 

aparecer como disciplina de formação geral que possibilite “a aquisição de uma visão 

humanista para além dos aspectos profissionais nos cursos profissionalizantes”, (2002, p. 69), 

como uma proposta educacional e filosófica para a educação universitária. Este autor 

denuncia os mal-entendidos e os efeitos do percurso da disciplina: a sua simples introdução 

não é suficiente para contrabalançar a formação técnica e profissionalizante; freqüentemente 

se torna apenas mais uma disciplina dissociada das demais; boa parte dos profissionais que 

saem das graduações de filosofias encontra-se mais preparada para ensinar história da 

filosofia do que a filosofar; além da crença de que uma disciplina específica – a filosofia – 

pode ser responsável pelo desenvolvimento do pensar-crítico.  

 A defesa do ensino de filosofia nas diversas graduações universitárias deve estar 

relacionada ao fato de ser um patrimônio da humanidade, que não deve ser omitido na 

formação dos cidadãos e profissionais, sob pena de estar sonegando informações, e deixando-

os sem um instrumento da percepção do meio em que se está inserido. Trata-se de um 

instrumento para captar a realidade, uma pesquisa sobre o mundo por meio de suas idéias e 

conceitos, de suas distintas compressões, que se alimenta do debate de idéias e que o provoca. 

 Para Freire mais do que ensinar o pensamento dos filósofos, pelo ensino baseado na 

história da filosofia, deve-se se instrumentalizar dos mesmos para ensinar a pensar de forma 

mais eficiente e consistente. Propõe, então, a criação, no ensino superior, do Ciclo de Estudos 

                                                 
22 (2000, p. 35). 
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Gerais (2002, p. 77-8), dividido em quatro blocos: ciências humanas, ciências naturais e 

matemática, artes e desportos e disciplinas gerais e que seria coordenado por um colegiado 

multidepartamental. Esse Ciclo possibilitaria uma formação humanista e de cultura geral, para 

não se especializar, mas generalizar.  

 

 

b.  Humanidades  

 

 

 Uma outra alternativa é a proposta ético-epistemológica de que o ensino de Filosofia 

nos cursos superiores deve se orientar pela direção do poliglotismo cultural tal como é 

defendido por Renato Janine Ribeiro (2003) no curso Humanidades, em que a Filosofia seria 

o núcleo. O objetivo seria não o de formar especialistas, mas, pelo contrário, eliminar as 

barreiras entre as carreiras, minimizando os danos da especialização a todo custo.  

 A introdução da disciplina nesse nível de ensino deveria estimular nos estudantes a 

capacidade de transitar entre as várias linguagens das humanidades para interpretar o mundo e 

agir sobre ele a partir da avaliação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas humanas; 

da análise filosófica das condições de estabelecimento dos princípios da racionalidade e da 

verdade, – produzindo fatos filosóficos – experiências de discussão dos valores morais, dos 

determinismos políticos e econômicos e da construção ideológica dos preconceitos e dos 

modelos de verdade que mantêm os sistemas. 

 

c. Educação menor ou como transformar a vida precária em prática estética 

 

“Não prometo tabelamentos, nem novos planos de estudo para  
ginásios e outras escolas, admito muito mais a  natureza  

cheia de força daqueles que estão prontos  para atravessar 
 todo o caminho, desde as profundezas do empírico 

 até  as alturas dos problemas culturais autênticos, 
 e novamente, destas para as entranhas dos regulamentos 

 mais áridos e das tabelas arranjadas”. Nietzsche23 

                                                 
23 (2000, p. 35). 
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 Num belo texto publicado em 1975 – Kafka: para uma literatura menor, Deleuze e 

Guattari apresentam uma leitura original da obra do autor tcheco. Deixando de lado a 

interpretação dominante que nela sempre viu metáforas, – “a metamorfose é o contrário da 

metáfora” (2003, p. 47) – arquétipos e simbolismos, os autores franceses vêem, isso sim, 

experimentação, uma “política de Kafka, que não é imaginária nem simbólica” (p. 25). A 

arquitetura rizomática da obra (castelo, toca, hotel) permite muitas entradas e nenhuma delas 

tem a preferência da significação. 

 Vislumbrando uma máquina de Kafka, – “não sou outra coisa que literatura, e não 

posso e nem quero ser outra coisa” 24 – Deleuze e Guattari cunharão a expressão literatura 

menor. Trata-se de um dispositivo original para analisar a obra de Kafka. Transgressor da 

linguagem, esse judeu tcheco que escrevia em alemão, faz, para os filósofos, um uso 

subversivo da língua maior ao produzir uma literatura menor.   

 Por literatura menor não entendem língua menor, mas sim “a língua que uma minoria 

constrói numa língua maior” (2003, p. 38). Dito melhor,  “minoria não quer dizer um número 

pequeno, mas sim a distância e o afastamento em relação a uma totalidade dogmática 

dominante, geral, normalizadora e identificatória (2003, p. 15). 

 O alemão, que, apesar de dominar, Kafka nunca aceitou como língua materna, lhe 

colocava o problema da expressão, não de um modo abstrato e universal, mas como impasse. 

“Impasse que impede o acesso à escrita aos judeus de Praga e faz da literatura algo de 

impossível; impossibilidade de não escrever, impossibilidade de escrever em alemão, 

impossibilidade de escrever de outra maneira” (2003,  p. 38). 

 Essa vontade de escrita – “Não sou outra coisa senão literatura” – produzirá, então, na 

cura pela palavra, uma máquina de diferença que é, ao mesmo tempo e por isso mesmo, uma 

máquina de guerra. Literatura como vida, como arte, num devir menor.  Gallo (2002) e Negri 

(2001) vêem esse devir menor como algo distinto do profético e, muito mais próximo da 

categoria de uma militância. Nosso tempo não precisa de profetas, mas de militantes – devir 

menor – não enunciador de um futuro, mas produtor de um presente que torna possível o 

futuro.  

                                                 
24 KAFKA, Franz. Antologia de páginas íntimas. Trad. Alfredo Margarida.  Lisboa: Guimarães 
Editores, 1997. 
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 Ainda que não tenha se dedicado diretamente à educação como sistema educacional 

voltado à aplicação, é produtivo fazer uso da ferramenta Deleuze no campo da aprendizagem. 

 A educação tem sido dita por metáforas. O pensamento pedagógico comum, ainda que 

implicitamente, nutre-se dessa expectativa. A metáfora agrícola fala de desabrochamento, à 

semelhança de uma planta que se desenvolveria em conformidade com um plano inato. O 

elemento interventor seria o educador-jardineiro. A metáfora da modelagem fala de esculpir a 

imagem da humanidade que o aluno carrega em si, nesse caso a partir de uma intervenção 

externa. O pressuposto aqui é o de um sujeito maleável. Tanto num caso como em outro, a 

referência é a da construção de uma educação maior. Mas, 

 

 

  

a maioria é sempre assimilada à categoria da representação, ou seja, está 

integrada numa generalidade normalizadora e identificatória. Os seus 

elementos estão incluídos num conjunto global e abstracto que os divide em 

oposições binárias, determinando uma exclusão entre o que é ou não 

conforme ao maioritário enquanto norma (GODINHO25, 2003, p. 15).  

 

 

 A partir daí Gallo propõe a interface literatura menor/ educação menor. Educação 

menor como estratégia e resistência às macropolíticas educacionais. No lugar das análises de 

uma racionalidade operacional, as conexões, no lugar dos modelos, a criação. No lugar da 

subjetivação em massa, a construção de si.  

 

 

Se as instituições escolares modernas foram construídas como espaços de 

subjetivação pela sujeição, é nas práticas desviantes daqueles que escolhem 

correr os riscos de produzir experiências de liberdade no cotidiano da escola, 

                                                 
25 GODINHO, Rafael. Prefácio à edição portuguesa de DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. 
Kafka: para uma literatura menor. Lisboa, Assírio & Alvim, 2003. 
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inventando uma prática educativa que toma como princípio ético a estetização 

da existência, que reside a possibilidade de resistência e criação (GALLO, 

2006, p. 188). 

 

 

 Nessa utopia (u-topos como sem lugar, o ainda-não) não há lugar para o controle, já 

que o conhecimento será produzido como criação devir/história, ou seja, imprevisível porque 

obra de liberdade. No lugar do professor-profeta – crítico, consciente dos valores sociais, de 

seu papel político, que vislumbra a possibilidade de um novo mundo, o professor militante – 

aquele que procura produzir as possibilidades do novo, “aquele que procura viver a miséria de 

seus alunos, seja ela qual miséria for, porque necessariamente miséria não é apenas uma 

miséria econômica” (GALLO, 2002, p. 171).  

 Laymert Garcia dos Santos nos lembra, a propósito, que, 

 

 

desde o início da década de 70, Deleuze e Guattari já advertiam que o 

capitalismo vive da carência, que a falta é constitutiva do seu sistema de 

produção e consumo. Mas eles não estavam se referindo à carência por 

necessidade, que escraviza os pobres, e sim à carência no âmbito do desejo, 

que move o impulso do consumidor ocidental. Como se à miséria material dos 

pobres correspondesse a miséria libidinal dos ricos, habilmente manipulada 

pelas forças do mercado (2000, p. 4-8).  

 

 

 Uma educação menor seria construída coletivamente, como vetor de produção de 

superação e de libertação, o não-cálculo radical, – seria “o comum que nos permite ampliar as 

liberdades”.26 Pois não há estabelecimento de um universal que não tenha feito, de forma 

sutil, uma tomada de poder por parte de um dos elementos em pauta, por meio de um golpe de 

evidência que faz com que se sobreponha aos demais.  

                                                 
26 NEGRI, Toni. O poder de se comunicar furiosamente. Entrevista O Estado de S.Paulo, São Paulo, 
9 de outubro de 2005. Aliás, p. 4. 
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 Talvez pelo fato de a educação pertencer, em comparação com as outras, ao quadro da 

ditas ciências duras27, ou disciplinas maiores, é previsível “a reação dos pedagogos frente ao 

olhar superior que lhes dirigem as outras disciplinas: eles copiam o modelo maior; também 

eles querem aceder ao estatuto da verdadeira ciência” (GAUTHIER, 2002, p. 150). Daí seu 

apego aos tabelamentos a que se referiam Schopenhauer, Nietzsche e Deleuze.  Pretender o 

maior é não deixar espaço aos devires menores, ao que poderia ser considerado uma 

pedagogia menor.  

 Primeiro, com relação ao aspecto da desterritorialização. Segundo, pela dimensão 

política – uma pedagogia menor age e força a agir, fazendo vir à superfície, na forma de 

rizomas, as raízes mais profundas do poder. Terceiro, pelo valor coletivo. Os elementos antes 

referenciados a um sujeito agora falariam de agenciamentos coletivos de enunciação – mesmo 

quando estamos sozinhos, estamos povoados pelo social: “um agente muito mais coletivo 

porque um indivíduo se lhe encontra ligado na sua solidão” (DELEUZE e GUATTARI, 2003, 

p. 41). 

 A educação maior impede a produção de programas diferentes, obriga as práticas a se 

moldar a uma totalização, a uma imagem da educação como realização de norma pré-fixada – 

territorializada. “Fazer um uso menor da pedagogia significa, [antes], adotar o devir como 

regra: tudo vale exceto aquilo que impede o desejo de circular. E o que impede o desejo de 

circular é o poder padronizado que anula as diferenças e impede as variações” (GAUTHIER, 

2002, p. 153). Impede a criação como uma possibilidade entre impossibilidades. 

                                                 
27 Alguns teóricos consideram as ciências exatas e biológicas como ciências duras, como sinônimo de 
rigorosas, em contraposição às ciências humanas, consideradas imprecisas, por não permitir 
experiências controladas nem previsibilidade. 
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6 CONCLUSÕES 

 

“Privou-se a realidade de seu valor, de seu 
sentido, de sua veracidade, 

no mesmo grau em que se mentiu 
 um mundo ideal”. Nietzsche28 

 
  

  

 Recentemente a discussão sobre o ensino de filosofia nos cursos superiores vem 

ganhando uma dimensão mais filosófica que pedagógica. Congressos, simpósios, colóquios, 

teses e outras publicações têm procurado pensar o ensino de filosofia como filosofia, 

procurando extrapolar a dimensão do saber técnico e procurando constituir essa atividade 

como um exercício mesmo do filosofar. 

 Lecionar filosofia em graduações que não a da própria filosofia é uma experiência 

intrigante, na qual se cruzam diferentes interesses, expectativas, discursos e contingências. 

Estudantes sem interesse em aprender os saberes ditos filosóficos, por não perceber a relação 

entre a filosofia e os campos de saberes específicos para os quais estão se formando; conteúdo 

suscetível a constante polêmica: filosofar ou apreender um resumo da história da filosofia? 

Sem mencionar as diferentes alegações – recorrentes – para a introdução ou supressão da 

disciplina, conforme as intenções ou omissões dos dirigentes educacionais.  

 A partir deste quadro, como propor uma discussão filosófica sobre o objetivo de uma 

disciplina de fora dos campos de saber de cada curso? Como legitimar essa inserção?  Como 

enfrentar os problemas do ensino e da prática universitária da filosofia? Que tipo de saber o 

professor-filósofo deve possuir e produzir? Que tipo de subjetividades ele auxilia a 

produzir/formar enquanto filósofo-professor? Ou mais, o que se espera do filósofo quando o 

assunto é ensino de filosofia? Esta questão tem recebido, freqüentemente, um tratamento 

técnico, mas pode e deve ser colocada de forma filosófica: o que faz o filósofo quando seu 

ofício é ensinar  filosofia?  

 Entender como o filósofo, professor de filosofia, pode produzir pensamento é buscar 

produzir uma ontologia do presente, é pensar o ensino de filosofia como filosofia, não se 

                                                 
28 (1974 b, p. 373). 
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limitando à transmissão de mais um saber especializado, mas buscando se constituir como um 

exercício do filosofar. Como os professores de filosofia poderiam filosofar para que o 

aprendiz também fosse despertado para tal? Talvez uma primeira pista seja a do 

enfrentamento dos problemas decorrentes de uma visão positivista do estabelecimento do 

conhecimento verdadeiro – as ciladas da noção de verdade. Como livrar-se do traço da 

argumentação filosófica que pretende apresentar-se como universalidade? Como enfrentar 

uma certa forma de fazer filosofia, à maneira da ciência, que dogmatiza o pensamento “na 

tentativa de conhecer a verdade e descobrir a enunciação verdadeira das coisas?” (GELAMO, 

2007, p. 239).  

 É como se houvesse uma tendência natural do pensamento que o leva necessariamente 

à verdade. Como enfrentar a suposição de que a verdade pode ser encontrada e denunciar que, 

nesse esforço, o pensamento, apoiado numa imagem do pensamento pode levar a 

pseudoproblemas, cuja formulação relaciona-se a respostas já conhecidas e que desejam 

legitimação universalizante? Talvez buscando, pela filosofia, uma nova imagem de nós 

mesmos, mais coerente com a atualidade. 

 

 

Para escapar dos pseudoproblemas colocados pela analítica da verdade/imagem 

dogmática do pensamento, faz-se necessário inventar um problema que 

problematize a contingência mesma do problematizador, no sentido de não 

buscar simplesmente um problema que já fora anteriormente colocado à moda 

dos pseudoproblemas, mas que corresponda ao movimento de produção de 

realidade imanente (GELAMO, 2007, p. 240). 

 

 

 No último curso que ministrou no Collège de France, em 1983, Foucault retomou as 

teses de Kant em O que é Aufklärung? (1784). Examinou-o como um texto bastante diferente 

no qual a filosofia abordaria pela primeira vez “a questão do presente, a questão da 

atualidade: que é que se passa hoje? Que é que se passa agora?” (1984a, p. 103). Trata-se de 

procurar determinar um certo aspecto do presente que deve ser reconhecido, destacado entre 

os outros. Sua preocupação filosófica está construída por uma interrogação sobre a atualidade 
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como acontecimento. Foucault percebe no texto de Kant a questão do presente como 

acontecimento filosófico ao qual pertence o filósofo que fala. Preocupar-se com a pertinência 

do filósofo a este presente não significa discutir a sua pertinência a uma doutrina ou a uma 

tradição, mas “sua pertinência a um certo ‘nós’, a um nós que se refere a um conjunto 

característico de sua própria atualidade” (1984a, p. 105). Estaria aí apresentada a questão da 

Modernidade não mais numa relação vertical com os antigos, mas numa relação horizontal 

com a sua própria atualidade.  

 Para Foucault, as Luzes, além de constituírem um acontecimento singular que 

inaugura a Modernidade européia, constituíram principalmente uma questão filosófica inscrita 

desde o século XVIII em nosso pensamento. A Aufklärung é a primeira época que se nomeia 

a si mesma. Só acontece quando pode ser ao mesmo tempo moderna e a consciência do 

moderno. Os outros textos de Kant colocam para a história uma questão de origem. O que é 

Aufklärung? é diferente. Coloca a questão do presente, da atualidade; que é que se passa hoje? 

Agora. O que, no presente, faz sentido para uma reflexão filosófica? Este elemento é o 

portador e o signo de um processo. Quem fala – o filósofo, o pensador – faz parte desse 

processo – do acontecimento filosófico. Antes, a questão da Modernidade era colocada em 

termos Antigüidade versus Modernidade.  

 Hoje, para Foucault, trata-se de discutir o modo de ação que o discurso pode exercer 

na atualidade. “Qual é a minha atualidade? Qual é o sentido desta atualidade? E que é que eu 

faço quando falo desta atualidade? É nisto, me parece, que consiste esta interrogação nova 

sobre a modernidade” (1984a, p. 105). 

 A ontologia do presente, ao questionar o próprio tempo, pretende detectar não o dado, 

mas o devir. Problematizando a atualidade, o que se discute é o sentido e o valor do que nos 

afeta no presente, mas não mais pretendendo atingir a verdade das coisas, mas assumindo a 

sua contingência histórica – tese formulada por Nietzsche, antes mesmo de Foucault, em Para 

além do bem e do mal [1886]: 

 

 

O sancta simplicitas! [Ó santa simplicidade!] Em que curiosa simplificação e 

falsificação vive o homem! Impossível se maravilhar o bastante, quando se 

abrem os olhos para esse prodígio! Como tornamos tudo claro, livre, leve e 
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simples à nossa volta! Como soubemos dar a nossos sentimentos um passe 

livre para tudo que é superficial, e a nosso pensamento um divino desejo de 

saltos caprichosos e pseudoconclusões! (2007, p. 29). 

 

 

 O que Nietzsche está criticando então, é uma certa apatia dos filósofos para com as 

questões do seu tempo. Considera típico da sua atualidade “um modo de fazer filosofia que 

busca ‘verdades objetivas’ para se acreditar e tornar a vida mais fácil de ser vivida” 

(GELAMO, 2007, p. 241). Ainda para Gelamo, 

  

 

este é o problema do presente de Nietzsche que ressoa em nosso presente: a 

santa simplificação das verdades, pseudoconclusões enunciadas e assimiladas 

por todos de forma a tornar tudo claro, livre, leve e simples. Esta é a vontade 

de saber do homem contemporâneo: saber o que fazer para tornar sua vida 

simples. [...] Nietzsche quer desestabilizar o pensamento acerca da Verdade e 

da possibilidade de se encontrar a essência das coisas (2007, p. 242). 

 

 

 Talvez a questão que se coloque com mais veemência ao filósofo professor de filosofia 

seja a de como escapar da analítica da verdade como método de fazer ciência ou, 

especificamente, de fazer filosofia, já que os homens não nascem mais em suas identidades. 

Ou, como dizia Foucault, qual é o campo atual das experiências possíveis? Como pensar o 

próprio tempo sem lançar mão de “elementos de transcendência, sejam eles valorativos ou 

conceituais, para entender o que se passa com nós mesmos” (1984a, p. 243).  

 A questão, então, proposta por Gelamo – o que faz o filósofo quando seu ofício é ser 

professor de filosofia –, extrapola o nível da interrogação sobre qual conteúdo deve ser 

ensinado e atinge a esfera do questionamento das condições em que o professor mesmo possa 

se produzir como filósofo e criar acontecimento para que o ensino se efetive como um 

processo de subjetivação, ou seja, de filosofar. É produzindo seu plano de imanência que o 

filósofo professor de filosofia consegue entender as contingências que afetam o seu presente. 
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O plano de imanência funciona, para Gelamo, “como um mapa para que os conceitos 

filosóficos possam ser pensados no processo educacional” (2007, p. 244). É uma tentativa de 

deslocar o esforço empreendido no âmbito técnico da análise conceitual para ingressar no 

campo propriamente filosófico da construção conceitual. 

 Desta forma, o problema do ensino de filosofia penetra as outras questões filosóficas e 

dá consistência para se pensar conceitualmente, inventando um problema original que não se 

confunda com os já colocados pseudoproblemas. “Colocamos o problema na ordem do 

acontecimento, na ordem do presente, entendemos que o movimento de produção de realidade 

problematiza o plano de saberes que constituem a ‘aula’ e, assim, exige solução” (GELAMO, 

2007, p. 245). A produção do conceito surge, então, como um momento de criação de sentido. 

Testado, o conceito dirá se é bom ou não para  

 

 

fazer funcionar as intensidades problemáticas produtoras de vida educacional 

filosófica”. [...] Desse modo, o educador filósofo pode agir e fazer o ensino de 

filosofia funcionar como produção de subjetividade, produzindo subjetivações 

e fazendo com que o ensino de filosofia se torne um acontecimento filosófico, 

ou seja, uma criação de conceitos (GELAMO, 2007, p. 245-6). 

  

 

 Trata-se, portanto, de direção oposta à da analítica da verdade, que busca apreender o 

sujeito do conhecimento. Tomar o sujeito do conhecimento como centro do processo 

impossibilita a produção de conceitos, já que ele está condicionado aos signos da 

representação. Criação supõe reinvenção de signos e não adaptação aos significados 

estabelecidos.  
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Por isso precisamos pensar o ensino de filosofia como produção de 

subjetividade, com base em agenciamentos29 educacionais, como um processo 

de criação. Se entendermos a aula como acontecimento filosófico, 

possibilitaremos que o processo educacional seja uma produção de 

subjetividade educacional filosófica que se dá como processo de subjetivação. 

Um processo de subjetivação, isto é, uma produção de modo de existência, 

não pode se confundir com um sujeito, a menos que se destitua este de toda 

interioridade e mesmo de toda identidade (GELAMO, 2007, p. 246). 

 

 

 A subjetivação, tal como entendida por Deleuze e Foucault é a produção de modos de 

existência ou estilos de vida. Não se trata de propor uma nova teoria do sujeito, mas de 

analisar e denunciar as muitas coisas que precisamos fazer com nós mesmos para nos 

identificarmos e desempenharmos nossos papéis.  

 Para compreender o sentido do conceito de sujeito, como o entendeu Foucault, é 

preciso remeter-se à crítica nietzscheana do conceito de verdade. Recusando a noção de 

verdade absoluta, Foucault recusa também o conceito de sujeito como base da verdade. Opera 

um descentramento da noção de sujeito, relativizando-a ao mesmo tempo em que a associa  a 

sua constituição à contingência dos  discursos e práticas historicamente vividos. 

 Foucault interroga-se, talvez como o seu principal tema: qual é o custo de nossa 

autoconstituição? Para o filósofo é preciso contrapor-se à noção de um sujeito transcendental, 

contrapor-se à análise tradicional que supõe que o sujeito humano, o sujeito de conhecimento 

e as próprias formas do conhecimento são dados naturalmente, e que as condições 

econômicas, sociais e políticas só fazem imprimir-se neste sujeito. Problematiza, então, o 

sujeito assumindo que este não é um dado, mas algo constituído no presente, como um tipo 

específico de indivíduo. 

                                                 
29 Agenciamento – no contexto deleuzeano – é a unidade real mínima, é a força capaz de articular um 
fenômeno ou um processo. Implica territórios e desterritorialização. Significa lidar com um sistema 
vivo/instável com imensa capacidade de circulação e mobilidade. É uma composição de forças em 
tensão, "é um operador, algo que faz acontecer e que produz" (GALLO, 2003, p. 50). É sempre 
coletivo, não pode ser pensado a partir de um indivíduo ou de uma instituição, ainda que as atravesse.  
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 As práticas sociais engendram domínios de saber que além de fazer surgir novos 

objetos, novos conceitos e novas técnicas, também, fazem nascer novas formas de sujeitos e 

de sujeitos de conhecimento, numa palavra, são tipos de normatividade. A intenção era 

mostrar como o século XIX produziu um saber sobre o homem a partir das práticas do 

controle e da vigilância e, mostrar ainda, que esse saber, mais do que se impor a um sujeito, 

fez nascer um tipo absolutamente novo de sujeito de conhecimento, não como algo dado, mas 

sim algo constituído. 

 Isso obriga a refletir sobre o quanto as nossas evidências e estereótipos a respeito de 

nós mesmos e dos discursos que nos definem são contingentes. “A questão crítica da 

atualidade deve ser reconvertida em uma pergunta positiva, ou seja, dentro do que nos é dado 

como universal, necessário e obrigatório, qual é a parte do que é singular, contingente e que se 

deve a restrições arbitrárias?” (ABRAHAM, 1989, p. 130).  

 É preciso desvencilhar-se, para tanto, de uma concepção positivista e cientificista do 

tempo que o via por analogia à visão do espaço – como homogêneo e separável em partes. A 

mesma visão discernia o passado do presente e do futuro apenas pela sua anterioridade. Ora, a 

realidade é sempre um fluxo contínuo e indivisível, sempre em movimento. Então, em vez de 

perseguir universais antropológicos, talvez pudéssemos pôr em ação os dispositivos do humor 

genealógico, que consiste na busca das origens – e das reedições – não nobres dos saberes e 

práticas. 

  Foucault sugere que é possível uma multiplicidade de formas para as nossas ações 

singulares e contingentes, com diferentes tipos de individualidade e coletividade.  

 

 

Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar o 

que somos. Temos que imaginar e construir o que poderíamos ser para nos 

livrar deste ‘duplo constrangimento’ político, que é a simultânea 

individualização e a totalização própria às estruturas do poder moderno. A 

conclusão seria que o problema político, ético, social e filosófico de nossos 

dias não consiste em tentar liberar o indivíduo do Estado, porém nos 

liberarmos tanto do Estado quanto do tipo de individualização que a ele se 

liga. Temos que promover novas formas de subjetividade através da recusa 
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deste tipo de individualidade que nos foi imposto há vários séculos (1995, p.  

239). 

 

 

 É também sob esta concepção que o ofício do ensino de filosofia pode ser pensado: 

considerando a potencialidade da educação filosófica para a criação de novas formas de 

subjetividades. A questão é: como fazê-lo? já que não há  nenhuma base pré-filosófica que 

garanta alguma positivação do conhecimento produzido a seu respeito. A pista sugerida por 

Deleuze e Guattari, como já apresentada, é a de que a produção de conceitos implica a 

instalação de um plano de imanência que, podendo ser considerado pré-filosófico, nem por 

isso deixa de ser contingente. “Na enunciação filosófica não se faz algo dizendo, mas faz-se o 

movimento pensando-o, por intermédio de um personagem conceitual. Assim, os personagens 

conceituais são verdadeiros agentes de enunciação” (1992, p. 87). 

 Para Gelamo o personagem conceitual é o professor de filosofia que faz funcionar os 

saberes próprios da filosofia em contato com o aspecto produtor do presente que é sensível ao 

saber filosófico que contribua para o processo da subjetivação.  “Se o plano de imanência é 

pré-filosófico, o personagem conceitual é pró-filosófico” (2007, p. 248).  

 Para a atitude do professor de filosofia ser filosófica, não basta falar sobre os 

conceitos, mas questionar o sentido e se perguntar como os conceitos estão funcionando, 

quais de fato expressam o movimento de produção de realidade.  

 

 

 

Ainda que o futuro não nos deixasse qualquer esperança, a singularidade da 

nossa existência neste momento preciso é o que nos encorajaria mais 

fortemente a viver segundo a nossa própria lei e conforme a nossa própria 

medida: quero falar sobre este fato inexplicável de vivermos justamente hoje, 

quando dispomos da extensão infinita do tempo para nascer, quando não 

possuímos senão o curto lapso de tempo de um hoje e quando é preciso 

mostrar nele, por que razões e para que fins, aparecemos justamente agora. 

Temos de assumir diante de nós mesmos a responsabilidade por nossa 

existência, por conseguinte, queremos agir como os verdadeiros timoneiros 
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desta vida e não permitir que nossa existência pareça uma contingência 

privada de pensamento (NIETZSCHE, 2007a, p. 140). 

 

 

 Se a filosofia for entendida como força ou intensidade – numa palavra – pensamento, 

Nietzsche nos dá muito a pensar. Pela sua inquietude e pelo que, no seu texto, funciona como 

um catalizador das nossas perplexidades presentes e futuras. O que nos deve interessar, pois, 

não é tanto o que, da sua obra, pode ser considerado como parte de uma disciplina chamada 

filosofia, mas sim o quanto a leitura e a releitura de Nietzsche têm potencial para alimentar e 

realimentar a atividade de uma indisciplina chamada  pensamento. 

 Para os objetivos deste trabalho interessa particularmente o pensamento que se pode 

produzir a partir do Nietzsche educador, para quem a educação do seu tempo era “um sistema 

de meios visando a arruinar as exceções em favor da regra” (2007b, p. 227). Como professor 

secundário e universitário Nietzsche observava que a educação do seu tempo abandonava a 

formação humanista em favor de uma formação cientificista. Para o filósofo, educação e 

cultura são inseparáveis. Não existe cultura sem educação, nem educação sem uma cultura 

que a apóie. O que vê, no entanto, na educação da sua atualidade, é a origem de uma 

pseudocultura. Diante disso, é preciso que os indivíduos eduquem-se a si mesmos e contra si 

mesmos, contra os valores e sentidos que lhes foram inculcados. 

 A ênfase técnica inibe o processo da lenta maturação do indivíduo no caminho da 

formação de si – finalidade última da cultura. Além disso, a formação tecnicista apressada 

pelo interesse produtivo arrebata os jovens – não amadurecidos o suficiente – a 

especializarem-se precocemente (escolhendo profissões), sendo induzidos a más escolhas. 

 Nietzsche tem uma idéia específica de Bildung – conceito que é um emblema da idéia 

de formação, tão cara à filosofia e à pedagogia, que pode ser considerada mesmo “a última 

elaboração literária, pedagógica e filosoficamente nobre do que hoje chamamos educação” 

(LARROSA, 2005, p. 50). E aqui é preciso se deter um pouco no conceito.  

 Enquanto dimensão pedagógico-estética.  
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A palavra alemã Bildung significa, genericamente, “cultura" e pode ser 

considerado o duplo germânico da palavra Kultur, de origem latina. Porém, 

Bildung remete a vários outros registros, em virtude, antes de tudo, de seu 

riquíssimo campo semântico: Bild, imagem, Einbildungskraft, imaginação, 

Ausbildung, desenvolvimento, Bildsamkeit, flexibilidade ou plasticidade, 

Vorbild, modelo, Nachbild, cópia, e Urbild, arquétipo. Utilizamos Bildung 

para falar no grau de "formação" de um indivíduo, um povo, uma língua, uma 

arte: e é a partir do horizonte da arte que se determina, no mais das vezes, 

Bildung. Sobretudo, a palavra alemã tem uma forte conotação pedagógica e 

designa a formação como processo. Por exemplo, os anos de juventude de 

Wilhelm Meister, no romance de Goethe, são seus Lehrjahre, seus anos de 

aprendizado, onde ele aprende somente uma coisa, sem dúvida decisiva: 

aprende a formar-se (sich bilden) (BERMAN30, 1984, p. 142). 

 

 

 Para Nietzsche, o mestre é o educador do homem por vir a ser. Daí pôr na boca do seu 

intercessor a figura do viajante: “Teus educadores não podem ser outra coisa senão teus 

libertadores” ([1873-1876] 2007a, p. 142).   E o viajante/intercessor/mestre não será o pastor 

do rebanho, mas “o mestre do negativo: não ensina nada, não convida a ser seguido, 

simplesmente dá distância e o horizonte, o ‘não’ e o impulso para se caminhar” (LARROSA, 

2005, p. 50). 

 Chega a ser o que és! – Tomada como experiência ético-estética, a educação não deve 

possibilitar outra coisa senão o melhor das possibilidades de cada um. Como se chega a ser o 

que se é (Wie man wird was man ist) é um lema que Nietzsche toma emprestado das Odes 

Píticas de Píndaro31, que podem ser localizadas no panorama da ética dos antigos, quando 

pretendiam afirmar a possibilidade de uma outra forma de subjetividade não constituída pela 

imposição da Verdade. Tratava-se de um conjunto de práticas que constituíam as “artes da 

existência”: 

 
                                                 
30 BERMAN, Antoine. Bildung et Bildungsroman. In  Le temps de la réflexion. v.4. Paris: Gallimard, 
1984, p. 141-159. Apud Suarez, 2005, p. 193. 
 
31 Píndaro de Beozia. Poeta grego (518 - 438 a.C.). 
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Deve-se entender, com isso, práticas refletidas e voluntárias através das quais 

os homens não somente se fixam regras de conduta, como também procuram 

se transformar, modificar-se em seu ser singular e fazer de sua vida uma obra 

que seja portadora de certos valores estéticos e responda a certos critérios de 

estilo. Essas ‘artes da existência’, essas ‘técnicas de si’, perderam, sem 

dúvida, uma certa parte de sua importância e de sua autonomia quando, com 

o cristianismo, foram integradas no exercício de um ‘poder pastoral’ e, mais 

tarde, em práticas de tipo educativo, médico ou psicológico (FOUCAULT, 

1984, p. 15). 

 

 

 A idéia de Bildung, segundo Larrosa, pode ser tomada como articulando-se em três 

unidades discursivas. O primeiro seria o discurso das filosofias da materialidade textual e 

histórica do neo-humanismo da Ilustração alemã. O segundo seria o que articula a idéia de 

Bildung na pedagogia e no papel formador das humanidades. O terceiro discurso seria o que 

articula a idéia de Bildung na novela de formação – no Bildungsroman como viagem interior 

– viagem até si mesmo, dobra sobre si mesmo.  

 Haveria em Nietzsche um vigoroso questionamento dos primeiro e segundo sentidos 

da Bildung.  No primeiro caso na crítica ao historicismo, à história dos historiadores e à 

cultura do Espírito. Pode-se dizer que Nietzsche critica o historicismo ao convocar o futuro 

para questionar o passado. No segundo aspecto, na articulação Bildung-pedagogia, Nietzsche 

dirige também uma vigorosa crítica aos estabelecimentos de ensino do seu tempo e, por 

extensão, ao conceito de humanidade construído pela filosofia alemã para ser estendido à 

humanidade como um todo.  

 Sua idéia de Bildung estaria, então, num sentido próximo ao do Bildungsroman – 

novela de formação –, ou seja, “a idéia que subjaz ao relato do processo temporal pelo qual 

um indivíduo singular alcança sua própria forma, constitui sua própria identidade, configura 

sua particular humanidade ou, definitivamente, converte-se no que é” (LARROSA, 2005, p. 

52), ou seja, a experiência do pensamento o faz mais rico de si mesmo. 

 Larrosa detém-se nesse terceiro aspecto da Bildung, recorrendo a passagens da obra de 

Nietzsche em que o filósofo, ao descrever como tornou-se o que é, poderia ensinar também 
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aos outros homens como tornar-se o que se é. E o relato  dessa experiência comporta uma 

dobra, qual seja, o resultado do processo é referido sob uma temporalidade não linear, não 

sucessiva, mas sim reflexiva, na qual os acontecimentos posteriores é que repercutem sobre os 

anteriores, “um processo constante de ressignificação retrospectiva” (2005, p. 54).  

 Por dobra sobre si mesmo Nietzsche não quer dizer recolhimento, pelo contrário, 

trata-se de uma ruptura de si mesmo, de uma expropriação, autodescobrimento, 

autodeterminação e auto-realização. Para aprender é preciso primeiro se desprender. 

Evidentemente se desprender dos preconceitos e, principalmente, se desprender de si. Qual é a 

dificuldade de tal empreendimento? É o viajante – mestre libertador – quem responde: 

 

 

Ao ser perguntado que natureza encontrou nos homens em todos os lugares, o 

viajante que viu muitos países e povos e vários continentes respondeu: eles 

têm uma propensão à preguiça. Alguns acharão que ele teria respondido com 

mais justeza e razão: todos são timoratos. Eles se escondem atrás de costumes 

e opiniões (NIETZSCHE, 2007a, p. 138). 

 

 

 Se, num primeiro momento Nietzsche faz o viajante contemplar a humanidade como 

um todo, o que fará a seguir é dirigir-se a cada um, numa perspectiva particular.  

 Tornar-se o que se é é lutar por uma subjetivação outra, que não a do rebanho, mas a 

da singularidade do indivíduo. Para tal, excluídos os preguiçosos e os covardes, só dois 

personagens se apresentam: o artista e o filósofo. O artista porque “detesta este andar 

negligente, com passos contados, com modos emprestados e opiniões postiças, e revela o 

segredo, a má-consciência de cada um, o princípio segundo o qual todo homem é um milagre 

irrepetível”; o filósofo, “o grande pensador, [porque] quando despreza os homens, é a 

preguiça destes que ele despreza, pois é ela que dá a eles o comportamento indiferente das 

mercadorias fabricadas em série, indignas de contato e de ensino” (NIETZSCHE, 2007a, p. 

138-139). 
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 Bergson32 afirmou que a originalidade de uma intuição filosófica se mede pelo poder 

de dizer "não" a tudo aquilo que a época aceita como verdade constituída. Assim, uma nova 

filosofia não se faz desde logo pela coerência de uma sucessão de afirmações, mas, sim, por 

uma negatividade que, a princípio, pode parecer até mesmo obstinação – disciplina da 

indisciplina. Depois, esse ímpeto de contradizer se revelará como a primeira manifestação da 

força da convicção. Como disse Foucault, “não creio que seja necessário saber exatamente o 

que eu sou. Na vida e no trabalho o mais interessante é converter-se em algo que não se era no 

princípio” (1990, p. 141-2). É o que, segundo Nietzsche, aconteceu com Schopenhauer: 

 

 

 

Se de fato preferirmos considerar todo grande homem como o verdadeiro 

filho do seu tempo e como aquele que sofre, em todo caso, com todas as 

mazelas deste tempo, da maneira mais intensa e com mais sensibilidade do 

que todos os homens mais medíocres, o combate deste grande homem contra 

seu tempo só aparentemente é um combate absurdo e destruidor contra si 

mesmo. Mas isto é somente na aparência, pois, no mesmo tempo, ele combate 

o que o impede de ser grande, o que para ele só pode exatamente significar: 

ser livre e totalmente si mesmo (2007a, p. 162). 

 

 

 

 Ser totalmente si mesmo requer um aprendizado que nos ajude a nos livrarmos das 

próteses de qualquer transcendência. Seria realizar, como queria Nietzsche, o limite da 

experiência do Esclarecimento. A vida e a existência pensadas sem consolo. Nem da 

metafísica, nem dos absolutos, nem da religião, nem da moral. Ou, como queria também 

Deleuze, “não ser indigno daquilo que nos acontece” (1974. p. 151). 

 A filosofia, ao mesmo tempo em que faria o diagnóstico seria a responsável por uma 

espécie de terapia para nos libertar do suportes metafísicos de que carecemos até agora para 

suportar o tempo, a existência e a finitude. Assumir a possibilidade de a vida não ter nenhuma 

justificativa fora dela mesma e que, se alguma justificativa pode se fazer presente é a da 

construção estética: a vida como obra de arte em que, cada gesto, cada ação, por serem belos 

                                                 
32 Apud Leopoldo e Silva, 2007, p.58. 
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seriam dignos do eterno retorno. O exercício de um pensamento cujas categorias não sejam as 

do verdadeiro e do falso, típicas da filosofia da representação, mas sim aquelas do sentido, do 

interessante. 

 Visto dessa forma, o ensino de filosofia pode contribuir para o processo de criação de 

novas formas de subjetividade, traduzidas numa recusa em ser identificado, em ser localizado 

pelo poder, por um exercício de despersonalização aberto às multiplicidades e às intensidades 

– a própria constituição de uma vida filosófica – que revele que somos muito mais livres e 

potentes do que pensamos, como já enunciou Foucault e, antes dele, Nietzsche.  

 Na ousadia do sonho contrário, poder criar um devir-menor – ludistas contemporâneos 

quebrando as máquinas da cooptação. 
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