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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Coletânea ora apresentada, acertadamente 

intitulada MANIFESTOS, tem como escopo buscar dar 

margem a todos que queiram exercer o que de mais 

elementar existe em um estado democrático de direito, a 

saber, a liberdade de pensamento legitimamente consagrada 

na Constituição Federal, em seu artigo 5º, IV, que dispõe: “é 

livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato”. 

Aqui, fazendo jus ao texto constitucional e, mais que 

isso, ao ideal de deixar as  ideias ganharem voz, os autores 

vão além de nominar seus escritos, mostrando a face 

corroborada pela carga teórica que consubstancia seus 

postulados, já que, para aqueles que amam os meandros 

acadêmicos, não há nada mais sublime que escrever, pois, 

como dizia Carlos Drumond de Andrade “Escritor: não 

somente uma certa maneira especial de ver as coisas, senão 

também uma impossibilidade de as ver de qualquer outra 

maneira.” 

Foi seguindo essa vertente e parafraseando Fernando 

Pessoa, quando o mesmo declina “Eu não escrevo em 

português. Eu escrevo eu mesmo”, que cada colaborador 

desta obra nos brindou com textos que, direta ou 

indiretamente, guardam sinergia com a proposta da temática 

central da presente obra, a saber: EM DEFESA DAS 

HUMANIDADES. 

Sim, é este o eixo fundamente em torno do qual os 

artigos aqui apresentados se circunscrevem. Constituído por 
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nove capítulos, cada um realçando trabalho inédito, a 

coletânea inicia com o texto de um dos seus organizadores, 

Professor Doutor Arary Lima Galvão de Oliveira, o qual traz 

como título de seu artigo “Em defesa da Filosofia: 

Afecções”.  

A Coletânea prossegue seu propósito com “Ensaio 

sobre a Toletância” de autoria também de um os 

organizadores da obra, prof. Doutor Israel Alexandria, 

partindo para a análise sobre o “Manifesto deontológico: 

retomada histórica e seu impacto na contemporaneidade, 

escrito pelo Professor Doutor Walter Matias Lima. 

Ainda no âmbito mais filosófico, deparamo-nos com 

o trabalho do professor Doutor José Vicente Medeiros da 

Silva, a saber, a “Ética e responsabilidade pelo outro”, tendo 

continuidade com o trabalho da Professora Doutora Lana 

Lisiêr de Lima Palmeira, também organizadora da presente 

obra, intitulado “Encanto e desencanto: um olhar sobre o 

ensino de filosofia no nível médio e o seu contorno curricular 

na analítica existencial de Martin Heidegger”. 

Ainda com o viés já destacado do Humanismo, temos 

o trabalho do Professor Doutorando José Lucas de Omena 

Gusmão, voltado a analisar “A incidência do humanismo 

clássico de Giambatista Vico e o universo da linguagem na 

educação indígena”. Partindo mais para o âmbito 

educacional, encontramos o artigo do Professor Doutor 

Lavoisier Almeida da Silva, abordando “A educação 

superior e a lógica do capital: uma análise do processo de 

democratização da universidade brasileira”. 

Em um caráter mais sociológico, está inserido o 

artigo do Professor Doutor Karloni Cruz, nominado “A 
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democracia entre o alvorecer e o acaso da utopia brasileira: 

a exceção como projeto de Estado.” 

Finalizando a coletânea, encontramos mais uma vez 

a presença da Professora Doutora Lana Lisiêr de Lima 

Palmeira e do Professor Doutorando José Lucas de Omena 

Gusmão, que, em coautoria, trabalham “A metáfora do ‘pôr 

o filosofar em curso’ de Martin Heidegger e o conceito de 

‘introdução à filosofia’: uma manifestação em defesa do 

pensamento”. 

Apresentados de forma breve os autores e títulos dos 

trabalhos, questionamos: parece ousadia a presenta obra? 

Diríamos que vai além disso e que a Coletânea ora proposta 

é um verdadeiro ato de coragem e autonomia intelectual, já 

que, como muito bem pontuava Simone de Beauvoir, “não 

se pode escrever nada com indiferença”. Assim, em tempos 

nos quais as HUMANIDADES sofrem ataques de inúmeras 

vertentes, sustentar discursos e escritos em sua defesa é 

realmente um ato que merece louvor. 

Ao falar em humanidade, impossível dissociarmo-

nos dos conceitos de Giambbatista Vico, quando ele, 

embasado pela Filologia, traz-nos que a própria origem da 

acepção “humano” se liga a “humus”, ou seja, ao que vem da 

terra. Significa dizer que humanismo é a condição mais 

essencial da pessoa no respeito das suas necessidades 

fundantes como ser humano. Nessa linha de raciocínio não é 

demais asseverarmos que a sociedade pós guerra nos coloca 

diante do axioma libertário.  

Para Hanna Arendt o cerne fundamental da própria 

política é a liberdade. Segunda a filósofa, essa aproximação 

entre liberdade e política é consequência da própria estrutura 
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interna do ser humano, a saber, que a própria concepção de 

racionalidade e sentido da vida só nos é possível por meio da 

liberdade. Na sua obra “A condição Humana”, a filósofa 

judia defende o caráter imprescindível da política como meio 

de lançar a vida humana em uma amplitude de significado, o 

que está próximo do ideário grego de felicidade.  

Só podemos conceber um humanismo libertário onde 

a condição da pluralidade humana seja constituída por 

valores éticos que respeitem a dignidade humana 

simplesmente pelo impacto de existirmos, respeitando 

nossas faculdades inteligíveis e sensitivas. O cerne do 

pensamento de Hanna consiste na ideia de que a pluralidade 

é a condição da ação humana porque somos todos iguais, isto 

é, humanos, de um modo tal que ninguém jamais é igual a 

qualquer outro que viveu, vive ou viverá, isto é, somos iguais 

porque somos diferentes.  

Ainda nessa ótica, não é por acaso que Levinas 

aponta no seu pensamento o reconhecimento do outro, mas 

essa face do “eu” que torna o “outro” valorativo não é um 

estatuto de si mesmo. Se assim o fosse, não permitiríamos ao 

outro conceber a si como artífice da sociabilidade humana. É 

nesse entrelace que visualizamos em sua filosofia a 

alteridade, na qual Levinas nos propõe uma política de 

legitimidade jurídica, como sendo atribuição do Estado, com 

o intuito de respeitar a dignidade humana. 

Essa é, sem dúvida, uma das tarefas fundamentais 

daqueles que defendem as humanidades, a saber: 

compreendermos nós mesmos, o que significa 

consequentemente, atingirmos outro pensar para o mundo, 

um outro pensar que só será alcançado com as intervenções 
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intelectuais dos que labutam diuturnamente nesse mister, dos 

que se aventuram a escrever, filosofar e até mesmo sonhar 

com dias melhores, com a renovação social. 

Dessa forma, é preferível olharmos para alteridade e 

estabelecermos nas linhas do humanismo, que é possível 

lutar por um outro pensar. Assim, fazemos uso das palavras 

de Eduardo Galeano, quando nos diz: “Na parede de um 

botequim de Madri, um cartaz avisa: Proibido cantar. Na 

parede do aeroporto do Rio de Janeiro, um aviso informa: É 

proibido brincar com os carrinhos porta-bagagem. Ou seja: 

ainda existe gente que canta, ainda existe gente que brinca” 

Indo além, podemos dizer, ainda há intelectuais que 

resistem, que lutam, que escrevem e que lançam ao mundo 

seus ideais EM DEFESA DAS HUMANIDADES. Esta obra 

a é prova disto!  

Professora Dra. Lana Lisiêr de Lima Palmeira 

Doutora em Educação, Graduada em Direito, 

Licenciada em Filosofia e Pedagogia, Professora 

Adjunta da UFAL. 
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CAPÍTULO 1 

 

EM DEFESA DA FILOSOFIA: 

AFECÇÕES 

 

 

Arary Lima Galvão de Oliveira1  

 

A filosofia não merece menor empenho em sua 

defesa do que exige a defesa da escola. Não atacarei neste 

momento nem uma nem outra, mais, solidarizo-me, em razão 

dos ataques, a que ambas estão a sofrer. Há uma perversão 

moral das classes dominantes no exultar da filosofia como 

um produto restrito aos círculos da aristocracia. É um fato 

que, assim como as artes, a filosofia ao longo de sua história 

sobreviveu do dinheiro e do tempo que as classes dominantes 

tomaram daqueles que trabalham. No entanto, o fato de que 

no século XIX houve mais filósofos entre os burgueses 

europeus que entre os negros e índios da América não revela 

a inaptidão destes para o filosofar, nem mesmo sugere que 

estes homens não possuam pendor para a prática. Se há algo 

que possa ser afirmado sem medo de errar é que o motivo de 

existir menos filósofos entre os trabalhadores que entre as 

classes dominantes se deve ao fato de que estavam ocupados 

com coisa mais importantes e urgentes. As revoluções 

políticas e o desenvolvimento econômico da Europa no 

século XIX foram, direta ou indiretamente, sustentadas pelos 

                                                           
1 Professor NEHT – UFAL – E-mail: arary.lgo@gmail.com.  
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trabalhadores. Mas tal afirmação não é uma constatação da 

falta que a filosofia fez ou faz aos trabalhadores, pelo 

contrário, preocupa-me a falta que os trabalhadores fizeram 

e fazem à filosofia. 

Há poucos anos numa roda de conversa eu consultei 

o dicionário Houaiss motivado pela curiosidade de que em 

inglês existem as palavras royal e real para designar o que 

em português chamamos pelo mesmo nome. Diz a 

etimologia do dicionário que real, enquanto régio, deriva de 

regalis, rex e que real, no sentido daquilo que existe, deriva 

de res, rei. Não sei se estas informações deveriam sossegar 

uma alma inquieta, mas como também não sei mais sobre 

etimologia ainda que a alma não sossegue não acho que seja 

demasiado estranho não me empenhar em uma pesquisa mais 

ampla. A pergunta sobre como estas ideias distintas foram se 

aproximando a ponto de possuírem corpos idênticos, 

confundindo e aparentando ser uma palavra só pode esgotar 

tudo o mais que tenho para escrever. Permito-me, porém, 

deixá-la em aberto por querer discutir algo da mesma 

essência. “Que tipo de pesquisador é este”? Indagarão os 

policiais das boas práticas e das boas ideias. Só posso 

confessar que se esta censura, efetivamente, é merecedora de 

tamanho cuidado não há, realmente, nenhuma razão para que 

se leia estes ensaios até o fim, realmente nenhuma, nem por 

ordem de rei, nem de ordem de coisa alguma. À breve 

pesquisa etimológica quero assinalar que a palavra que 

enfatiza aquilo que efetivamente existe provém de coisa, da 

objetividade, tem um quê de exterioridade, e a pergunta que 

uma pesquisa etimológica mais acurada pode responder é: 

quando que se identificou o entendimento de existência com 
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o de objeto? O problema histórico da linguagem, 

paralelamente ao da epistemologia pode atender a demanda 

de um esclarecimento, satisfatório e rápido, contudo, não me 

interessei antes por estas respostas e continuo a não me 

interessar. Por não me ocupar com etimologia e nem com a 

história da filosofia do conhecimento vou procurar me 

ocupar com outra coisa, vou me meter no reino dos 

sentimentos, no que há de mais distinto e claro de sentimento 

que é a disposição do homem para o mundo.  

O incômodo que o tema educação me causa leva-me, 

ou forço um pouco para que pareça levar a pensar que 

paralelamente a mesma coisa pode ser falada em relação à 

escola, com tanta segurança que o raciocínio pode se 

estender até mesmo, cuidando de me referir às mesmas 

funções sociais do que existia antes de inventarem a escola. 

A incapacidade dos filósofos gregos em se integrar 

aos trabalhadores de algum modo está na origem do 

desaparecimento da biblioteca de Alexandria. As chamadas 

trevas medievais – se é que a trivial e atrevida troada “trevas” 

trate adequadamente do saber do trivium e quadrivium – são 

o lugar onde a intelligentsia se refugiou e se escondeu 

debaixo da barra da saia da teologia. Entre os homens e 

mulheres do trabalho, o paganismo, a bruxaria e toda sorte 

de heresia sempre se fez muito mais presente que entre 

aqueles do espírito cultivado. Preciso dizer, no entanto, que 

não estou aqui a caracterizar a Idade Média enquanto 

obscurantista, porque não acho possível caracterizar uma 

idade como obscurantista, tampouco penso porque 

caracterizar o tempo como idade parece-me um recorte muito 

arbitrário do tempo. Fora isso, também não estou falando 
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que, na Idade Média, a filosofia fez falta, mas o contrário, 

fez falta à filosofia a Idade Média. Com isso não quero dizer 

que a filosofia medieval seja menor, longe disso, quero dizer 

que, da mesma forma que em outras épocas, a filosofia sofre 

da dificuldade em se aprofundar nas questões mais 

significativas da existência. Muitas perguntas, 

questionamentos, especulações e teorias se direcionaram ao 

que mais importa à vida, o que a filosofia sofre 

historicamente não é por incapacidade teórica, é pela 

alienação do corpo que sempre lhe foi imposta, isto é, por 

seu afastamento da experiência concreta da vida e esta 

experiência não é dada só pela experiência do espírito, mas 

também pela experiência do corpo que é a manifestação da 

subjetividade. 

Entre as autoridades em didática, os pesquisadores de 

currículo e até mesmo entre aqueles desconhecidos alunos, 

professores e quaisquer outros cidadãos é comum a 

afirmação, com muita certeza, de que a escola, assim como 

ela existe não está adequada ao que poderíamos identificar 

como interesses gerais das comunidades escolares e, muito 

menos, se identifica com o desejo daqueles que nela 

trabalham ou estudam. É evidente que a escola, por sua 

natureza, não se identifica com o desejo, já que este, 

enquanto pulsão, não carece da coercividade que justificaria 

a existência da escola. Sim, a escola é coercitiva por 

natureza, qual seria a razão para a regulamentação da 

educação? A identidade entre a escola e o desejo seria a razão 

para que a escola não atendesse a mais nenhum interesse que 

não o do próprio desejo. Então qual seria a razão para a 

crítica? A crítica, muito frequentemente devida, talvez tenha 
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a ver com o fato de que a coercitividade da escola se 

concretiza como uma força contra a vida, contra a 

experiência, contra o desejo. Em muitas diferentes atividades 

o homem aceita o esforço, o sacrifício e a dor 

voluntariamente, a rejeição à escola não é pelo caráter 

coercitivo da educação escolar, mas porque a coercitividade 

em nada se identifica com o esforço, com o sacrifício e com 

a dor que o homem está disposto a sofrer. Um trabalho 

científico poderia constatar que o aluno que dá de ombros 

para escola submete-se aos riscos inerentes dos esportes, as 

castrações das religiões e ao cansaço do trabalho. 

Aparelhos ideológicos do estado, este era o epíteto 

que atribuía a escola quando comecei a pensar a educação de 

forma mais abstrata. A forma mais concreta que pensei a 

educação foi o mal-estar, o mal-estar dos dias passados entre 

grandes janelas gradeadas, o mal-estar dos indignos salários 

impostos aos professores. Até hoje não vejo motivos para 

acreditar que nem uma ou outra forma de pensar estivesse 

equivocada. Ainda abstraindo sobre a escola acabei por 

pensar algumas coisas a mais, entre elas: que o problema da 

escola, em último grau, é o problema do estado. Os 

trabalhadores têm em seu programa político pôr o Estado 

abaixo, entretanto, antes é preciso que em seu programa as 

reivindicações se dirijam ao Estado, é preciso expropriar da 

burguesia o Estado para só depois destruí-lo. A escola, assim 

como ela é, pode ser defendida? Mais do que poder, os 

trabalhadores devem defendê-la. É preciso conquistá-la, 

expropriá-la da burguesia. A experiência com a escola, 

embora moribunda, está longe de se esgotar, para superar a 

escola antes é preciso radicalizar a experiência travada com 
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ela. Pela radicalização da experiência posso falar de um 

protagonismo do movimento estudantil, não aquele 

burocratizado sob controle do Estado, mas um vivo que 

ocupa escolas, que se vale do ponto de encontro social para 

enfrentar as empresas de ônibus, as mantenedoras das 

escolas e universidades privada, a polícia e, por fim, o Estado 

burguês. 

O cuidado com a vida, por assim dizer mesmo que 

vagamente, é um problema para os sábios: como cuidar da 

alimentação, controlar as pulsões, administrar as coisas sob 

as vicissitudes do tempo e se preparar para o depois da vida. 

Estes temas podem ser alvo da reflexão filosófica, mas não 

são, em si, atividades filosóficas. É desejável que a 

consonância entre filosofia e vida seja total, mas é desejável, 

não a ser não impede a existência da filosofia e nem do saber. 

O caráter da filosofia está em ser uma reflexão sobre o saber, 

é o saber do saber e não o saber. Estou procurando não 

elaborar nenhum juízo de valor acerca da filosofia e do saber 

porque não disse o que acabei de dizer para estabelecer uma 

hierarquia indicando ser uma superior à outra. O que quero 

simplesmente é apontar que entre Platão e Aristóteles, entre 

Pitágoras e Tales, entre Demócrito e Epicuro há muito 

espaço para a filosofia. Entre a filosofia que soa como lições 

para vida e a especulação sobre conceitos abstratos há espaço 

para filosofar. Se a sociedade clássica, cosmopolita e 

mercadora, produziu a filosofia, somente um outro modelo 

de sociedade pode aprofundá-la. No que concerne ao 

pensamento e a expressão somente a arte pode proporcionar 

liberdade maior que a filosofia, parece-me justo que os 

esforços caminhem na direção de aproximar as duas, mais 
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ainda de confundi-las. Os filósofos já interpretaram o 

mundo, transformá-lo está em pauta e entre uma coisa e outra 

a filosofia, junto à uma coisa e à outra – sim a filosofia! – 

pode proporcionar experiências ainda muito relevantes. A 

micro-história e a história cultural proporcionaram à 

narrativa histórica os costumes, as artes, as vidas dos homens 

anônimos, coisas que estavam silenciadas às margens do 

texto. À filosofia cabe buscar outros desafios e só será 

exitosa se a filosofia se estabelecer em outros lugares, nas 

periferias, nas favelas: a filosofia precisa de identidade com 

quem ela, por muito tempo, ignorou. O homem viveu e vive 

por muito tempo e em muitos lugares sem a filosofia, fruiu e 

sofreu como em qualquer época e lugar o que demonstra que 

a filosofia não é necessária, mas é uma possibilidade, uma 

possibilidade bastante cara, avalio. A não regulamentação da 

filosofia é seu maior trunfo, assim como para a arte, nela se 

descortina um imenso horizonte para onde os olhos mais 

sensíveis já miraram que é o lugar onde, com ousadia e 

coragem, se alcançarão as mais profundas experiências do 

pensamento.   

Para que a história possa ser bem compreendida é 

mister que não haja profundidade. Sei que a comunicação, 

no momento da conversa, assim como afrouxar o nó da 

gravata permite, ao homem que deixa a formalidade de lado, 

um bate-papo informal permite um afrouxamento do cerco 

dos conceitos como se desse, à comunicação, um maior 

fôlego. O conceito, pelas tradições filosófica e científica 

deve cercar e estrangular o objeto em uma formulação tão 

abstrata que não há identidade entre objeto e conceito e nem 

mesmo entre conceito e sujeito, de modo que, a superstição 



- 21 - 

intelectual supõe, que quanto menor identidade ao objeto ou 

ao sujeito maior a identidade com o quid. Para esta forma de 

pensar o objeto e o sujeito são meros acidentes em que, por 

entre eles, se esconde a qualidade do ser. Abandonar a 

profundidade neste sentido significa um maior compromisso 

com a experiência. É uma acepção muito particular, com 

relevante efeito para demonstrar que aquilo que chamam 

profundo pode representar o seu exato oposto. A narrativa 

histórica, análoga a superstição referida, esvazia de sentido, 

em seus relatos, o sujeito histórico, e, numa espécie de 

prestidigitação, acentua em instituições e estruturas o cerne 

da história. A profundidade da história, segundo a 

superstição seria o delineamento sufocante dos fatos alheios 

as experiências. A sensibilidade de Unamuno aponta para 

outra matéria no lugar da história, a intra-história, um lugar 

muito mais fundo que aquele onde as ondas e espumas do 

mar são expostas ao sol.  

 

Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la 

historia toda del «presente momento histórico», no 

es sino la superficie del mar, una superficie que se 

hiela y cristaliza en los libros y registros, y una vez 

cristalizada así, una capa dura, no mayor con 

respecto a la vida intra-histórica que esta pobre 

corteza en que vivimos con relación al inmenso 

foco ardiente que lleva dentro. Los periódicos nada 

dicen de la vida silenciosa de los millones de 

hombres sin historia que a todas horas del día y en 

todos los países del globo se levantan a una orden 

del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y 

silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que, 

como la de las madréporas suboceánicas, echa las 

bases sobre que se alzan los islotes de la Historia. 
(UNAMUNO, 2018, posições 223-229). 
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“Se um filósofo não é homem, é qualquer coisa 

menos filósofo” (UNAMUNO, 2013, p. 30). Uma outra ideia 

de Unamuno muito acertada é a de que a filosofia se inclina 

muito mais para a poesia que para a ciência. Uma concepção 

de mundo e de vida que é a finalidade da filosofia, se 

harmoniza mais com a poesia do que com a ciência. A 

identificação da filosofia com a ciência é resultante em 

primeiro lugar da perversão dos exercícios filosóficos e 

poéticos pela debilidade daqueles que não são capazes de 

levar a experiência até as suas últimas consequências. 

Domesticam a experiência e a circunscrevem às abstrações 

que revestidas por termos como social, concreto, material, 

objetivo e humanidade aspiram se impor como verdade – 

como a verdade da verdade, como o real mais que real ! –  

aquilo que se não admitido só poderia ser loucura, alienação 

ou senso comum. Nietzsche advertira com muita 

propriedade: “todos os doentes, todos os doentios, buscam 

instintivamente organizar-se em rebanho, na ânsia de livrar-

se do surdo desprazer e do sentimento de fraqueza” 

(NIETZSCHE, 2006, p.125). 

Uma década e meia depois do Brasil renovar as 

esperanças um militar assume a presidência do Brasil, um 

notável idiota. Pode parecer que uma coisa não tem nada a 

ver com a outra, porém agora, explicar-me é secundário, 

estou a lembrar de uns versos de Fernando Pessoa: “Temos 

agora uma outra Eternidade, / E era sempre melhor o que 

passou” (1985, p. 139). Não há para o Sistema Internacional 

de Unidades, nem mesmo para a gloriosa Associação 

Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) modo de medir a 

força de tais versos. Nenhuma régua, balança ou termómetro 
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pode aferir a gravidade de um passado encerrado numa outra 

eternidade. No entanto, um rápido exame do real, a despeito 

da crônica dificuldade com pesos e medidas, pode sugerir, 

sem muito esforço, que o que sempre foi e já não é mais era 

bem melhor do que o que hoje é para sempre. Gosto de 

pensar que o que se foi com a eternidade não é exatamente o 

que foi, mas o que poderia ter sido: expectativas perdidas. 

Ah, quão dolorosa são as perdas de expectativas? Não posso 

responder, não há por onde encontrar a resposta, mas esta dor 

tão concreta, indiscretamente real, existe de modo que não é 

a abstração dos símbolos de grandeza que a fará menor. 

Joules, gramas ou metros são abstrações da experiência. A 

experiência, aquilo que se dá no estar no mundo, não é 

particularmente abstraída pelos modos e sistemas de 

medidas, ela é abstraída ao dar lugar a símbolos que, pela 

retórica baseada no afastamento, quantificação e 

impessoalidade, simulam uma realidade mais real que a 

experiência da realidade. Este não é um problema fácil de ser 

enfrentado, nem mesmo o problema central destes 

exercícios, por ora basta dizer que ninguém traz no peito um 

ponteiro ou um mostrador, vez por outra calibrado, como 

prova das experiências. O real, a vida se dá no sujeito, no 

homem de carne e osso, que sofre, sua e sonha de um modo 

tão particular que nem mesmo para si consegue explicar. 

Estas dimensões, eu as poderia chamar de consciência, 

trabalho e desejo, se articulam, se tensionam, mas se 

compõem em uma espécie de unidade ontológica de uno e 

múltiplo. Não sou muito afeito as esperanças, só me referi a 

elas para pontuar o momento que um estúpido assume o 

poder e as destrói para entregar o Brasil ao imperialismo 
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norte-americano. Nesta época surge uma palavra para se 

referir ao Brasil que poderia ter sido e que não foi: 

queremismo. Está registrado em dicionário. O povo 

brasileiro, às favas a abstrações, falsificações e fraudes dos 

números eleitorais, apresenta em palavra de ordem o desejo. 

Querer e desejo não são as mesmas coisas, mas palavras de 

ordem também não prezam em primeiro lugar pelo rigor 

conceitual. “Queremos Getúlio” é uma manifestação do 

desejo, uma projeção clara e distinta, com a licença 

necessária por usar um termo caracterizado pela 

racionalidade. O desejo não é o oposto ao racional, é o 

diverso, e o que está posto não é a idêntico à razão, é tão 

somente revestido por um ou mais artifício que a simula, 

sejam eles a eterna crise econômica, o idealizado respeito as 

instituições, a opinião publicada. Alguém pode demonstrar 

números de reservas cambiais, mas jamais quantificará o 

que, quase dez anos depois, sentiu o povo ao londo do funeral 

de Getúlio Vargas. De alguma forma o povo projetou em 

Getúlio Vargas os seus desejos e o militar idiota da 

presidência cuidou de atacar as esperanças. Sete décadas 

depois o país vive drama semelhante. 

 

Ó Voltaire! Ó humanidade! Ó imbecilidade! “A 

verdade”, a busca da verdade não é coisa fácil; e se 

no caso o homem se porta humanamente demais – 

“il ne cherce le vrai que pour fair ele bien” [só 

busca o vero para fazer o bem] – e aposto que ele 

nada encontra! (NIETZSCHE, 2003, p. 42) 

 

O tempo está contaminado por gente que 

atrevidamente se intitulam os sacerdotes do bem. Com um 

simulacro de cristianismo debaixo dos braços, como se fora 
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uma boa notícia, replicam tudo aquilo que por princípio o 

cristianismo não pregou. Não está no Sermão da Montanha 

ou dos Atos dos apóstolos a responsabilidade ou para dizer 

de forma mais precisa, não está aí a autoria do simulacro. O 

bem foi subtraído assim como a verdade. O Estado moderno 

não cumpriu suas promessas, a democracia se reduziu a um 

recurso cosmético da ditadura do capital, e quando se fala em 

bem e em verdade se fala em propriedade privada e em 

capital, em um fenômeno análogo ao da desfiguração da 

xenoglossia em glossolalia. Esta desfiguração exportada 

pelas instituições norte-americanas menos religiosas que 

políticas. O cristão, aquele que nutre a fraternidade, a opção 

pelo pobre precisará enfrentar está apropriação se finalmente 

se interessar por aquilo que lhe anima. O cidadão, que não 

deixa de ser uma imposição sobre o sujeito, da mesma forma 

precisa se enfrentar com o Estado. É preciso uma revolução 

para que o bem e a verdade se libertem do Estado, dos idiotas 

e dos idiotas do poder, e das instituições que formam a corda 

que lhes aperta o pescoço. 

A lei que tornou as disciplinas de filosofia e 

sociologia obrigatórias foi sancionada pelo governo Lula, o 

qual tomou por mote a assertiva “a esperança venceu o 

medo”. As estratégias de publicidade e a empolgação pela 

eleição podem ser as responsáveis pela suposição de vitória 

da esperança contra o medo. De algum modo, os 

investimentos públicos, os programas sociais e o combate a 

fome contribuem para uma avaliação positiva da relação do 

povo brasileiro para com seus desejos, e isto se sobrepõe ao 

significado em si de uma ou outra ação específica. A inclusão 

das disciplinas no ensino médio não reforma o modelo 
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educacional, nem mesmo o currículo, antes disso, ou 

independentemente disso se mostram como um sintoma, 

uma época repleta de expectativas. O golpe que afastou a 

sucessora de Lula, Dilma Rousseff despertou um amplo 

movimento de defesa de um projeto de país, ou seja, não das 

coisas como elas estavam, mas daquilo que as coisas 

poderiam vir a ser. A ameaça que pesa sobre o Brasil, e que 

se processa para além de ameaça no governo Temer e em seu 

sucessor é a destruição de toda e qualquer expectativa, é a 

entrega completa do país. Na prática a inclusão das 

disciplinas não alterou em essência o drama enfrentado pela 

educação, os problemas e conflitos da escola persistem sem 

nenhuma alteração de seu caráter, mas para as humanidades 

fez diferença. A expansão universitária gerou a expectativa 

de um país que avançava no sentido da construção de uma 

vida intelectual independente. Eu sei que todo este processo 

é marcado por uma série de contradições, crises, 

desencontros e por uma burocracia extremamente 

inoperante, e cada um destes aspectos podem ser analisados 

acuradamente, mas o que assinalo é que com tudo isso e 

apesar de tudo isso as expectativas produzidas não foram 

poucas. Os sonhos e os desejos do povo brasileiro se 

unificam na expropriação: na conquista daquilo que nos foi 

tomado, nas promessas de glórias de Portugal não cumpridas 

e, mais radicalmente, no que já tínhamos o comunismo, a 

língua surrealista e a idade de ouro como assinalou Oswald 

de Andrade (Ano 374 da Deglutição do Bispo Sardinha, p. 

4). Ainda como manifestara: “só me interessa o que não é 

meu” (idem, p. 3) e nos unificamos, para não usar o termo 

expropriação, somente na antropofagia. À filosofia não são 
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raros os que apontam seu esgotamento, a disciplina filosofia 

nas escolas não resolve em nada o problema da educação, 

mas pode ajudar muito a resolver o problema da filosofia: só 

há unidade na antropofagia. 
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CAPÍTULO 2 

 

ENSAIO SOBRE A TOLERÃNCIA  

 

 

Dr. Israel Alexandria Costa2 

 

INTRODUÇÃO 

 

A origem deste ensaio deve-se basicamente ao 

irrecusável convite que recebemos, em fevereiro de 2019, 

dos colegas Profs. Drs. Arary Lima Galvão de Oliveira e 

Lana Lisiêr de Lima Palmeira, integrantes da Área da 

Filosofia do Núcleo de Estudos Humanísticos 

Transdisciplinares (NEHT) da Universidade Federal de 

Alagoas, um Núcleo que adota como um de seus objetivos 

pensar os grandes e atuais temas da humanidade. A carta-

convite tinha por objetivo a publicação de um livro 

organizado a partir de capítulos de manifestos de cada 

docente pesquisador do NEHT acerca das "discussões sobre 

o ensino e o papel das humanidades na construção de um país 

democrático". 

Como conteúdo para o nosso manifesto, escolhemos 

tratar da questão da tolerância enquanto objeto da reflexão 

ético-filosófica, por ser, dentre as que compõem o universo 

da nossa pesquisa, a questão que mais se coadunava com a 

                                                           
2 Universidade Federal de Alagoas – UFAL – E-mail: 

israel.costa@arapiraca.ufal.br 
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ideia de construção da democracia. Quanto à forma, optamos 

pela do ensaio filosófico. 

Aos leitores do ensaio que segue, cabe advertir sobre 

a influência que a forma de um ensaio filosófico exerce sobre 

a escrita, porque há duas coisas que devem ser observadas na 

feitura desse tipo de ensaio. A primeira é que o ensaio 

filosófico é um trabalho argumentativo que reclama 

cuidados especiais quanto à sua problematização, 

estruturação e redação. O professor de filosofia Aloysius 

Martinich, (2002, p. 80), da Universidade do Texas, em seu 

livro Ensaio Filosófico: o que é, como se faz, adverte que a 

estrutura desse formato de escrita, em seu modo mais 

simples, deve necessariamente apresentar uma proposição a 

ser provada; um argumento em favor dessa proposição; uma 

demonstração da validade desse argumento; uma 

demonstração da verdade das premissas e; a retomada 

conclusiva do que foi provado. James Pryor, (2013, p. 3-14), 

expertise em epistemologia e filosofia da linguagem da New 

York University, situa como estágios que devem anteceder à 

redação definitiva de um ensaio filosófico a discussão com 

os pares; a confecção de um esboço detalhado dos 

argumentos e; a escrita coloquial do rascunho, de forma que 

a estrutura se torne óbvia ao leitor. Daniel Bordalo (2011, p. 

23), da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira 

Interior, Portugal, em uma dissertação de mestrado sobre a 

metodologia do ensaio filosófico, propõe que a problemática 

nele tratada deva ser analisada em momentos distintos, que 

envolvem o questionamento em si mesmo, a averiguação da 

pertinência do questionamento e a indagação do peso da 

problemática na história do pensamento. 
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A segunda exigência da confecção de um ensaio 

filosófico diz respeito ao objeto do trabalho argumentativo, 

porquanto este deve ser uma problemática fundamental 

situada à luz de uma perspectiva filosófica singular. O autor 

de um ensaio filosófico deve ter algum domínio sobre um 

assunto polêmico e uma plena consciência da singularidade 

de sua própria perspectiva filosófica. O Ensaio sobre a 

origem das línguas, de Rousseau; o Mito de Sísifo, de 

Camus; o Ensaio sobre a arte da demora, de Han, são 

ensaios filosóficos não apenas porque são bons trabalhos 

argumentativos, mas também, e talvez principalmente, 

porque examinam problemáticas fundamentais — no caso, a 

linguagem, o suicídio e o tempo — à luz de perspectivas 

filosóficas cuja singular vivacidade se deixa manifestar no 

discurso ensaístico, como se parte da vida do pensamento do 

autor tivesse se transmitido ao seu discurso. A leitura desse 

ensaio deve dar a impressão de que o pensamento nele 

manifestado é uma coisa viva, e é de se crer que há algo em 

todo verdadeiro ensaio filosófico que lembra a concepção de 

discurso tal como aparece no Fedro: 

 

Todo o discurso deve ser formado como um ser 

vivo, ter seu organismo próprio, de modo a que não 

lhe faltem, nem a cabeça, nem os pés, e de modo a 

que tanto os órgãos internos como os externos se 

encontrem ajustados uns aos outros, em harmonia 

com o todo (PLATÃO, 1997, 264c, p. 98). 

 

O discurso assim configurado em vida engendrada no 

diálogo da alma consigo mesma é o que constitui a essência 

do discurso ensaístico em matéria de filosofia, de modo que 

a experiência condutora da escrita desse discurso se dá como 
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aquilo que Arendt (1993, p. 101) chama de "diálogo entre os 

dois que sou", a autofílica experiência do prazer de fazer 

companhia a si mesmo, de viver sem contradições. Não se 

espantem, portanto, se os trechos deste ensaio soam um 

pouco como diálogos de mim comigo mesmo, pois não se 

encontram nele os recursos indagativos que vão bem num 

artigo científico por darem um ar de ceticismo e de 

neutralidade aos seus autores; aqui, temos de manifestar 

nossa perspectiva de mundo, de forma lógica, simples e 

argumentativa. 

Após várias tentativas de organização do texto para o 

atendimento dessa forma, chegamos a uma estrutura que nos 

pareceu ser a que melhor define nosso intento: a estrutura 

tripartida. Assim, o presente ensaio encontra-se dividido em 

três partes, a saber: 1 A problemática conceitual da virtude 

da tolerância, onde tratamos da delimitação conceitual de 

"tolerância", "virtude" e "virtude da tolerância"; 2 A 

problemática social do valor da tolerância, com destaque 

para a questão da atual relação entre a apologética da 

intolerância e a ideia de desconstrução da democracia e 3 A 

problemática educacional da tolerância, junto à qual 

indagamos o que poderia ser uma pedagogia da tolerância 

como instrumento de reconstrução democrática. Por último, 

nas considerações finais, examinamos, muito brevemente, o 

papel da filosofia em relação à política no que concerne ao 

tema escolhido. 
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A PROBLEMÁTICA CONCEITUAL DA VIRTUDE DA 

TOLERÂNCIA 

 

O que é a tolerância? Para os fins deste ensaio, 

despretensioso em fornecer uma definição unívoca de 

tolerância, fixemos que tolerância é uma virtude ética. 

Mas o que é uma virtude ética? No contexto do 

pensamento ético-filosófico, sobretudo de matriz 

aristotélica, a virtude ética é uma mediania3 entre duas 

capacidades ou disposições viciosas por escassez ou por 

excesso. Por exemplo, no que diz respeito à capacidade ou 

disposição humana de "temer", a "bravura" ocuparia o lugar 

da qualidade virtuosa, porque seria um temor maior que a 

"temeridade" e menor que a "covardia". Tal significa dizer 

que uma virtude ética nunca aparece junto ao seu oposto, 

pois "a maior contrariedade é a que se observa entre os 

extremos" (ARISTÓTELES, 1991, II, 8, 1108b 25-30, p. 76), 

ou seja, o contrário da covardia é a temeridade e vice-versa, 

mas não haveria um contrário da bravura, porquanto esta 

encontrar-se-ia no ponto conhecido como aurea mediocritas 

em matéria de disposição do temor. 

Um aspecto curioso sobre a natureza de uma virtude 

ética é que ela pode ser adquirida pelo hábito. Na Ética 

                                                           
3 Eis algumas das disposições que aparecem na obra aristotélica, com 

suas respectivas faltas, medianias e excessos: temer [temeridade, 

bravura, covardia]; apetecer [insensibilidade, temperança, 

intemperança]; apegar [prodigalidade, liberalidade, avareza]; gastar 

[mesquinhez, magnificência, ostentação]; encolerizar [pacatez, calma, 

irascibilidade]; agradar [altercação, obsequiosidade, adulação] 

pretender [falsa modéstia, veracidade, jactância]; gracejar [rusticidade, 

espirituosidade, vulgaridade], etc. 
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Nicomaqueia, a virtude aparece como um órgão que se forma 

a partir de uma função habitual, diferentemente do que 

ocorre no plano da natureza, onde a função habitual é que se 

forma a partir do órgão. Segundo essa concepção, o devir da 

natureza e o devir da moralidade parecem correr em direções 

contrárias: se, no plano da natureza, já nascemos com os 

órgãos necessários à função da visão, da audição etc., no da 

moralidade nascemos com a capacidade de fazer funcionar 

certas ações sem que ainda tenhamos a posse do órgão 

correspondente, de modo que o homem "fabrica", por assim 

dizer, uma virtude da bravura pelo hábito de ser bravo 

mesmo sem ainda possuir a bravura como virtude. 

Essas reflexões preliminares sobre a virtude ética e o 

exemplo da bravura nos permitem pensar o que pode ser a 

ideia de uma virtude da tolerância. Pelo que dissemos, a 

pergunta-chave a se fazer é: qual é a disposição humana em 

relação a qual a tolerância seria uma virtude? Ora, ao que 

parece, a disposição em relação a qual a tolerância é uma 

virtude é a de suportar a polifonia, aqui compreendida como 

diversidade humana, pois é sensato supor que a tolerância 

seja uma mediania entre a indiferença, que suporta muito ao 

ponto de fazer parecer que tudo suporta, e a intolerância, que 

suporta pouco ao ponto de fazer parecer que nada suporta. 

Sob tal perspectiva, torna-se tão clara a diferença entre a 

inação do indiferente e a ação do tolerante como nos parece 

clara a diferença entre a ação do tolerante e a agitação do 

intolerante. 

Desse modo, a ideia de virtude da tolerância torna 

sem sentido a oposição entre tolerância e intolerância, 

porquanto o extremo contrário da intolerância não é a 
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tolerância, mas a indiferença. A tolerância é a capacidade de 

suportar a polifonia numa faixa de ouro entre extremos 

contrários que são a indiferença e a intolerância. O 

indiferente, hipertrofiado em sua capacidade de suportar, 

tudo suporta e, por não dar qualquer atenção à opinião do 

outro, descansa na cadavérica incomunicabilidade; o 

intolerante, atrofiado em sua capacidade de suportar, nada 

suporta e, por dar demasiada atenção à opinião alheia, apela 

para o contato violento. Nem a indiferença, nem a 

intolerância opera na faixa da comunicação, que é a faixa da 

tolerância. 

Estabelecidos, assim, brevemente os conceitos de 

virtude e de virtude da tolerância, passemos ao ponto 

seguinte que consiste em pensar o valor dessa virtude na 

contemporaneidade. 

 

A PROBLEMÁTICA SOCIAL DO VALOR DA TOLERÂNCIA 

 

A pergunta que podemos nos fazer em face do que 

reconhecemos ser uma crise de valores morais em relação à 

ideia de tolerância como virtude é: de qual dos vícios 

relativos à disposição de suportar a polifonia padece a 

atualidade? Para nós, está claro que esse vício é o da 

intolerância, porque não vemos como a indiferença possa ter 

dado origem ao quadro da violência atual. Digamos, então, 

que a atual problemática social da tolerância prende-se 

basicamente ao fenômeno da apologética da intolerância, 

este conectado ao da desconstrução da democracia. 

Parece confirmar a presença dessa apologética um 

retrato do Brasil como país para o qual discutir a 
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problemática da intolerância se tornou um imperativo 

prático: tudo indica que os brasileiros estão se tornando 

intolerantes. Nos últimos trinta anos, avolumou-se no País 

aquela espécie de violência cometida não em razão de 

alguma necessidade vital, mas por conflitos de opiniões 

frequentemente fortalecidas por dogmatismos; casos de 

violência registrados sob a causa de intolerância. O Núcleo 

de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, que monitoram os índices e as causas de 

violência no Brasil, registraram que, em 2018, pela primeira 

vez, a palavra intolerância apareceu na fatia maior do círculo 

das causas de violência no País; um aumento tão fora da 

escala normal de casos de linchamentos e espancamentos 

motivados por preconceito e discriminação que levou os 

analistas a pensarem na noção de epidemia como forma de 

apreender e tratar o fenômeno. 

Integra esse fenômeno uma apologética intelectual 

que, abertamente, faz o elogio da intolerância. Em 1996, a 

Espanha recebeu de Carlos Soria, através da obra Elogio de 

la intolerancia, um incentivo teórico a esse vício que foi 

repetido pela obra Plaidoyer en faveur de l'intolerance 

[Advocacia em favor da intolerância], do esloveno Slavoj 

Žižek, em 1998, e publicada em língua portuguesa pela 

Relógio d'Água, em 2006. As coisas não ficam por aí. Esse 

elogio da intolerância se faz acompanhar de uma detração da 

tolerância. Enquanto Soria (1996, p. 36) declara que a 

tolerância embalsamou como cadáveres os homens e as 

mulheres do nosso tempo, sugerindo que as pessoas 

tolerantes são zumbis, Žižek ataca o que chama de 

"tolerância multicultural" como "ideologia hegemônica do 
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capitalismo global", afirmando que "a única via de saída 

deste beco [...] é a reafirmação de uma crítica virulenta, 

fortemente intolerante" (2006, p. 18, grifo nosso). 

Essa dupla apologia da intolerância, a social e a 

intelectual, que investe conscientemente na detratação da 

tolerância, é uma patologia social. As atuais explosões de 

violência desencadeadas pela intolerância têm a ver com 

desequilíbrio de forças no interior da ordem social. Dir-se-ia 

que forças tanatológicas estariam predominando sobre as 

forças eróticas, fazendo com que a ideia de morte esteja 

muito presente nesse cenário e, com efeito, a morte é uma 

ideia central ao intolerante; sua vontade é essencialmente 

tanatológica, uma vez que, basicamente, ele quer não-estar-

junto; seu desejo predominante é o de separação. 

Tal exacerbação de sentimentos de insociabilidade 

não contempla a demanda democrática, pois a democracia só 

existe quando confluem sentimentos ou ideias de 

sociabilidade e de insociabilidade de forma equilibrada, 

quando está em jogo o que Kant chama de "sociabilidade 

insociável dos homens" (1988, p. 25). Por mais paradoxal 

que possa parecer, a sociabilidade e a insociabilidade devem 

estar juntas de um certo modo para produzir um colorido 

democrático, como o sol e a chuva para um arco-íris. Um 

absoluto desequilíbrio entre esses sentimentos ou ideias daria 

ou num individualismo anárquico ou num coletivismo 

totalitário: jamais numa democracia propriamente dita. 

Tendo cumprido esse passo da articulação entre o 

fenômeno da apologia da intolerância e o da desconstrução 

da democracia, vale pensar na ideia da reconstrução 

democrática através de uma apologia da tolerância 
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desenhada em termos pedagógicos. A pergunta que abre a 

próxima seção é: o que poderia ser uma pedagogia da 

tolerância? 

 

A PROBLEMÁTICA EDUCACIONAL DA TOLERÂNCIA 

 

Uma pedagogia da tolerância poderia ser, em 

princípio, uma teoria educativa, que, apostando na liberdade 

humana de fazer a própria história e lançando-se na audaz e 

corajosa aventura do conhecimento, atuaria em todos os 

níveis da educação escolar, mormente os primeiros anos4, 

para atacar duas frentes principais: a apologia à intolerância 

como um mal a ser rechaçado por ameaçar a democracia e a 

formação para o reconhecimento do valor da virtude da 

tolerância como um bem a ser perseguido enquanto 

conquista democrática. 

Tal pedagogia não poderia se descuidar da honra 

devida àqueles que construíram a ideia de virtude da 

tolerância através da história, pois uma reconstrução social 

dessa ideia passa pela consciência de que ela foi fabricada, 

esquecida e que, portanto, pode ser reconstruída sem que seja 

necessariamente imitada. Os mestres dessa nova pedagogia 

ensinariam às pessoas a relevância da reflexão filosófica para 

a construção da ideia de virtude da tolerância, mostrando que 

o clima antidemocrático e de apologia da intolerância não é 

um privilégio brasileiro da atualidade; que a Europa do 

século XVI, mutatis mutandi, também conhecera esse clima 

                                                           
4 Porque, como observa Umberto Eco (1998, p. 55), "educar para 

tolerância adultos que atiram uns nos outros por motivos étnicos e 

religiosos é tempo perdido". 



- 39 - 

e encontrou, nas vozes da filosofia, o feliz contraponto de 

outra apologia que fez nascer, no século XVIII, a ideia da 

tolerância como virtude. 

Nessas lições, mostraria as origens desses tempos 

modernos para buscar as significações primitivas da palavra 

tolerância, a fim de constatar que não havia ali uma clara 

noção de tolerância como virtude; que esta foi formando-se 

aos poucos, através do esforço de séculos de pensamento que 

começaram por ver no tema da tolerância uma questão 

crucial de natureza ética; revelaria que, sob o estatuto de 

problema moral, em 1684, Henri Basnage publica, em 

Roterdã, um tratado da tolerância; apresentaria a 

constatação do autor da Bibliothèque Universelle et 

Historique (1687), Jean Leclerc, quanto ao grande alarido 

levantado pela questão da tolerância em seu século e à 

enormidade de livros de controvérsia a respeito de conflitos 

entre diferentes religiões; relataria que, nessas origens da 

problemática, a tolerância ainda é uma ideia irmanada à de 

inovação e, por isso, considerada viciosa5 aos olhos do 

conservadorismo religioso. 

Ensinaria que o movimento de elevação da tolerância 

da condição de vício à de virtude foi lento e precisou passar 

pela recusa do livre pensador Pierre Bayle em aceitar a 

perniciosidade da ideia de mudança que se encontrava ligada 

à de tolerância; pela demarcação que John Locke faz, em 

                                                           
5 Acerca do estatuto ético da tolerância no século XVI, a Dra. Cecília 

Almeida, especialista em tolerantismo filosófico na UnB, relata, em seu 

artigo Do vício à virtude, que "o conceito de tolerância não surgiu antes 

do século XVI, mas foi ao longo do século XVIII que houve a 

disseminação dessa ideia como virtude" (2010, p. 170). 
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nome da tolerância, a fim de separar as esferas de 

competência de poderes num Estado laico; pela apologia que 

Voltaire faz em favor da tolerância como virtude filosófica e 

apanágio da humanidade e pelas composições que Rousseau 

produz sobre o mal e o remédio da falta de tolerância. 

Começaria por mostrar como Erasmo faz da sátira 

uma manifestação de apreço à ideia de tolerância; como 

Bayle inclui na faixa dos tolerantes os ateus que não são 

indiferentes à desonestidade e retira dela os religiosos que 

perseguem seres humanos, ao pensar que 

 

não é preciso considerar como escandaloso 

paradoxo, mas antes uma coisa bastante provável, 

que pessoas sem religião sejam mais propensas aos 

bons costumes pelas causas do temperamento 

acompanhadas de amor pelos elogios, e sustentadas 

pelo medo da desonra, do que outras pessoas 

levadas pelos instintos da consciência [...] o 

escândalo deveria ser muito maior quando se vê 

tantas pessoas persuadidas das verdades da religião, 

e mergulhadas no crime (1820, v. 15, p. 273). 

 

E, com base em tal consideração, destacaria a enorme 

celebridade da ideia bayliana de ateísmo virtuoso, o seu 

caráter tolerantista evidenciado pela inovação secular e pelo 

serviço que prestou como contributo ao argumento do 

tolerantismo filosófico moderno em favor do republicanismo 

laico: o de que tanto a Sociedade quanto o Estado precisam 

necessariamente de cidadãos virtuosos, não necessariamente 

de devotos religiosos, porquanto estes seriam propensos à 

intolerância. 

Apresentaria, com Locke, o modo elegante como a 

tolerância aparece na Epistola de Tolerantia (1685-1689); 



- 41 - 

explicaria como o fato de tornar-se sinônimo de uma 

dimanação ética do princípio racional responsável pela 

preservação da ordem humana social e estatalmente 

organizada deu à tolerância um estatuto inteiramente novo e 

distanciado da sua acepção vulgar; estabeleceria os nexos 

entre o que Locke chama de "tolerância mútua" (1965, p. 97) 

e o que Kant batiza de "tolerância recíproca" (1992, p. 129), 

para investigar, através dessas noções, os princípios de 

filosofia prática dirigidos à preservação da diversidade. 

Estudaria as obras de Voltaire para aprender sobre a 

função antropogênica e filosófica da tolerância, mostrando 

que o animal só se torna humano propriamente dito quando 

pratica a virtude da tolerância; que essa virtude não é apenas 

humana, mas também filosófica, no sentido de que ela é o 

fundo do homem e do amor à sabedoria simultaneamente; 

explicaria porque, sob essas premissas, a morte de Sócrates6 

aparece a Voltaire como um dos momentos mais terríveis da 

                                                           
6 Se, para Voltaire, "o exemplo de Sócrates é, no fundo, o mais terrível 

argumento que se possa citar contra a intolerância" (2000 p. 37) é porque 

ali se tentou matar, num só golpe, a tolerância, a humanidade e a filosofia. 

Os atenienses, por não quererem pagar o preço da tolerância, tornaram-

se, num único ato, intolerantes, desumanos e antifilósofos. O conceito de 

tolerância que Voltaire postula sempre destaca essa necessidade de pagar 

um preço para ter o direito de continuar sendo humano e filósofo. "Que 

é a tolerância?", indaga o autor em seu Dictionaire Philosophique, "É o 

apanágio da humanidade. Somos todos cheios de fraquezas e de erros; 

perdoemo-nos reciprocamente as nossas tolices, tal é a primeira lei da 

natureza" (1978, p. 290), mensagem que se repete, por outras palavras, 

no Tratado sobre a Tolerância: "a natureza diz a todos os homens: fiz 

todos vós nascerem fracos e ignorantes, para vegetarem alguns minutos 

na terra e adubarem-na com vossos cadáveres. Já que sois fracos, 

auxiliai-vos; já que sois ignorantes, instruí-vos e tolerai-vos" (2000, p. 

136). 
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história. 

Revelaria ainda as suspeitas de Rousseau quanto ao 

risco da tolerância filosófica7 se tornar uma forma de 

indiferença e enfatizaria, com o autor, o fato de o homem 

tolerante ser, como qualquer outro, um ente cuja razão deve 

muito às emoções; mostraria como, no Emílio ou Da 

Educação, o modelo do tolerante é o homem que escuta em 

seu coração a divina voz da consciência a lhe incutir um 

amor à tolerância; como, no Contrato Social, o modelo do 

tolerante é o cidadão que escuta em seu coração a soberana 

voz da vontade geral a lhe incutir um ódio à intolerância, 

ensinando desse modo que as próprias disposições de amar e 

de odiar podem entrar no rol dos elementos formadores da 

virtude da tolerância, ao lado da reflexão filosófica. 

Destacaria o caráter ativo da tolerância, 

demonstrando que a intolerância é uma patologia 

incapacitante da escuta da polifonia, e estabeleceria relações 

entre a virtude da tolerância e a capacidade da escuta 

filosófica, voltada à percepção do fundo comum e profundo 

que subjaz aos conflitos; buscaria ensinar ao estudante a arte 

da escuta do logos heraclitiano; promoveria a abertura, a 

empatia e a resiliência, tentando, por todos os meios, evitar 

o embrutecimento mental que a intolerância causa ao 

                                                           
7 Diferentemente de Voltaire, o modelo de virtude da tolerância que 

Rousseau escolhe para ilustrar seu pensamento não é um personagem da 

história da filosofia, mas da religião; em vez do Sócrates que morre em 

meio aos amigos, Rousseau prefere o Jesus que morre em meio ao 

suplício e reza por seus carrascos (1969, v. 4, p. 625). O Jesus de 

Rousseau é o modelo do tolerante autêntico, daquele que faz da tolerância 

o último ato de uma vida feita de ações tolerantes, porquanto no 

derradeiro papel da morte, como sugere Montaigne, "não há mais o que 

fingir" (2000, p. 117). 
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escravizar o intelecto e a lógica à surdez; procuraria saber 

mais do amor à inteligência e do alargamento do espírito que 

Agostinho e Kant, respectivamente, preceituam; analisaria, 

com Popper, a importância metodológica da tolerância para 

o desenvolvimento científico; investiria na aprendizagem em 

torno do que Weber se refere como Unbequeme Tatsachen 

[fatos desconfortáveis]8; pesquisaria os efeitos da educação 

tolerantista em face do que Festinger batiza de cognitive 

dissonance [dissonância cognitiva]9; informaria os 

estudantes com conteúdos de documentos normativos de 

defesa da tolerância; colocaria na pauta das discussões 

institucionais temas como ética, saúde, meio ambiente, 

orientação sexual, trabalho e consumo e pluralidade cultural; 

procuraria criar ambientes para o fomento da cultura do 

encontro das diferenças e exploraria os modelos de 

moralidade que situam a tolerância como valor fundamental. 

Por fim, mostraria que a diversidade é uma coisa boa e bela 

por si mesma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não precisamos nos alongar mais no que poderia ser 

uma pedagogia da tolerância. Há muitos programas de 

                                                           
8 Se alguém é um professor eficiente, então a sua primeira tarefa é ensinar 

os seus alunos a reconhecer os fatos desconfortáveis ou seja, aqueles 

fatos que são incômodos para a sua opinião partidária; e para todas as 

opiniões partidárias (Cf. WEBER, 2015, p. 23, grifo nosso). 
9 A dissonância cognitiva pode ser considerada uma condição 

antecedente que leva à atividade orientada para a redução de dissonância, 

tal como a fome conduz à atividade orientada no sentido de redução da 

fome (Cf. FESTINGER, 1975, p. 12, grifo nosso). 
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educação tolerantista que já se encontram publicamente 

divulgados, com detalhes didáticos que nos dispensam de 

pensar em mais um. Basta que, nessas considerações finais, 

possamos deixar umas poucas palavras sobre o papel do 

filósofo em relação à política, porque não podemos ignorar a 

existência da intrínseca relação entre a atual apologética da 

intolerância e a perseguição que hoje se exerce contra o 

ensino da filosofia. 

Revelou-se claramente nessa abordagem sobre o 

tema da tolerância que o vazio da educação filosófica 

contemporânea é o mesmo vazio deixado pela desconstrução 

da política enquanto território da ação. E não é a primeira vez 

que isso acontece: os déspotas e os intolerantes sempre 

odiaram a filosofia pelo simples fato de que ela ameaça as 

formas de vida empedernidas. 

Mas não é preciso, como sempre, falar a linguagem 

da revolta ou do ódio. Seja qual for o destino do nosso tempo, 

já é belo que exista um sonho sonhado pelos que buscam um 

mundo em que a política e a filosofia se encontrem em 

harmonia. Contudo, temos o direito de esperar que o sonho 

de viver numa sociedade que reconheça a relevância da 

aprendizagem filosófica para a compreensão da diversidade 

e para a excelência da educação ética e científica seja mais 

do que um sonho que se sonha dormindo. 

Acordemos! 
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CAPÍTULO 3 

 

A DEMOCRACIA ENTRE O ALVORECER E O ACASO 

DA UTOPIA BRASILEIRA: A EXCEÇÃO COMO 

PROJETO DE ESTADO 

 

*Professor Doutor Karloni Cruz  

Coordenador do NETH - UFAL 

 

1. A DISTINÇÃO ARTIFICIAL ENTRE A DIMENSÃO POLÍTICA E 

ECONÔMICA COMO OBSTÁCULO A EMANCIPAÇÃO HUMANA 

 

A dinâmica política não se processa de modo isolado 

do conjunto das condições de vida de uma população e a 

alteração dessas condições é necessariamente produto da 

realização de um projeto de natureza política. Desse ponto a 

importância e a necessidade de se incorporar estudos de sua 

dimensão sob pena de se produzir consensos de natureza 

perversa do ponto de vista da efetivação das possibilidades 

de transformação social.  

Importante nesse sentido recordar que instrumentais 

teóricos como o marxista compromete-se desde seus 

fundamentos com a ação com vistas à transformação da 

sociedade e tem na noção de totalidade da vida social uma de 

suas principais formulações. Discutir quaisquer das 

problemáticas que na atualidade se impõem sobre países 

como o Brasil considerando tão somente o uso de uma 
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racionalidade instrumental corresponderia assim ao 

aleijamento das possibilidades construção de alternativas.  

Apesar da existência de muitas reflexões, que 

enunciam esse referencial perderem de vista esse objetivo 

último, é necessário se ter clareza que a dissociação entre a 

esfera do domínio econômico e político não se constitui em 

pressuposto marxista de análise. Tal separação, ainda que 

feita por vezes em função de seu didatismo, não pode ser 

confundida com uma separação real e concreta. Segundo 

Wood (2011): 

 

Depois de Marx, muitas vezes o marxismo perdeu 

de vista esse projeto teórico e seu caráter 

essencialmente político. Houve, em particular, uma 

tendência a perpetuar a rígida separação conceitual 

entre o “econômico” e o “político” que tão bem 

atendeu à ideologia capitalista desde que os 

economistas clássicos descobriram a “economia” 

na teoria e começaram a esvaziar o capitalismo de 

conteúdo político e social (p.27). 

 

Não é possível ignorar que a capacidade de 

totalização da vida social sob o capitalismo, parece “beber” 

dessa separação artificialmente posta com fins de 

transformar as questões mais essenciais da vida humana em 

desdobramentos incontroláveis como são os fenômenos 

naturais. Naturalizando processos construídos socialmente, o 

capitalismo e suas personas, asseguram a defesa frente os 

grupos explorados de que as crises são inevitáveis e atingem 

a todos. Segundo ainda Wood (2011): 

 

Evidentemente essa diferenciação não é apenas um 

problema teórico, mas também prático. Teve 
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imediata expressão prática na separação das lutas 

políticas e econômicas que caracterizaram os 

movimentos operários modernos. Para muitos 

socialistas revolucionários, ela foi apenas o produto 

de uma consciência mal orientada, 

“subdesenvolvida“ou “falsa”. (p.27-28). 

 

Na interpretação dos fenômenos sociais relacionados 

à privação humana amparada por lentes teóricas que 

dissociam o econômico e o político, é que grande parte do 

caráter desumanizador do capital passa despercebido e na 

proporção dessa invisibilidade fabricada, também violento. 

Não é incomum que as discussões sobre pobreza e 

desigualdade, sejam conduzidas e lideradas 

predominantemente por economistas.  

Frequentemente, as forças do capital em aliança com 

os institutos de representação democrática em países como o 

Brasil, utilizam seus poderes de mando político para a 

socialização das crises e concentração das benesses que 

advenham da produção da riqueza nacional. O discurso é 

claro e simples em todos esses momentos. A decisão é 

política, mas vê-se sustentada por uma retórica técnica que 

visa conferir uma racionalidade “compartilhada” por todos 

indistintamente da classe social a que se pertença.  

Assim, muitas decisões de orçamento e limitação de 

gastos sociais, serão legitimadas economicamente, mas só 

postas em prática por que a democracia nesses instantes 

funcionaliza a realização das programações do Estado. No 

fundo a razão é também política e visa assegurar privilégios, 

mas passa a ser encarada como técnica e inevitável. 

É exatamente essa capacidade de se revestir de 

legalidade e legitimidade democrática para a consecução de 
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seus interesses, que dificulta o desvelamento do caráter 

perverso da expansão capitalista em suas mais variadas 

formas e frações. Não seria diferente obviamente, já que a 

própria instituição reguladora, o Estado, surge com ares de 

imparcialidade e neutralidade, mas encampa na prática os 

interesses da classe que exerce a dominação. 

Esperar, portanto que em uma democracia ainda 

recentemente saída de um período de exceção e em 

consolidação como a brasileira, seja possível o atendimento 

de todas as transformações requeridas, não pode ser nesse 

sentido considerada como expectativa plenamente realista.  

 

2. O ESTADO BRASILEIRO COMO POSSIBILIDADE E A 

IMOBILIZAÇÃO DAS PAUTAS REIVINDICATÓRIAS 

 

A perversidade desse processo é que a imensa 

maioria da população tem nesse sistema político oligárquico 

a deposição de suas pautas, embora os agentes que financiem 

esse mesmo sistema sejam opostos ao atendimento das 

principais reivindicações dessa população.  

O sufrágio universal garantido pela constituição 

federal de 1988 não assegura assim que os representantes 

eleitos sejam necessariamente ligados aos interesses e 

identificados com as necessidades de suas bases eleitorais. 

Essa relação já amplamente conhecida e debatida 

entre os interesses privados dos grupos economicamente 

privilegiados no Brasil e o comando político se vê 

alimentada e sustentada pela manutenção dos níveis de 

pobreza e desigualdade no país. Em recente pesquisa que 

investigou a influência dos gastos de campanha nos 
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resultados eleitorais no Brasil, Dalson Britto Figueiredo 

Filho (2012) ao fim conclui que haveria de fato uma relação 

comprovada entre os gastos de campanha e os níveis de 

pobreza dados em um espaço. Dirá Filho (2012) que: 

 

A principal conclusão desse trabalho sugere que o 

efeito do gasto de campanha sobre os resultados 

eleitorais depende do nível de pobreza dos distritos 

eleitorais e pode ser descrito por uma função 

quadrática. Em termos comparativos, quanto mais 

pobre for o distrito, maior o efeito. A partir de um 

determinado nível de renda, no entanto, o efeito do 

gasto volta a crescer, caracterizando a relação 

quadrática (p. 131). 
 

A validação de um modelo decisório em uma 

sociedade com aspirações para a universalidade na 

distribuição da riqueza que produz e atendimento das 

necessidades extra econômicas dos indivíduos que a 

formam, se dará na medida mesmo da efetivação de ambos 

os ganhos. Tanto as necessidades mais imediatas afeitas à 

condição enquanto espécie humana quanto àquelas que 

permitem aos sujeitos o exercício de seu protagonismo, é que 

qualificariam assim o grau de extensão da realização 

democrática. A dificuldade para o alcance de ambas as 

dimensões das aspirações humanas, derivadas da condição 

de mesma natureza, confunde-se desse modo com os 

obstáculos postos a realização plena da própria democracia. 

Não apenas se encontra a sociedade moderna posta 

diante da necessidade de satisfação das necessidades dos 

mais de sete bilhões de indivíduos no planeta, mas também 

do desafio de construir dentro de um quadro de desigualdade 
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social em exacerbação crescente, uma arquitetura política 

que socialize decisões e não apenas suas perdas. 

Talvez, por algumas dessas razões e uma infinidade 

de outras aqui não elencadas, é que se tenha na atualidade a 

premente necessidade de se operar no reforço do modelo 

democrático de gestão dos recursos sociais e políticos. A 

partir então da noção de que as decisões na sociedade sejam 

discutidas, socializadas e compartilhadas é que se pode 

esperar, em melhor condição, uma distribuição mais 

equitativa dos ganhos na esfera produtiva. 

Há, porém segundo dados divulgados pelo instituto 

latinobarómetro no ano de 2015, uma queda da preferência 

pelo regime democrático no Brasil. Segundo dados desse 

levantamento: 

 

O apoio à democracia no Brasil caiu 22 pontos 

porcentuais no último ano, a maior oscilação 

registrada na América Latina segundo 

levantamento apresentado ontem pelo instituto 

Latinobarómetro. Questionados se “a democracia é 

preferível a qualquer outra forma de governo”, 32% 

dos brasileiros se mostraram de acordo. Os demais 

entrevistados escolheram as opções “em algumas 

circunstâncias, um governo autoritário pode ser 

preferível” e “para o povo é igual um regime 

democrático e um não democrático”. 

(CAVALHEIRO, 2016). 
 

Ao que parece se consegue com uma argumentação 

em favor da ordem e segurança, punir simbolicamente alguns 

dos últimos pontos de resistência e defesa da condição 

humana, a democracia. É eficaz ao mesmo tempo em que 

sútil e violento, o modo como o capital consegue além de 



- 56 - 

ampliar a intensidade da exploração do trabalhador e 

comprimir as condições de vida de sua reprodução social, 

fazer com que o mesmo, deseje abrir mão até da liberdade de 

escolha de seus dirigentes. 

Dirá Sen (2000) que:  

 

Entre as liberdades relevantes inclui-se a liberdade 

de agir como cidadão que tem sua importância 

reconhecida e cujas opiniões são levadas em conta, 

em vez de viver como vassalo bem alimentado, 

bem-vestido e bem entretido. Mas ainda assim 

vassalo” (p.48). 

 

Há então uma implicação ainda maior e mais grave 

destinada a imobilizar os sujeitos em uma sociedade, para 

além da luta por melhores condições materiais de existência. 

A condição humana pode então nesse sentido ser obliterada 

ao lhe ter negado também o direito se fazer ouvir na esfera 

do Estado. Além de ser a democracia liberal limitada em 

forma e substância, pode-se ainda em momentos específicos 

operar-se para o aprofundamento da desigualdade de voz e 

representação. Se injusta é a representação nos institutos do 

Estado a essa dedicada, os efeitos nas condições de vida dos 

sujeitos serão ainda mais desiguais. 

Assim, a desigualdade antes de ser vista como 

questão própria dos recursos de sobrevivência é 

anteriormente a isso, inerente a estrutura do Estado sob o 

capitalismo e oposta a realização da democracia. A forma 

política cumpre aqui, mesmo que revestida de democracia, o 

seu papel para a realização do valor. As melhores condições 

de vida da classe trabalhadora, e mesmo seus mais 

significativos avanços, são nessa lógica elementos 
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secundários e não necessariamente alvos das ações do 

Estado. 

As implicações para a atribuição do significado da 

democracia na sociedade capitalista, entretanto não seriam 

plenamente compreendidas sem a sua relativização. A sua 

forma moderna, diferentemente da clássica, obedece a 

determinações próprias de seu modo de produção. 

Instituições, legislações e órgãos de representação e governo 

a ela destinados, correspondem às materializações dos 

interesses da classe que exerce a dominação. 

Não se pode negar apesar dessa constatação que 

alguns avanços históricos da classe trabalhadora apenas se 

deram como viáveis por que em meio a essa estrutura 

burguesa de dominação política, se constituíram resistências. 

Assim, institutos como as greves, organizações sindicais e 

todo um conjunto de garantias trabalhistas foram legitimados 

nas instâncias democráticas de representação do Estado 

capitalista.  

De modo amplo, porém, a constituição da democracia 

moderna deu-se acoplada às necessidades da burguesia e não 

da classe trabalhadora. Nesse ponto a distinção essencial 

entre o modelo ateniense clássico e o moderno de 

democracia. Para Wood (2011):  

 

Submetido a imperativos econômicos que não 

dependem diretamente do status jurídico ou 

político, o trabalhador assalariado sem propriedade 

só pode desfrutar no capitalismo da liberdade e da 

igualdade jurídica, e até mesmo de todos os direitos 

políticos de um sistema de sufrágio universal, desde 

que não se retire do capital o seu poder de 

apropriação. É aqui que encontramos a maior 
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diferença entre a condição do trabalho na antiga 

democracia ateniense e no capitalismo moderno. 

(p.173).  

 

Convergem na sociedade capitalista, portanto, a 

realização da exploração do trabalho e da democracia. E 

assim convergem por ter sido separado pelo próprio capital, 

o atendimento das aspirações humanas em duas categorias 

artificialmente criadas. A dimensão econômica e política. No 

horizonte da luta da classe trabalhadora passam a figurar não 

mais o fim da exploração de sua força de trabalho com vistas 

à extração da mais valia, mas a ‘atenuação’ dessa operação e 

o sufrágio universal.  

Para a ‘atenuação’ das péssimas condições de vida, 

sobretudo nos países que saem na liderança da revolução 

industrial como a Inglaterra, as associações de trabalhadores 

encontrarão seu espaço de atuação alargada ao longo de anos 

de luta por seu reconhecimento como legais. Para o sufrágio 

universal, a democracia conferirá legitimidade e legalidade 

às ações do Estado mesmo que essas contradigam as pautas 

das associações de trabalhadores.  

A democracia assim terá seu limite traçado não na 

superação das desigualdades entre os seres humanos, mas no 

interesse mais imediato do capitalista, o lucro. Tanto o é que 

na medida em que os trabalhadores, a despeito de suas 

condições de vida desiguais e desfavoráveis em comparação 

às elites do dinheiro, adquirem consciência de direitos e 

pequenos avanços afirmativos, a classe burguesa operará 

sempre estratégias destinadas a obstaculizar e frear a 

ampliação das conquistas. Não o fará, porém fora da 

“legalidade democrática”, antes empreenderá ações dessa 
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natureza moldando a prática política conforme seus 

interesses. Dirá Engels (2000):  

 

Quando um operário se recusa a enquadrar-se nessa 

abstração, quando afirma que não é apenas 

“trabalho”, mas um homem que, entre outras 

faculdades dispõe da capacidade de trabalhar, 

quando se convence que não deve ser comprado e 

vendido enquanto “trabalho” como qualquer outra 

mercadoria no mercado, então o burguês se 

assombra (p. 308).  

 

A legalidade e o conjunto de instituições do Estado 

mesmo sob a democracia, originalmente findam por 

transformar o “assombro” burguês em estratégias de 

contenção das reivindicações trabalhistas e, em alguns 

momentos outros, de alívio das pressões reivindicatórias. Em 

última instância, o significado da democracia variará assim 

conforme a classe a partir de qual se construa o mesmo. 

Sendo, portanto compreensível o fato de que a defesa da 

democracia e de suas instituições, não necessariamente opere 

na defesa da universalização de direitos e redução de 

desigualdades.  

Haverá momentos que sim, sua defesa significará na 

garantia de que não se experimente maior aprofundamento 

dos níveis de desigualdade, mas constituem-se esses 

momentos em exceções históricas. Além disso, segundo 

Martins (2004), ao refletir sobre o caso brasileiro:  

 

A luta pela democracia não tem sido, por isso a luta 

pela construção da democracia, mas a luta contra o 

autoritarismo e a ditadura – uma luta que ao invés 

de banilos definitivamente, liberta sempre, de novo, 
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as forças oligárquicas, em alguma medida, também 

reprimidas e subjugadas pelo Estado centralizado. 

A mediação política da descentralização (e da 

abertura democrática) acaba, portanto, sendo 

constituída pelo poder local e pessoal, pelas 

oligarquias ou pelos partidos oligárquicos ou 

clientelísticos (p. 74). 

 

Para esses grupos oligárquicos e especialmente a 

burguesia e a elite capitalista, o Estado é tão necessário então 

quanto o é para a classe trabalhadora durante seu processo de 

luta, embora o seja por razões diversas. Segundo ainda o 

mesmo Engels (2000):  

 

A livre concorrência rejeita quaisquer limites, 

quaisquer controles estatais. O Estado aparece-lhe 

como um estorvo: seu ideal seria operar numa 

ordem social privada de Estado, na qual cada um 

pudesse explorar livremente o próximo (...). Mas 

como não pode dispensar o Estado, já que não teria 

como conter o proletariado sem ele, a burguesia 

utiliza-o contra a classe operária, ao mesmo tempo 

em que procura, na medida do possível, afastá-lo de 

seus próprios interesses (p. 309).  

 

O que a democracia propicia então a essa classe 

animada pelo lucro e exploração é a possibilidade de tornar 

essa última ‘suportável’ oferecendo aos trabalhadores a 

realização de algumas aspirações coletivas que lhes são 

próprias e limitadas as condições de trabalho e sobrevivência 

material mínima.  

Nesse sentido, a democracia ao moldar as relações 

que se dão entre o Estado e a sociedade, constrói uma 

civilidade desprovida dos meios de produção material e 

satisfeita com “melhores condições de trabalho”.  
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O sufrágio universal assim se torna enquanto limite 

das possibilidades de luta empreendida pela classe 

trabalhadora, o limite também das possibilidades de 

transformação do real. Ela, a democracia formal, encerraria 

as lutas entre trabalhadores e capitalistas bem como os 

incômodos causados por essas e não seria mais o ponto de 

partida para transformações mais radicais.  

Para os estratos explorados, diferentemente do 

significado que essa tem para o capitalista, a democracia 

figura como processo posto que, sua constituição e 

consolidação é continuada e potencializa transformações 

mais radicais na sociedade. Para o capital então, a 

democracia defende-se como fim e limite, enquanto para os 

trabalhadores é ela processo a abertura. Em virtude dessa 

última significação é que se requer seu reforço e validação e 

não por um caráter inato da democracia em si mesma como 

fim. Segundo Ellen Wood (2011): 

 

A separação da condição cívica da situação de 

classe tem dois lados: De um, o direito de cidadania 

não é determinado por posição sócio-econômica e, 

neste sentido, o capitalismo coexiste com a 

democracia formal -, de outro, a igualdade cívica 

não afeta diretamente a desigualdade de classe, e a 

democracia formal deixa fundamentalmente intacta 

a exploração de classe (p. 173).  
 

A redução das formas econômicas da desigualdade 

surge então como produto dissociado da redução das suas 

formas políticas. Não ocorre essa dissociação, porém em 

virtude da não comunicabilidade entre os processos, mas sim 

dos limites postos pelo capital na realização política dos 
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sujeitos. O significado mesmo da democracia para essas 

forças é que torna possível essa dissociação entre os ganhos 

de natureza econômica e os de natureza política.  

Ao restringir a democracia à realização de sufrágios 

universais e regulares, o consentimento para dominação 

obtém-se com baixo custo. Eis o limite da democracia para a 

elite capitalista. Se tal limite ameaça ser cruzado e se abrem 

para trabalhadores e os estratos mais vulneráveis 

possibilidades de representação política e imposição de 

agendas significativas, a democracia deixa de operar na 

otimização dos interesses capitalistas e correrá risco de se vê 

relativizada e por vezes suspensa. Novamente é Wood 

(2011) que bem interpreta essas implicações quando 

assevera que:  

  

A conquista da democracia formal e do sufrágio 

universal certamente representou um enorme 

avanço histórico, mas no final o capitalismo 

ofereceu uma nova solução para o velho problema 

de governantes e produtores. (...) Uma vez que a 

democracia poderia ser confinada a uma esfera 

“política” formalmente separada, enquanto a 

economia seguia regras próprias. Se já não era 

possível restringir o tamanho do corpo de cidadãos, 

o alcance da cidadania podia ser fortemente 

limitado (p. 174).  
 

Lidar com essa limitação de ordem estrutural é hoje, 

para os setores da esquerda brasileira e da fração da classe 

trabalhadora mais vulnerável, um dos principais desafios 

frente uma democracia que correu sempre risco de ver ainda 

mais restringida. Não tem no regime democrático, essa 

parcela da sociedade brasileira, o alcance de todas as suas 
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aspirações uma vez que essa é funcional ao estabelecimento 

das normas que regulam a relação capital trabalho nem 

sempre contra o trabalhador, mas sempre em favor do 

capital.  

Porém, dessa não pode prescindir, uma vez que com 

sua suspensão e relativização, as condições de vida e 

desigualdade entre os mais pobres podem ser ainda mais 

comprometidas. A luta que se trava sob as regras 

democráticas então, embora oportunamente e em raras 

ocasiões penda para os mais pobres no Brasil, é desde o 

início desigual pois os parâmetros sob os quais se efetiva, 

não estão abertos a negociação com a população.  

 A democracia se transformou desse modo para 

trabalhadores no fim último e limite intransponível de suas 

lutas como classe. Aos poucos se acompanha entre alguns 

desses setores sitos à esquerda, a evolução e a consolidação 

desse contentamento com ingresso de seus representantes 

nos parlamentos e órgãos executivos no Brasil por exemplo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A democracia que no Brasil reassume sua vigência 

após o intervalo de exceção entre 1964 e 1985, em 1988 com 

a constituição federal, segue realizada de modo deficitário no 

que se remete aos seus objetivos ampliados. A expectativa 

que acompanhou a transição democrática no Brasil de que o 

regresso à soberania popular por meio do voto seria seguido 

do ajuste das instituições políticas e para muitos, de uma 

substituição das velhas capturas do Estado.  
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Segundo Milton Santos (2014):  

 

Pensava-se que a abertura política traria consigo a 

possibilidade da criação de partidos 

verdadeiramente representativos, cobrindo o arco-

íris das ideias latentes na sociedade com projetos 

políticos consistentes.”. A transição democrática 

fez-se, no entanto, quanto à forma em maior 

profundidade que quanto ao conteúdo de seus 

efeitos.  

 

Após a vigência do período histórico que se estende 

entre 1964 e 1985, a experiência da transição democrática 

enquanto regime formal não se viu concretizada nos anos que 

se seguiram. Ainda subsistem muitas das práticas políticas 

herdadas do período de exceção que seguem obstaculizando 

transformações mais efetivas. A democracia no Brasil não é 

apenas liberal e burguesa é também funcional a perpetuação 

de grupos econômicos e políticos em sua estrutura. Tanto o 

é que entre 1946 e 2014, apenas cinco presidentes10 eleitos 

democraticamente, completaram seus mandatos.  

A regularidade no Brasil não é, portanto atributo, 

pelo menos na esfera federal, de respeito às decisões 

democráticas, mas sim da construção de suas exceções e de 

uma ação Estatal que dá concretude a autocracia burguesa 

(MAZZEO, 2015). É importante que antes da elaboração de 

uma resposta a indagação de que se seria possível esperar 

que entre a esquerda brasileira houvesse mais ilusão que 

                                                           
10 Foram eles: Dilma Roussef entre 2010/2014; Luiz Inácio Lula da 

Silva entre 2003/2010; Fernando Henrique Cardoso entre 1995/2002; 

Eurico Gaspar Dutra entre 1946/1951 e Juscelino Kubitschek entre 

1956/1961.  
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entre a direita ao realizar a defesa de um capitalismo 

humanizado, seja admitida a possibilidade que tenham sido 

cometidos erros de interpretação da história do capitalismo 

no Brasil.  

Note-se, porém que diversamente do que se possa 

esperar como conclusão desse argumento, o rompimento dos 

acordos entre o Estado e as classes menos favorecidas 

consubstanciado na CF de 1988 no caso brasileiro, não se 

constitui em mera excepcionalidade. Erige-se de fato em 

regra que no Brasil a democracia além de natureza burguesa 

seja também relativizada e posta em suspensão quando 

convém a manutenção das estruturas de poder e de 

reprodução do capital. A regra é a constante subordinação e 

captura do Estado para a realização do valor e construir uma 

via para superação dessas exceções além de necessidade é 

hoje um imperativo no Brasil.  
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CAPÍTULO 4 

 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE PELO OUTRO 

 

*Prof. Dr. José Vicente Medeiros da Silva 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL 

vicentemedeiros21@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

No contexto de construção de novas propostas 

filosóficas na contemporaneidade, Enrique Dussel, filosofo 

argentino, desde a década de 1970, elabora uma filosofia da 

libertação que visa ser uma autentica produção relacionada 

ao ethos e aos problemas do continente latino-americano. 

Filosofia em construção, filosofia rebelde e inconclusa. A 

produção de Dussel remete-nos para a tentativa de 

construção de uma proposta filosófica que visa contribuir 

com o debate contemporâneo. Sem dúvida, a ética e a política 

são os grandes desafios que Dussel enfrenta.  

Neste sentido, suas obras expressam a elaboração e a 

preocupação com a realidade concreta humana (Filosofia da 

Libertação, Ética da Libertação na Idade da Globalização e 

da Exclusão, Vinte teses de política, Filosofia da Libertação: 

crítica à ideologia da exclusão, Política da libertação).  

A produção filosófica latino-americana ganhou, nas 

últimas décadas, um impulso importante, que tenta refletir o 

ethos do homem latino-americano de maneira criativa e 

autônoma. Se a América Latina almeja ser protagonista de 
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sua história, cabe também no âmbito da produção filosófica, 

buscar a sua libertação da reprodução da filosofia europeia 

ou estadunidense.  

 

1.ÉTICA E CRISE DE RESPONSABILIDADE 

 

Partimos do princípio que o tema da responsabilidade 

em Dussel – influenciado por Emmanuel Lévinas - não é um 

tema menor de sua ética, mas possui um lócus fundamental 

na sua filosofia enquanto possibilita, nos seus diversos 

níveis, a abertura para a efetivação de uma práxis de 

libertação e justiça. Dito com outras palavras, é a 

responsabilidade como resposta radical frente ao outro 

enquanto vítima e excluído, que a ética da libertação, 

entendida como uma ética material da vida, possibilita uma 

rebeldia – enquanto práxis -  ética e política da negação da 

negatividade das vítimas.   

Neste sentido, Dussel constrói uma filosofia que não 

pensa a filosofia, mas a própria realidade. A filosofia da 

libertação é um saber teórico articulado a práxis de libertação 

dos oprimidos. A filosofia é crítica da opressão e 

esclarecimento das práxis de libertação. O discurso crítico e 

libertador toma como cerne os “condenados da terra”, as 

vítimas do sistema. 

O problema da responsabilidade emerge como um 

tema de fundamental importância na contemporaneidade. 

Diante do fenômeno da banalização do bem maior, que é a 

vida, e da indiferença crescente diante da morte violenta, 

amplia-se no cenário mundial a discussão sobre a ética num 

momento em que é necessário construir uma cultura de 
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responsabilização individual e social. Emerge, portanto, a 

necessidade urgente de repensar o problema da 

responsabilidade em busca da construção de outra cultura da 

responsabilidade. 

Contrariando a expectativa de muitos pensadores que 

viam na conquista da liberdade o avanço do 

desenvolvimento da responsabilidade individual e social, 

verifica-se atualmente justamente o fenômeno inverso: 

liberação progressiva e desresponsabilização crescente. 

Como afirma Pivatto, generaliza-se uma cultura de 

desresponsabilização individual e social (2001, p. 219). 

Neste sentido, perguntamo-nos, diante da crise que a 

humanidade atravessa, se é possível a reconstrução da 

subjetividade numa sociedade que destrói valores 

fundamentais para o convívio humano (solidariedade, 

justiça, responsabilidade).  Como a responsabilidade pelo 

outro pode nos inspirar enquanto resistência e rebeldia frente 

ao modelo hegemônico? É possível pensar e compor 

diferentemente o problema da responsabilidade?    

Sob o ponto de vista filosófico tradicional, a 

responsabilidade se constitui como decorrente da liberdade. 

Nesta perspectiva, a noção de responsabilidade é baseada na 

noção de escolha livre. A liberdade de escolha é condição de 

possibilidade para que o sujeito seja responsável pela sua 

ação ou omissão.  

 

2.RECRIAR A RESPONSABILIDADE 

 

Lévinas propõe uma responsabilidade como estrutura 

mesma da subjetividade. A ética da responsabilidade 
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defendida por Lévinas aponta para um novo modelo de 

relação entre os seres humanos, onde o eu perde a sua força 

para eleger o outro como base mesma da relação humana. 

Dussel avança nos caminhos inicialmente elaborados por 

Lévinas sobre o problema da responsabilidade. Mas busca 

dar maior concretude histórica para o problema. A 

responsabilidade é, antes, responsabilidade pela vítima, pelo 

excluído, pelo pobre. 

Para Emmanuel Lévinas, a responsabilidade não é 

decorrente da liberdade. A responsabilidade não nasce de 

uma boa vontade, de um sujeito autônomo que quer 

livremente se comprometer com o outro ser. A 

responsabilidade é o fundamento primeiro e essencial da 

estrutura ética, a qual não aparece como suplemento de uma 

base existencial prévia. Ela é o existencial primeiro, a 

estrutura básica da racionalidade humana, do universo 

humano. Não há mediação do dever, da cultura, da 

representação e do símbolo para legitimar a responsabilidade 

do mesmo pelo outro.  

A responsabilidade é abertura radical ao outro que é 

exterioridade, experiência que nos lança para o novo, para 

novos horizontes, em profundo respeito à alteridade do 

outro. O eu perante o outro é infinitamente responsável. 

Como afirma Lévinas: falo da responsabilidade como 

estrutura essencial primeira, fundamental, da subjetividade. 

É em termos ético, que descrevo a subjetividade. A ética aqui 

não aparece como suplemento de uma base existencial 

prévia; é na ética entendida, como responsabilidade que se 

dá o próprio nó do sujeito (1980, p. 87). 
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Segundo Euclides Mance, embora faça a crítica das 

totalidades opressivas e construa uma ética que exige o 

respeito à realização alterativa do outro, Lévinas não formula 

propostas consistentes voltadas para as transformações 

sociais, políticas e econômicas. Sendo este o grande desafio 

da filosofia da libertação de Dussel (1993, p. 91). 

Influenciado pela tese de Lévinas que coloca a 

responsabilidade como centro de sua ética, Dussel elabora 

uma crítica a filosofia ocidental e desenvolve a nosso ver um 

novo caminho para o tema da responsabilidade. Em Dussel, 

a responsabilidade é responsabilidade pelo outro/vítima que 

se concretiza na justiça e na libertação. Para ele, a filosofia 

no ocidente desde os gregos sempre pensou o real como 

totalidade, isto é, como um todo fechado em si mesmo, que, 

enquanto todo, é sempre o mesmo. A partir da interioridade 

do mesmo, procedem aos momentos diferencias, mas aqui se 

trata de uma “diferença” pensada a partir da identidade 

originária, isto é, trata-se de um outro “no mesmo”. Na 

totalidade fechada não há alteridade, responsabilidade e 

justiça. 

Na América Latina, a responsabilidade surge, em 

primeiro lugar, como uma resposta ao excluído, à vítima 

frente ao sistema que lhe nega a vida. Se o sistema mata, 

exclui e oprime, a responsabilidade implica em viver, 

argumentar e libertar. 

Neste sentido, inúmeros são os desafios do continente 

latino-americano no início do século XXI. Diante da 

crescente miséria e exclusão, o principal desafio a ser 

superado seja a pobreza material e espiritual a que está 

submetida a maioria da população. A fome, o desemprego, a 
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miséria estrutural são problemas centrais nos chamados 

países periféricos. 

Para Dussel, isto impõe uma responsabilidade, uma 

resposta para com as diversas vítimas do sistema: “Mas as 

vítimas do sistema imperfeito são as que sofrem em maior 

grau, como feridas abertas, a enfermidade do corpo social. 

Elas mostram o lugar da patologia do sistema, da injustiça 

que terá de saber reparar” (2007, p. 105). 

Este entendimento vem apontar que são inúmeras as 

vítimas e que estas se multiplicam no decorrer da história nos 

últimos séculos. Estas “vidas desperdiçadas”, de seres 

descartados que se multiplicam hoje tanto no centro como na 

periferia do capital (BAUMAN, 2004, p. 84). 

Na história da Europa, o escravo, o servo e o 

empregado sempre mantiveram alguma ligação com o 

senhor, com a aristocracia e o patrão. Bem ou mal faziam 

parte do sistema: falavam a mesma língua, praticavam a 

mesma religião, aceitavam os mesmos valores 

(SEMERARO, 2009, p. 26).         

As vítimas latino-americanas, ao contrário 

apresentam uma conotação mais brutal. Sendo considerados 

uma “raça inferior”, o ser-negado, os índios, os negros, os 

mestiços, os jovens são instrumentos para usar e descartar. A 

inferioridade racial dos colonizados nunca garantiu os 

direitos estipulados ao trabalhador europeu. 

A responsabilidade pelo pobre, o exterior ao sistema, 

expõe o homem justo aos ataques do sistema que se sente 

atacado por sua gratuidade, disfuncionalidade, abertura e 

exposição. Segundo Dussel, a responsabilidade é obsessão 
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pelo outro; é religação com sua Exterioridade; é expor-se ao 

traumatismo, à prisão e à morte (DUSSEL, s.d, p. 66). 

Esta responsabilidade frente ao outro faz emergir 

uma nova construção teórica e prática no continente latino-

americano. A filosofia da libertação pretende repensar toda a 

filosofia (desde a lógica ou a ontologia, até a estética ou a 

política) a partir do outro, o oprimido, o pobre: o não-ser, o 

bárbaro, o nada de sentido. 

Em Dussel, a ética da libertação é um repensar a 

totalidade dos problemas morais a partir da perspectiva e das 

exigências da responsabilidade, pelo pobre, por uma 

alternativa histórica que permita lutar no Egito, caminhar no 

deserto no tempo da transição e construir a terra prometida” 

(1994, p. 264). 

A responsabilidade pelo outro é, antes de tudo, 

responsabilidade pelo outro oprimido, excluído, vítima 

diante do sistema econômico concreto de opressão. A 

responsabilidade pelo outro implica numa reserva de 

humanismo e comprometimento radical com o outro, com a 

dignidade e a libertação do outro.  

A responsabilidade é, antes de tudo, justiça que 

emerge do respeito e serviço ao outro. É sair de si em busca 

do outro caído, faminto miserável. É arriscar-se nos 

labirintos da história para, no face a face, viver para o outro. 

A superação do paradigma eurocêntrico que afirma a 

Europa como centro frente à periferia, Dussel propõe “o 

paradigma mundial’’, em que as diversas dimensões 

culturais, econômicas e políticas são analisadas no âmbito 

planetário. A ética da libertação tenta pensar filosófico-

racionalmente a situação real e concreta da maioria da 
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humanidade, excluída do sistema. A responsabilidade pelo 

outro/vítima obriga a uma crítica ao sistema totalizante, pois, 

este causa a negatividade da vítima. Contra a ontologia 

clássica do centro levanta-se uma filosofia da libertação 

voltada para os oprimidos e excluídos, com objetivo de 

libertá-los da dominação e propondo uma responsabilidade 

radical e criadora para com o outro. 

O reconhecimento das vítimas do sistema totalizante 

implica em uma responsabilidade, isto é, tenho o dever ético 

e político porque sou responsável. Se não assumo a 

responsabilidade não deixo de por isso de ser responsável. 

Para Dussel: sou somos responsáveis pelo outro humano 

“sensibilidade” aberta ao rosto do outro. Além disso, não é 

responsabilidade pela própria vida; agora é responsabilidade 

pela vida negada do outro que se funda num enunciado 

normativo: porque devo produzir, reproduzir e desenvolver 

a vida humana em geral, há razão para reproduzir a vida 

negada da vítima de um sistema opressor. ( 2002. p. 379). 

A ontologia representa a filosofia do centro, 

elaborada para justificar a ação dos poderes ditatoriais. O 

centro é a periferia não é. Em termos concretos a   sociedade 

totalitária impede que a oposição seja articulada, 

orquestrando desta forma um controle sobre os indivíduos. 

O universo político mantém-se inalterável, às mudanças 

radicais contidas. 

Dessas observações, se deduz que o discurso 

Dusseliano faz coincidir o sentido da ontologia com as 

categorias de totalidade e mesmidade. “O ser é, e é assim tão 

óbvia e primeiramente como é.” (S.d. p. 12). No horizonte da 

responsabilidade pelo outro, aponta-se o limite da totalidade 
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dominadora. Não é responder a uma pergunta o grande 

desafio, é responder pelo outro enquanto vítima do sistema 

capitalista. Como afirma Dussel: Sendo responsável diante 

do sistema X pela vítima, devo (é uma obrigação ética) 

criticar este sistema porque causa a negatividade desta 

vítima. O julgar com um “não” o sistema é precedido por um 

“não” causar vítimas. Se não houvesse “esta” vitima, não 

seria necessária “esta crítica. (2002, p. 378). 

A revelação do outro recria o horizonte ontológico, 

porque, precisamente a partir dessa experiência originária, o 

nível fundamental ontológico se desvela como não 

originário, mas antes aberto a partir do ético. Por isso, a 

filosofia da libertação é intrinsecamente ética e política e não 

meramente teórica, isto é, a aceitação do outro como outro já 

é uma opção ética e política. A filosofia da libertação é um 

silenciar da palavra dominadora e um abrir-se a provocação 

da vítima. 

Em contrapartida, a metafísica é apreendida sob outra 

perspectiva, que possibilita a superação do pensamento 

ontológico. Em conformidade com os postulados da filosofia 

da libertação, é a instância que incute a postura do saber 

pensar, ao pensar o mundo desde a exterioridade alternativa 

buscando a justiça. 

 

3. RESPONSABILIDADE E JUSTIÇA 

 

Segundo Sírio Lopes Velasco: “a ética da libertação 

de Enrique Dussel pode ser lida como uma tentativa de 

pensar, com coerência especulativa e preocupação prática, 

desde a situação da América Latina, a questão da justiça’’. 
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(1991, p. 95). A filosofia da libertação coloca no cerne da 

pesquisa filosófica uma escolha de responsabilidade e a 

realização da justiça. Dussel tenta superar a negação da 

alteridade no continente latino-americano. Neste sentido, 

procura pensar e efetivar concretamente um novo conceito 

de justiça, um conceito forte de justiça, já que a vida humana, 

a qualidade por excelência, foi imolada à quantidade.  

Encontramo-nos diante de um fato massivo da crise de um 

“sistema-mundo” que começou a se formar há cerca de 5.000 

anos e está se globalizando até chegar ao último rincão da 

terra, excluindo paradoxalmente a maioria da humanidade. É 

um problema de vida ou morte. Vida humana que não é um 

conceito, nem um horizonte abstrato, mas o modo de 

realidade de cada ser humano concreto (2002. p. 11). 

A tese de Dussel da existência de um paradigma da 

totalidade implica no não reconhecimento do outro enquanto 

outro, e, portanto, é um sistema gerador de injustiça que 

precisa ser combatido, pois causa a injustiça e a morte de 

milhares de vítimas. Daí a necessidade de uma nova justiça, 

que Dussel define nos seguintes termos: a justiça é o hábito 

que dispõe e tende a dar efetiva e ôntico-serviçalmente ao 

Outro o que lhe corresponde, não pela lei do todo, mas 

enquanto tal: enquanto outro, enquanto pessoa inalienável, 

enquanto origem de todo direito positivo. Justiça é [...] 

disponibilidade diante dos entes, não-fetichismo nem 

absolutização das possibilidades do pro-jeto da totalidade; é 

um colocar à disposição do outro os entes que podem saciar 

sua fome, mediar sua libertação cultural e humana 

integramente. Justiça é desapego ou liberdade, “pobreza” 
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como atitude que permite entregar ao outro o que é seu. (S.d. 

p. 149-150). 

A justiça é um serviço ao Outro, serviço que deriva 

do reconhecimento do Outro no face-a-face como sendo a 

relação inter-humana por excelência. Se a característica 

fundamental da justiça dusseliana é o serviço ao Outro, ao 

pobre, a vítima do sistema totalizante, a conclusão é a 

absoluta insuficiência dos modelos ocidentais de justiça no 

nível teórico e no nível prático (jusnaturalismo, positivismo, 

utilitarismo, etc). Só um modelo fundamentado no 

reconhecimento do Outro enquanto vítima poderá 

possibilitar a efetivação concreta da justiça.      

Neste sentido, A filosofia da libertação toma como 

ponto de partida o pensar e o agir do outro de forma histórica, 

concreta, elaborando uma ana-lética (para além do logos 

totalizante, para além do logos ontológico) em busca de um 

caminho que propicie a libertação do próximo. A 

proximidade se realiza diante do rosto do oprimido, do 

pobre, que exterior a todo sistema, clama justiça, provoca a 

liberdade, invoca responsabilidade. A proximidade 

inequívoca é a que se estabelece com aquele que precisa de 

serviço, porque é fraco, miserável, necessitado.  

Para Dussel, a possibilidade de efetivamente libertar 

as vítimas é o critério sobre o qual se funda o princípio mais 

complexo da ética material da vida. A existência das vítimas 

aponta para a crise do sistema e a possibilidade de sua 

superação. O critério de transformação ético-crítico é um 

critério de factibilidade em referência às possibilidades da 

vítima ante os sistemas dominantes a partir da existência da 

vítima como efetora da realidade objetivo-sistemica se 
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manifesta como oposição à sua plena realização (DUSSEL, 

2002, p. 559  

Dussel aponta dois momentos da práxis de libertação: 

uma dimensão negativa na luta contra o sistema opressor, 

contra o dado, e o momento positivo, o momento de saída, 

da construção do novo. A práxis da libertação é a própria 

criação da nova ordem que se realiza pelo outro na 

responsabilidade. 

Neste âmbito, a filosofia da libertação é 

comprometida com a realidade concreta, com suas 

contradições, lutas e demandas. Fruto de um processo 

histórico de exploração, as vítimas sonham em concretizar 

um processo que almeje concretamente a emancipação e a 

libertação do povo. A práxis da libertação dos sujeitos 

históricos (as vítimas), indivíduos, comunidades, 

movimentos, é uma atividade voltada para a efetiva 

transformação da norma, ação ou instituição. O princípio 

libertação elaborado por Dussel, explicita o movimento 

deontológico, ou o dever ético-crítico da transformação 

como possibilidade de reprodução da vida da vítima e como 

desenvolvimento factível da vida humana em geral. Assim, 

a ética torna-se o último recurso de uma humanidade em 

perigo de extinção (2002, P.574).     

Para Dussel, é necessário transformar os postulados 

da revolução burguesa que se enunciavam com a 

proclamação de “Igualdade, Fraternidade e Liberdade! ”; 

pela rebelião dos povos oprimidos e excluídos da periferia 

em suas lutas pela segunda emancipação, no novo postulado: 

“Alteridade, Solidariedade e Libertação! ”. A filosofia da 

libertação e a ética da libertação não se considera uma 
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reflexão sobre a liberdade, mas um movimento histórico, 

concreto de sujeitos para uma condição de sujeitos que 

realizam sua libertação (2007, p. 164). Trata-se de 

compreender a realidade de dominação e efetivar o processo 

de libertação, assumindo a responsabilidade pelo 

outro/vítima na construção da justiça e de um novo modelo 

de sociabilidade. 

Assim, só a co-responsabilidade solidária com 

validade intersubjetiva, partindo do critério de verdade 

vida/morte, talvez possa nos ajudar a sair com dignidade no 

tortuoso caminho sempre fronteiriço, como quem caminha 

qual equilibrista sobre a corda bamba, entre os abismos da 

cínica insensibilidade ética para com as vítimas.  

Neste sentido, a filosofia material da vida de Enrique 

Dussel coloca no coração de seu projeto filosófico uma 

escolha pela vida. Esta tomada de posição implica numa 

responsabilidade original e criadora capaz de transformar e 

possibilitar o surgimento do novum. A ética da libertação, 

nesta perspectiva, é pensada como mediação de 

transformação social, é práxis transformadora. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Ao dar ênfase ao aspecto histórico-filosófico do rosto 

do outro, Dussel entende que o oprimido, o pobre, a vítima 

deve afirmar a sua dignidade para além de todo sistema que 

exclui e mata “em carne e osso”. A maior contribuição de 

Dussel em contraposição à ética moderna e a ética de 

Lévinas, é a sua materialidade. A ética da libertação não é 

uma ética formal, mas uma ética material da vida. Dussel 
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parte dos excluídos, das vítimas, para fundamentar a 

possibilidade de construir outra ética, uma ética 

transmoderna.  

Isto significa afirmar a vida como valor maior, para 

além do conhecimento da razão cínica, para além da 

racionalidade instrumental, para além da força destruidora 

do capital. A saída de si para o outro enquanto vítima que 

negado em sua humanidade precisa ser reconstruída, 

reconhecida e amada. Neste âmbito, todo esforço teórico e 

prático deve estar voltado para construir uma nova realidade 

em que a vida concreta e não meramente pensada seja fonte 

de sentido. 

Dussel ao propor uma ética material da vida, inverte 

sistemas convencionais formais e consensuais. Deste modo, 

rompe com a tradição filosófica e com a ética moderna 

desencarnada da realidade concreta. Pensa a realidade mais 

dura das vítimas sem vez e voz nas instâncias de poder. Pensa 

a realidade da fome que assombra milhares no mundo. Pensa 

a realidade das guerras produzidas para que alguns lucrem. 

Questionando assim a “ética” vigente das grandes 

corporações com seu cinismo, que ao determinar as regras do 

jogo econômico define quem deve viver e quem deve morrer, 

os sistemas políticos fetichizados, absolutizados em si 

mesmo.  

Dussel desenvolve um “pensamento concreto” na 

medida em que enfrenta o desafio de tentar produzir uma 

visão histórica e filosófica desde a América Latina, mas com 

pretensões de mundialidade. Sendo uma ética em construção, 

é necessário afirmar que a ética da libertação é uma ética 

processual, em constante diálogo com a história.  
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Esta ética acredita na possibilidade de construção de 

um novo humanismo, um novo modelo de ser humano e uma 

nova forma de sociabilidade. Para além da ilusão 

contemporânea conduzida pelo capital de que não há outra 

alternativa, para além do consumo desenfreado, da crise das 

instituições, da crise política que nos envolve emerge uma 

utopia, um sonho concreto que nasce não apenas da América, 

como força e energia criativa, de revolução e esperança 

humana. 

O projeto dusseliano não trata de uma utopia ingênua, 

mas de uma “utopia concreta” capaz de juntar energias na 

luta para a efetivação da justiça.  Capaz de contribuir com a 

efetivação de um novo projeto ético-político para a 

libertação da maioria da humanidade em risco de extinção. 

A ética da libertação elaborada por Dussel é, sem 

dúvida, uma contribuição para a efetivação de uma nova 

realidade a ser construída pelos povos e culturas no contexto 

de exclusão e supressão da dignidade humana na atualidade. 

É uma rebeldia encarnada na história em favor dos excluídos 

e das vítimas. 

Entendemos que a proposta da ética dusseliana é, 

antes de tudo, um esforço de decifrar o ser da realidade 

latino-americana. Trata-se de enfrentar um problema, um 

desafio, porém também uma esperança, uma perspectiva, um 

compromisso. Neste âmbito, a responsabilidade pelo outro 

constitui um dos pilares para a superação dos grandes 

problemas humanos.  

A ênfase de Dussel em escrever principalmente sobre 

a política na atualidade implica neste compromisso. 

Compromisso frágil, mas sempre possível da realização de 
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outra forma de poder. Realização em processo de construção, 

enquanto utopia e sonho a ser construído. Responsabilidade 

concreta, real e, ao mesmo tempo desafiadora.     
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CAPÍTULO 5 

 

A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A LÓGICA DO CAPITAL: 

UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE 

DEMOCRATIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

BRASILEIRA 

 

 
[...] o capital é irreformável porque pela própria 

natureza, como totalidade reguladora sistêmica, é 

totalmente incorrigível. [...] Limitar uma mudança 

educacional radical às margens corretivas 

interesseiras do capital significa abandonar de uma 

só vez, conscientemente ou não, o objetivo de uma 

transformação social qualitativa. É por isso que é 

necessário romper com a lógica do capital se 

quisermos contemplar a criação de uma alternativa 

educacional significativamente diferente 

(MÉSZÁROS, 2005, p. 27, itálicos do autor). 

 

Lavoisier Almeida dos Santos11 

 

O presente capítulo problematiza, a partir do 

referencial teórico marxista, a universidade brasileira em seu 

processo de expansão dentro do contexto da sociedade 

capitalista e do posicionamento neoliberal do governo Lula. 

                                                           
11 Professor da rede estadual de Sergipe e Alagoas (SEE SE/AL), 

graduado em Letras e Filosofia, Especialista em Docência do Ensino 

Superior, Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade federal de Alagoas (PPGE-UFAL), 

doutorando em Letras e Linguística pelo Programa de Pós-graduação em 

Letras e Linguística da mesma Universidade (PPGLL-UFAL). 
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A reforma universitária realizada no referido governo tinha 

por objetivo democratizar e expandir o ensino superior para 

que esse fosse possível a todos e o país pudesse se 

desenvolverem termos de civilização. Contudo, tal reforma 

realizou dois movimentos paradoxais que se materializaram 

em uma trajetória de civilização e barbárie da universidade 

brasileira. À medida que houve aumento da oferta de vagas, 

intensificou-se a precarização da universidade pública, ao 

passo que dinheiro público era investido em IES privadas 

para que estas ofertassem suas vagas ociosas a alunos 

advindos da rede pública de ensino. 

A universidade hodierna, por estar inserida no 

contexto histórico do capitalismo, traz para suas relações 

acadêmicas a lógica capitalista: desde a seleção de ingresso, 

cuja estrutura geral é de competição desigual entre os 

indivíduos que pretendem uma vaga em determinada IES 

(Instituição de Ensino Superior), até sua forma de produzir 

conhecimento que tem de atender às demandas de uma 

sociedade dividida em classes contraditórias. A 

contemporaneidade, por sua vez, tem a marca forte da 

volatilidade, tudo se transforma rapidamente, os conceitos se 

inovam e se reinventam no cotidiano das existências 

humanas e as produções da academia são fustigadas com o 

terror de antes mesmo de se concretizarem tornarem-se 

obsoletas. Afirmara Marx (2003, p. 48), no Manifesto do 

Partido Comunista, “tudo que é sólido se desmancha pelo ar” 

como que em um vaticínio de que a sociedade de sua época 

e dos tempos que se sucederiam sofreriam com a 

efemeridade das realidades teóricas e práticas da 

humanidade. Ao desmancharem-se, as realidades antigas 
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frustram, por antecipação, a sagacidade das novas. Na lógica 

capitalista, a novidade mais esplêndida rapidamente 

apresenta a epifania de sua verdadeira essência: um velho 

arranjo maquiado pura e simplesmente para o consumo. 

Sendo assim, a produção da universidade obrigatoriamente, 

em todas as suas áreas, tem que estar a serviço do capital, 

munida de potencialidade para o mercado e ser aprazível ao 

consumo, pois a lógica capitalista 

 

[...] não deixou subsistir de homem para homem 

outro vínculo que não o interesse nu e cru, o 

insensível ‘pagamento em dinheiro'. [...] no lugar 

das inúmeras liberdades já reconhecidas e 

duramente conquistadas colocou a liberdade de 

comércio sem escrúpulos. Numa palavra, no lugar 

da exploração mascarada por ilusões políticas e 

religiosas colocou a exploração aberta, 

despudorada, direta e árida [...] A burguesia rasgou 

o véu de comovente sentimentalismo que envolvia 

as relações familiares e as reduziu a meras relações 

monetárias (MARX, 2003, p. 48). 

 

Nesse sentido, a universidade fica subserviente às 

necessidades históricas do capital e, ao invés de ser um 

instrumento de crítica e reconstrução social, reforça o status 

quo da realidade social posta: 

 

Portanto, o papel da educação é soberano, tanto 

para elaboração de estratégias apropriadas e 

adequadas para mudar as condições objetivas de 

reprodução, como para a automudança consciente 

dos indivíduos chamados a concretizara criação de 

uma ordem social metabólica radicalmente 

diferente. [...] Portanto, não é surpreendente que na 

concepção marxista a “efetiva transcendência da 

auto-alienação do trabalho” seja caracterizada 
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como uma tarefa inevitavelmente educacional. A 

esse respeito, dois conceitos principais devem ser 

postos em primeiro plano: a universalização da 

educaçãoe a universalização do trabalho como 

atividade humana auto-realizadora (MÉSZÁROS, 

2006, p. 65). 

 

No Brasil, o histórico da universidade é marcado pela 

submissão dessa instituição às forças econômicas e políticas 

que movimentam o Estado. Desde tempos de antanho que a 

universidade brasileira está sujeita a variados pontos de 

dominação, tendo assim, que se guiar por vontades alheias a 

seus interesses próprios de instituição e até mesmo às 

necessidades reais da sociedade à qual deveria estar sempre 

a serviço, desviando-se, assim, do verdadeiro objetivo da 

educação. 

Pelo fato do processo de colonização portuguesa de 

exploração realizado na colônia brasileira, a primeira 

instituição de nível superior no Brasil surgiu somente no 

século XIX. Tal dado é uma especificidade no contexto de 

América-Latina, pois desde o século XVI, os espanhóis 

criaram universidades nos territórios de suas colônias. Nota-

se, então, pelo menos três séculos de atraso no processo de 

articulação do ensino superior no Brasil em relação aos 

outros países que são encerrados pela América Latina. 

Portugal tentava impossibilitar sua colônia, o Brasil, de se 

comunicar com outros grupos nacionais, com outras culturas 

que não a portuguesa (RIBEIRO, 1978). 

Na década de 60, com a ditadura militar, a realidade 

de submissão da universidade foi intensificada a tal ponto 

que se tornou gritante a necessidade de criar uma 

universidade autônoma. Contudo, a solidificação da 
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autonomia da universidade é um processo moroso até que se 

chegue a uma universidade que se reinvente para autonomia, 

independente de ideologias e seguimentos de uma política 

partidária que beneficie a alguns poucos escolhidos, 

ganhando, desta forma, liberdade para escolher as sendas 

epistemológicas por meio das quais seus alunos e professores 

serão viandantes rumo à edificação do saber: 

 

[...] é possível agora cortar as múltiplas instituições 

universitárias de seu cordão umbilical, liberá-las 

para aprofundar suas experiências de pesquisa e 

docência, interagir com o meio ambiente, cuidar 

dos jovens que as procuram, educa-los tomando 

como base suas culturas regionais para serem 

expostas ao mundo, desenhar, enfim, uma política 

cultural própria [...] (GIANNOTTI,1987, p 72). 

 

O Ensino, a Pesquisa e a Extensão devem formar um 

conjunto autônomo conformecada realidade na qual está 

inserido para tomar direcionamentos diversos de acordo com 

os anseios suscitados pelas necessidades das comunidades 

nas quais as universidades estão presentes. Somente sendo 

autônoma, a universidade poderá desempenhar sua missão 

para com os que dela se aproximam e carecem de seus 

auxílios e dos frutos de suas atividades acadêmicas. Livre da 

subserviência estatal, a Universidade autônoma poderá se 

estruturar a partir de suas próprias experiências regidas por 

meio de um controle coletivo do Estado e dos membros da 

própria Universidade. 

Com o fim da ditadura, o Estado tornou-se 

democrático; surge, pois, a inevitável necessidade de que 

também a universidade seja democrática, ou que, pelo 
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menos, se inicie nela o processo de democratização. A 

primeira coisa a ser conquistada é que todo e qualquer 

cidadão tenha acesso ao Ensino Superior, porém, para que tal 

coisa seja realizada é necessário que se reforme também as 

escolas públicas de educação básica que ofertam o ensino 

fundamental e o médio para que assim o indivíduo chegue ao 

ensino superior com a base teórica necessária para a 

construção do arcabouço teórico e prático exigido nesse 

nível de ensino. Nota-se o quanto é complexo os caminhos 

da reforma universitária, pois, para que seja reformado e 

democratizado o Ensino Superior, mister se faz que se 

reforme e democratize também a educação básica. A reforma 

exige uma mudança profunda das estruturas do ensino em 

seus variados níveis. A democratização, pois, deve ser 

entendida em dois movimentos, a saber, do poder de decisão 

sobre os acontecimentos no interior da universidade e da 

possibilidade de a universidade ser acessível a todos: 

 

Suposta a democratização externa da universidade, 

como democratizar o poder acadêmico? Em 

primeiro lugar, fazendo com que professores e 

alunos, pesquisadores e assistentes, aceitem 

participar das regras do jogo que podem ser 

amoldadas a cada situação concreta, mas somente 

poderão ser alteradas em profundidade depois de 

obedecer a um procedimento que comprometa toda 

a estrutura de poder da universidade 

(GIANNOTTI, 1987, p. 89-90). 

 

A temática de democratização do ensino superior 

solidificou-se, depois da ditadura, no governo de Luiz Inácio 

Lula. Em sua gestão governamental, Lula preocupou-se em 

tornar a universidade uma Instituição mais democrática e 
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acessível a todos. Para tanto, criou alguns programas e 

projetos federais como o PROUNI e o REUNI para que o 

desejo de seu governo fosse alcançado. Ao se falar 

diretamente do governo Lula no processo de reforma 

universitária, não se quer dizer que nos outros governos pós-

ditadura não houve intenção de reformar a universidade, mas 

se quer dizer que na administração governamental de Lula 

foi forte a temática da democratização do ensino superior: o 

que interessa a esta reflexão de forma especial. 

  Nesse sentido, o governo propõe um conjunto de 

ações reformistas que possam garantir uma mudança 

significativa na estrutura universitária do país, realizando, 

assim, um movimento civilizatório da universidade brasileira 

e de sua sociedade:  

 

O Ministério da Educação do governo Lula tem 

sido uma das mais legítimas expressões dos 

compromissos firmados com a população e por ela 

eleitos, em especial acerca do papel estratégico da 

educação. Na área da educação superior, a reforma 

proposta deverá marcar positivamente o futuro das 

instituições tanto públicas como privadas.  [...] 

Novas universidades estão sendo criadas, e outras, 

ampliadas. As bolsas de estudantes de pós-

graduação, um pleito de quase uma década, tiveram 

acréscimo de 18%. A autonomia proposta, em 

consonância com o disposto na Constituição, 

propiciará uma revolução na gestão por orçamento 

global, com repasses regulares e estáveis. [...] O 

estabelecimento de condições mínimas para a 

definição do que é uma universidade, um centro 

universitário e uma faculdade terá sido uma enorme 

conquista, com fortes conseqüências para o futuro 

da educação superior no país. Uma universidade, a 

partir da implantação da reforma, será, 

inequivocamente, um local onde se praticará, de 
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forma indissociável, ensino de qualidade atestada e 

pesquisa de alto nível por meio da formação de 

recursos humanos qualificados em cursos de 

mestrado e doutorado credenciados e programas de 

extensão institucionalizados com forte impacto no 

desenvolvimento econômico, social e cultural 

(GENRO, 2005, p. 1). 

 

A reforma universitária proposta pelo governo Lula 

visa, de fato, aquela universidade desejada pela sociedade 

brasileira em seu anseio reformista. Fala-se, pois, em uma 

universidade autônoma, democrática e a serviço da 

comunidade, podendo oferecer a esta um serviço de 

qualidade, pois suas pesquisas estão marcadas pela 

excelência. O grande objetivo dessa reforma era otimizar a 

qualidade do ensino, aperfeiçoar a pesquisa para que esta 

possa contribuir com o desenvolvimento integral do povo 

brasileiro e fazer com que todo o povo brasileiro, 

independente de classes, tenha acesso ao ensino de nível 

superior. 

O Governo Federal entendeu que para elevar ao grau 

de excelência da educação superior teria também que 

reorganizar e melhorar as estruturas da educação básica e 

proporcionar melhores condições de trabalho para os 

docentes desse nível de ensino: 

 

O projeto da reforma da educação superior está 

sendo proposto dentro de uma visão que contempla 

e estabelece coerência com os demais níveis de 

ensino: desde a alfabetização até a educação básica, 

promovendo inclusão social ancorada no ensino, 

entendido como um processo contínuo de 

aprendizagem e como porta de ingresso ao 

exercício pleno de cidadania. Assim, a criação do 
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Fundeb permitirá a ampliação do Fundef, hoje 

restrito ao fundamental, abrangendo a totalidade do 

ensino básico e alcançando o tão necessitado ensino 

médio. Significará mais recursos, especialmente da 

União, e permitirá uma remuneração mínima 

nacional a todos os professores do ensino básico no 

país (GENRO, 2005, p. 2). 

 

Nessa reforma educacional, tem-se como meta o 

melhoramento não somente dos salários dos educadores da 

educação básica e da superior, mas também e principalmente 

a melhora das condições e de toda estrutura da Educação. Por 

isso, o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação) mesmo sendo uma proposta do governo Lula para 

Educação Básica está ligado à Reforma Universitária, como 

apresentou o então ministro da educação, em 2005, Tarso 

Genro em nota do Ministério da Educação, pois como fora 

dito alhures para reformar o Ensino Superior, mister se faz 

reformar também a sociedade e tal reforma só acontecerá 

com a educação das crianças, jovens e adultos e uma 

educação que seja de qualidade e possa desenvolver o 

indivíduo humano em todas as sua dimensões. 

Na educação básica, surge, em primeiro plano para a 

Reforma, o Fundeb; para o Ensino Superior, o Prouni. 

Sabendo o Governo Federal que não poderia expandir o 

Ensino Superior Público para democratizá-lo com todos, 

criou, em 2004, o Programa Universidade para Todos com a 

finalidade de oferecer bolsas de estudos integrais ou parciais 

para alunos egressos do ensino médio da rede pública ou 

bolsistas integrais da rede privada que desejam ingressar no 

Ensino Superior, mas não conseguiram entrar na 
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Universidade Federal e não possuem condições de custear 

seus estudos em uma IES privada. 

Outro momento significativo, no que diz respeito à 

reforma universitária, do governo Lula foi a instituição do 

REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais) por meio do decreto 

Nº- 6.096 de 24 de abril de 2007. Desta forma, O Presidente 

da república decretou: 

 

Art. 1o Fica instituído o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais - REUNI, com o objetivo 

de criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de 

graduação, pelo melhor aproveitamento da 

estrutura física e de recursos humanos existentes 

nas universidades federais. (REUNI, 2007, Art 1º) 

 

Esse Plano de Apoio, em sua essência, é um caminho 

proposto pelo governo para a Universidade Brasileira 

caminhar rumo à civilização, em direção à estruturação de 

uma instituição alicerçada nos interesses de seu povo, das 

comunidades que a circunda. Para tanto, é necessário ampliar 

as universidades públicas, aumentar sua capacidade de 

ensino, pesquisa e extensão. Mister se faz que se melhore e 

aumente as estruturas das universidades federias já existentes 

e se criem outras Universidades e outros polos para que possa 

a Universidade Pública aumentar, de fato e de direito, a 

quantidade de acadêmicos que poderão frequentá-las como 

alunos matriculados. Para tanto cada universidade criará seus 

projetos de reestruturação, tendo direito a: 
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I - construção e readequação de infra-estrutura e 

equipamentos necessárias à realização dos 

objetivos do Programa; II - compra de bens e 

serviços necessários ao funcionamento dos novos 

regimes acadêmicos; e III - despesas de custeio e 

pessoal associadas à expansão das atividades 

decorrentes do plano de reestruturação. § 1o O 

acréscimo de recursos referido no inciso III será 

limitado a vinte por cento das despesas de custeio e 

pessoal da universidade, no período de cinco anos 

de que trata o art. 1o, § § 2o O acréscimo referido no 

§ 1o tomará por base o orçamento do ano inicial da 

execução do plano de cada universidade, incluindo 

a expansão já programada e excluindo os inativos. 

§ 3o O atendimento dos planos é condicionado à 

capacidade orçamentária e operacional do 

Ministério da Educação (REUNI, 2007, Art 3º). 

 

O programa é bem claro sobre o incentivo 

orçamentário no que diz respeito ao espaço físico e toda 

infraestrutura da universidade a ser expandida e dos serviços 

necessários a esse acontecimento. Toda essa preocupação é 

para que possa ser assegurada a concretização do objetivo 

geral do programa “a elevação gradual da taxa de conclusão 

média dos cursos de graduação presenciais para noventa por 

cento e da relação de alunos de graduação em cursos 

presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos, 

a contar do início de cada plano” (REUNI, 2007, Art 1º; §1º). 

Nota-se que o projeto do governo para expansão do 

Ensino Superior tinha metas bem objetivas a serem 

alcançadas. Isso se deve ao fato de o Brasil sofrer pressões 

externas no que diz respeito à sua desenvoltura acadêmica, 

ou seja, havia uma exigência da comunidade internacional 

para que o Brasil melhorasse os seus índices educacionais 

para que estes pudessem acompanhar os índices de 
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desenvolvimentos econômicos, participando, assim, do 

status de civilizado. Não é concebível, na perspectiva da 

civilização mundial, um país que tenha uma das maiores 

economias mundiais está com sua população atolada na 

barbárie em um nível educacional aquém do processo de 

desenvolvimento que sua economia está a engendrar. 

Na verdade, o processo de democratização ocorrido 

no governo Lula não surge de uma necessidade interna do 

país, aquela de os brasileiros precisarem ter acesso à 

educação de nível superior, ou mesmo da urgência da 

Universidade Brasileira se renovar, criando um novo 

processo histórico de democratização e autonomia; esse 

processo é um caminho de o País responder em termos 

civilizatórios a uma questão de ordem mundial. Uma leitura 

atenta do documento da UNESCO “Declaração mundial 

sobre o ensino superior para o século XXI: visões e ações” 

aponta para esse dado: 

 

[...] A segunda metade deste século passará para a 

história da educação superior como o período de 

sua expansão mais espetacular: o número de 

matrículas de estudantes em escala mundial 

multiplicou-se mais de seis vezes, de 13 milhões em 

1960 a 82 milhões em 1995. Mas este é também o 

período no qual ocorreu uma disparidade ainda 

maior – que já era enorme – entre os países 

industrialmente desenvolvidos, os países em 

desenvolvimento e especialmente os países pobres, 

no que diz respeito a acesso e a recursos para o 

ensino superior e a pesquisa. Também foi o período 

de maior estratificação sócio-econômica e aumento 

das diferenças de oportunidades educacionais 

dentro dos próprios países, inclusive em algumas 

das nações mais ricas e desenvolvidas. Sem uma 

educação superior e sem instituições de pesquisa 
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adequadas que formem a massa crítica de pessoas 

qualificadas e cultas, nenhum país pode assegurar 

um desenvolvimento endógeno genuíno e 

sustentável e nem reduzir a disparidade que separa 

os países pobres e em desenvolvimento dos países 

desenvolvidos. O compartilhar do conhecimento, a 

cooperação internacional e as novas tecnologias 

podem oferecer oportunidades novas para reduzir 

esta disparidade. (UNESCO, 1998, Preâmbulo) 

 

Na tentativa de resposta às exigências de ordem 

mundial para o século XXI, o Brasil engendra um 

movimento misto de civilização e barbárie, pois, ampliando 

o espaço para o aumentoda participação universitária, 

investe dinheiro público em IES privadas, por meio do 

PROUNI. Porém, ao aumentar o número de oferta nas 

universidades federais, por meio do REUNI, acontece uma 

precarização dessas universidades, pois não aconteceu o 

investimento econômico necessário na estrutura humana e 

física para tal ampliação. É indiscutível o fato de que com o 

Prouni e o REUNI muitos brasileiros e brasileiras tiveram 

acesso ao Ensino Superior, rompendo com uma 

herançahistórico-ideológica de apenas um pequeno grupo 

elitista poder participar dessa realidade, mas a forma que foi 

realizada revela a postura neoliberal do governo que a 

administrou. Contudo, pode-se questionar se é possível uma 

reforma para democratizar a universidade sem se romper 

com a lógica sócio-metabólica do capital? Como se pode 

ofertar essa igualdade de condições e oportunidades se a 

reforma acontece somente no interior da universidade e as 

relações sociais e econômicas existentes fora da universidade 

não se modificam? 
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A contradição, as relações econômicas de exploração 

e sujeição e a divisão de classes estão na essência do Estado 

burguês. Ora, uma reforma que tem por objetivo expandir o 

Ensino Superior para que todas as classes tenham acesso aos 

mesmos cursos, às mesmas universidades não iria ferir o 

Estado neoliberal brasileiro que, em sua essência, é um 

Estado burguês? Cabe aqui uma reflexão, a partir do 

materialismo histórico-dialético, acerca do Estado burguês e 

suas contradições. 

Em oposição à concepção hegeliana da história e do 

Estado Ideal, Max apresenta o Estado não como um poder 

distinto da sociedade cuja função é defender o interesse geral 

da sociedade e prover sua sustentação, mas sim como a 

preservação do individualismo, dos interesses particulares de 

uma classe que determina a sociedade.  

O Estado, ao contrário do que pensava Hegel, é a 

expressão de uma sociedade rachada em classes 

contraditórias, que se opõem entre si. É o êxito de uma parte 

da sociedade em relação às demais. Ao invés de ser 

superação das contradições, é confirmação e defesa destas. 

Por isso, a história não é a história das realizações do espírito, 

da tomada de posse de si mesmo, do ideal pensado, como 

teorizou Hegel, mas é a história dos homens reais do 

cotidiano, que produzem suas condições reais de existência. 

Segundo a concepção burguesa, a atividade 

produzida pelo homem revela seu ser, porque se apresenta ao 

homem como manifestação dele mesmo. Imbuídos pela 

ideologia burguesa, os indivíduos, inseridos em determinada 

classe, sentem-se necessitados de suas atividades para 

garantir a própria existência. Em sua incumbência, dada pela 
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grande burguesia, de construir a si mesmo e aos outros, o 

homem aliena-se a si mesmo, porque é “apresentado como 

força motriz da história” onde, na verdade, nada mais é que 

um objeto pertencente a um processo de alienação que foi 

“concebido [pela classe burguesa] como processo de auto-

alienação do homem” (MARX, 2005, p. 105). A história é, 

na verdade, um processo dialético no qual se dá a disputa de 

classes antagônicas, até por que “a história de todas as 

sociedades que existiram até hoje é a história da luta de 

classes” (MARX, 2003, p. 45) 

É dentro dessa história real que acontece a reforma da 

universidade brasileira para ofertar igualdade de condições 

no acesso ao Ensino Superior aos brasileiros mais pobres. 

Brasileiros estes que na história, marcada pela luta de 

classes, têm que produzir suas condições reais de existência 

por meio de trabalhos dilacerantes e depois disso estudar no 

último turno. Como se pode ofertar essa igualdade de 

condições e oportunidades se a reforma que acontece no 

interior da universidade se apresenta como representações 

invertidas das relações sociais e econômicas que se dão fora 

da universidade? Marx, ao analisar as relações sociais 

capitalistas, conclui que a ligação existente entre pensamento 

e realidade invertidos está obviamente influenciada por 

fenômenos constituintes da própria realidade. Assim sendo, 

as formas fenomenais são constituídas pelo funcionamento 

do mercado e da concorrência nas sociedades capitalistas e 

encarnam uma manifestação invertida no que diz respeito à 

produção: 
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[...] en el mundo de la concurrencia todo se 

presenta invertido. La forma exterior de las 

relaciones econômicas, tal como se apresenta en la 

superfície de los fenômenos, em su existencia real 

y también, por tanto, en las ideas com que los 

representantes y los agentes de estas relaciones 

pretenden ver claro en ellas, difiere mucho y es, em 

realidad, lo inverso, lo contrario a su forma nuclear 

interior, aunque oculta, y al concepto que a ella 

corresponde (MARX, 1947, p. 260). 

 

O capitalismo, hoje, vive uma crise estrutural 

histórica sem precedentes (MÉSZÁROS, 2012), pois 

existem defeitos estruturais na ordem de reprodução sócio-

metabólica do capital, revelando a incontrolabilidade do 

capital: 

 

Não se pode imaginar um sistema de controle mais 

inexoravelmente absorvente – e, neste importante 

sentido, “totalitário” – do que o sistema do capital 

globalmente dominante, que sujeita cegamente aos 

mesmos imperativos a questão da saúde e a do 

comércio, a educação e a agricultura, a arte e a 

indústria manufatureira, que implacavelmente 

sobrepõe tudo seus próprios critérios de viabilidade 

[...] sempre a favor dos fortes e contra os fracos 

(MÉSZÁROS, 2012, p. 96). 

 

Esse sistema é incontrolável, pois surge na história 

como uma grande estrutura totalizadora que submete tudo e 

todos à sua lógica e à sua viabilidade produtiva. Sua 

reprodução sócio-metabólica se dá, à medida que, para 

garantir seu funcionamento, esse sistema sacrifica o que for 

necessário da sociedade e da natureza. Aqueles que não 

conseguirem se adaptar a esse processo devem perecer. 

Nessa perspectiva, o Estado e todas as suas instituições estão 
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a serviço do capital. Por isso, para ocorrer um verdadeiro 

processo de mudança a educação tem que romper com o ciclo 

histórico do capital e realizar seu papel nesse tempo de crise 

estrutural do capital: 

 

Poucos negariam hoje que os processos 

educacionais e os processos sociais mais 

abrangentes de reprodução estão intimamente 

ligados. Consequentemente, uma reformulação 

significativa da educação é inconcebível sem a 

correspondente transformação do quadro social no 

qual as práticas educacionais da sociedade devem 

cumprir as suas vitais e historicamente importantes 

funções de mudança (MÉSZAROS, 2005, 25). 

 

Não se pode, pois, pensar em reformar os processos 

educativos, desconsiderando as práticas sociais. Gaudêncio 

Frigotto, em seu livro Educação e crise do capitalismo real, 

faz uma reflexão que traz algumas luzes a esta discussão. 

Colocando a educação como campo social de disputa 

hegemônica, Frigotto discute as relações entre sociedade, 

processo produtivo, processo de trabalho e educação ou 

qualificação humana e trata especificamente das relações 

entre estrutura econômico-social, o processo de produção, as 

mudanças tecnológicas, o processo e divisão do trabalho, 

produção e reprodução da força de trabalho e os processos 

educativos ou de formação humana: 

 

Na perspectiva das classes dominantes, 

historicamente, a educação dos diferentes grupos 

sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de 

habilitá-los técnica, social e ideologicamente para o 

trabalho. Trata-se de subordinar a função social da 
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educação de forma controlada para responder às 

demandas do capital (FRIGOTTO, 2010, p. 28). 

 

Sabe-se que a reforma da universidade proposta pelo 

governo em 2007 não rompeu com a ordem e o modelo de 

produção do capital. Talvez, tenha sido essa reforma 

somente uma estratégia do governo federal responder às 

exigências do capital internacional e consolidar a hegemonia 

burguesa no país, desarticulando a universidade enquanto 

aparelho privado de hegemonia, pois deve a universidade 

reformada trabalhar as novas relações societais, criando, 

assim, o novo homem coletivo: 

 

A reforma da educação superior, por sua vez, 

submete a produção de conhecimento nacional a 

diretrizes de organismos internacionais, reforça a 

ideia neoliberal do público não-estatal, estimulando 

jurídica e financeiramente o empresariamento da 

educação superior, ao mesmo tempo em que 

legitima a submissão da escola à empresa, o 

dualismo entre instituições universitárias  e 

instituições de ensino, utiliza o acesso à educação 

superior como instrumento compensatório ao 

histórico apartheid social brasileiro, além de 

agudizar a precarização das relações de trabalho no 

âmbito desse nível de ensino (NEVES, 2005, p. 

106). 

 

Fica, pois, a questão sobre as motivações do governo 

brasileiro para a reforma da universidade. Carlos Roberto 

Antunes dos Santos, diretor da Secretaria de Educação 

Superior do MEC na gestão do ministro da educação 

Cristovam Buarque, deixa claro o pensamento do governo 

em relação à construção da universidade do século XXI: 
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“Queremos uma universidade comprometida com o ensino 

básico, com o programa ‘fome zero’, com a alfabetização e 

assim por diante” (SANTOS, 2004, p. 59). E, assim por 

diante, a universidade é estimulada a ser pedagoga da nova 

cultura cívica do projeto neoliberal para criação de novos 

sujeitos políticos coletivos, voluntários para execução das 

políticas sociais assistencialistas do governo.   

Sendo assim, há quem defenda que não existe um 

valor histórico relevantenas reformas engendradas pelo 

governo Lula no Brasil, pois não romperam, ou melhor, nem 

colocaram em questão a lógica nefasta das relações de 

produção com lógica nefasta das relações de produção do 

capital, sendo efêmeras, provisórias, temporárias, breve. 

Segundo Valério Arcary (2011, p. 157), “estaríamos em uma 

época de ‘reformismo sem reformas’”. José Paulo Netto 

(2010), ao observar as reformas realizadas pelo governo 

LULA, faz uma crítica à essência dessas reformas, 

mostrando que, ao invés de reformas das estruturas, tivemos 

nesse período um quadro de iniciativas assistencialistas. Na 

verdade, o que se nota, na perspectiva do autor, é uma forma 

de perceber a situação de barbárie do Brasil contemporâneo, 

isto é, uma face hodierna da barbárie brasileira e de suas 

instituições: 

 

A dimensão bárbara inscreve-se no fundamento do 

modo de produção capitalista desde a sua gênese, 

mas combinou-se em escala diferencial, ao longo 

da explicitação das suas possibilidades, com a 

dimensão civilizatória de que era originariamente 

portador. Quando tais possibilidades se explicitam 

plenamente – vale dizer, quando o sistema 

subsumido totalmente ao capital chega à sua curva 
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descendente e objetiva a sua crise estrutural, 

expressando-se na efetividade do tardo-

capitalismo, a dimensão civilizatória se esgota e o 

sistema se revela como barbárie, torna-se bárbaro. 

Este é o estágio atual da ordem do capital (NETTO, 

2010, p.31). 

 

O Brasil estaria, nessa perspectiva, não reformando a 

sua estrutura de Educação Superior, mas sim respondendo a 

uma necessidade do sistema econômico da ordem mundial e 

concretizando o projeto societário neoliberal, sem romper 

com a ordem sócio-metabólica de reprodução do capital. 

Tenta-se, pois, resolver os problemas sociais sem ao menos 

arranhar os fundamentos da sociedade burguesa, sem 

problematizar as contradições estabelecidas pela ordem do 

capital. 

Stephen Ball, analisando as políticas educacionais no 

Reino Unido, observa algumas mudanças na forma de o 

Estado gerenciar. Há uma passagem do Estado de Bem-estar 

social Keynesiano para o Estado do trabalho Schumpeteriano 

e o Estado é reestruturado a partir das forças de mercado. O 

setor público ganha uma nova forma de gerencialismo, 

umnovo direcionamento ético que oferece um modelo 

organizacional centrado nas pessoas. Deve-se substituir o 

sistema de controle pela motivação das pessoas, sem castrar 

o espírito do empreendedorismo dos empregados. 

Esse novo gerencialismo é adotado pelas escolas, 

trazendo para estas a lógica empresarial-mercadológica, 

corroborando, assim, a tese de Gramsci (2001) de que a 

hegemonia nasce da fábrica e da escola como formadora de 

intelectuais de diferentes níveis para manutenção da 

hegemonia burguesa: 
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Na educação, o seguimento dos diretores de escola 

é a principal “carreira” em que se dá a incorporação 

do novo gerencialismo, sendo crucial para a 

transformação dos regimes organizacionais das 

escolas (Grace, 1995), isto é, para o 

desmantelamento dos regimes organizacionais 

profissionais-burocráticos e sua substituição por 

regimes empresariais-mercadológicos (BALL, 

2011, p.25). 

 

O neoliberalismo traz com seu novo gerencialismo 

uma nova economia moral, seguida de uma psicologia social 

que ensina a respeitar resultados e não princípios. A escola 

boa é aquela que oferece resultados e esses resultados são 

frutos da cultura empreendedora que os gestores vão 

implantar em seus espaços administrativos. Sendo assim, a 

qualidade da escola depende tão somente da forma que os 

gestores estão direcionando seu gerenciamento independente 

da realidade sócio-econômica na qual a escola está inserida.  

Essa abordagem de Ball faz com que se perceba 

alguns direcionamentos do novo gerencialismo no processo 

de democratização do Ensino Superior realizado no governo 

Lula, pois ao realizar a reforma da universidade o governo 

não se preocupa em modificar as relações de produção da 

sociedade, acreditando que basta ofertar cursos nas IES para 

democratizar o ensino superior, cabendo a cada um alimentar 

seu espírito empreendedor para aproveitar a oportunidade 

oferecida pelo Estado. O Estado faz seu papel ofertando uma 

vaga em determinada IES, seja ela pública ou privada, e o 

indivíduo deve fazer a sua parte, independente de onde 

realizou sua formação básica e das condições que teve para 

fazê-lo, conquistando, com igualdade de condições, seu 

lugar na Educação de Nível superior. 
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INTRODUÇÃO  

 

As leis sancionadas pelo governo brasileiro no intuito 

de inserir a filosofia como disciplina obrigatória do nível 

médio desperta na segunda década desse século um 

reencanto pela disciplina. Com isso, faz-se necessário uma 

investigação pedagógica de caráter introdutório.  

Neste contexto, percebemos que a noção de 

“introdução à filosofia” do filósofo alemão Martin 

Heidegger pode ser interpretada em justificativas didáticas e 

pedagógicas, pois a inserção da disciplina é analisada pelo 

Parâmetro Curricular Nacional (PCN) como condição de 

introdução à filosofia, que na interpretação que fazemos de 

Heidegger revela-se em condições existenciais. 
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Em 1961, a filosofia deixa de ser disciplina 

obrigatória nas escolas médias do Brasil. Dez anos depois ela 

é retirada totalmente das escolas. Em 1996, a filosofia volta 

para escola média, no entanto, a obrigatoriedade só será 

definitiva em 2008. Hoje, sendo constantemente ameaçada 

pela reformar curricular do governo Temer.  

As propostas pedagógicas foram apresentadas em 

metodologias transversais no objetivo de atender as normas 

legais, com isso, surgiram movimentos intelectuais e sociais 

a favor de uma filosofia livre e inclusa na escola mediana. A 

inclusão foi determinada e trouxe consigo especulações 

pedagógicas calcadas no questionamento de qual filosofia 

aprenderá o aluno do nível médio? 

Apresentamos a noção de “introdução à filosofia” de 

Heidegger como condição de investigação para tal problema. 

Heidegger observa que comumente a idéia de “introdução à 

filosofia” é proporcionada mediante o fato de nos 

encontrarmos “fora” da filosofia no intuito de sermos 

conduzidos para o seu interior. 

No entanto, Heidegger enfatiza que não estamos 

totalmente “fora” da filosofia, pois existem supostamente 

idéias preliminares do que seja filosofia vindas da tradição. 

Certamente causa-se a impressão de que tal investida está 

conduzindo para o interior da filosofia, mas, na verdade, 

existe um afastamento. 

Para Heidegger, o cerne da questão está no fato da 

filosofia não estar ausente no ser aí humano, mas o contrário. 

O ser-aí humano está na filosofia e a filosofia nele, portanto, 

tais investidas pedagógicas fundadas no pensamento de 
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Heidegger tem como objetivo despertar a filosofia que se 

encontra adormecida no ser-aí humano. 

O Parâmetro Curricular Nacional (PCN) faz menção 

à indagação acerca da utilidade da filosofia feita pelos alunos 

que se deparam com a disciplina no nível médio. O primeiro 

passo para o despertar da filosofia revela-se no 

questionamento. Por isso, o questionamento dos alunos do 

nível médio a respeito da utilidade da filosofia é perpassado 

por problemas filosóficos voltados para a introdução da 

disciplina em seus primeiros contatos. 

Segundo o PCN, o questionamento dos alunos do 

nível médio não é oriundo apenas da tradição técnico-

científica nas práticas pedagógicas, mas fruto de uma cultura 

autoritária de suplantação dos conhecimentos das ciências 

humanas. O PCN propõe o ensino de filosofia com 

consciência produtiva, no entanto, esta determinação pode 

gerar dicotomias entre o conhecimento filosófico e o 

conhecimento científico no que diz respeito às necessidades 

de ensino/aprendizagem. 

Na interpretação do pensamento de Heidegger 

podemos observar que o caráter investigativo da ciência 

pode aproximá-la de uma abordagem didática de índole 

introdutória, pois elucida a investigação no exercício do 

filosofar como caráter inerente do ser humano, o que rompe 

com uma filosofia moldada na consciência produtiva.  

Para o PCN, o ensino de filosofia torna-se necessário 

na medida em que promove a cidadania, por conseguinte o 

despertar da filosofia consiste em um despertar particular do 

ser-aí que se efetiva na coletividade. O PCN afirma que a 

filosofia não se equipara com a tradição empírica de 
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pesquisa, o que é próprio da ciência. Com efeito, o que está 

em jogo é justamente a posição da filosofia perante as demais 

disciplinas que compõem a grade curricular do ensino médio. 

Para Heidegger, a filosofia não é ciência, não se trata 

de carência por parte da filosofia, mas de que a filosofia deve 

voltar-se para si mesma. A questão que Heidegger traz em 

seu pensamento é de que a filosofia é potencialidade da 

existência fundada na reflexão. Conforme o PCN, a reflexão 

se expressa na reconstrução e na crítica dos modelos 

estéticos, éticos e políticos com a finalidade de promover a 

cidadania, que interpretamos, a partir de Heidegger, como 

afirmação do ser-aí humano. 

A posição da filosofia no nível médio realça sua 

possibilidade por meio de uma metodologia, ou seja, de pôr 

o filosofar em curso; de deixar a filosofia acontecer e 

despertar de seu sono profundo marcado pelos sonhos da 

materialidade do mundo conforme suas estruturas 

ideológicas. 

O “pôr o filosofar em curso” exige práticas 

pedagógicas rigorosas. A leitura como condição para o 

filosofar pressupõe uma dinâmica metodológica de leitura 

reflexiva a partir de temas selecionados pelo professor, que 

sejam de natureza ou interpretação filosófica. Isto pode gerar 

problemas em virtude da vasta literatura filosófica em 

relação à história da filosofia e seus problemas, portanto, 

deve se ensinar filosofia ou história da filosofia? 

Em síntese, deparando-se com tal problema o PCN 

sugere uma leitura dinâmica da história da filosofia 

conforme a realidade em que o professor se encontra, 

levando em consideração as questões sociais, históricas e 
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culturais. Por conseguinte, em tal prática, o aluno será 

conduzido a realizar a interdisciplinaridade, ou seja, realizar 

leituras diversas em âmbito filosófico. 

 

2. INTRODUÇÃO À FILOSOFIA E O ENSINO MÉDIO 

 

A obrigatoriedade do ensino de filosofia aos alunos 

do nível médio como consta na substituição do artigo 36 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 

9.394/96) pela lei n. 11.684 de 2 de Junho de 2008 nos faz 

refletir sobre a necessidade de uma didática de ensino de 

filosofia que possa atingir a todos os alunos que formam a 

realidade do ensino médio, pois em tal realidade de ensino 

temos alunos que simpatizam com a disciplina e alunos que 

nem sequer pensam a existência dela. Daí, nos deparamos 

com o seguinte problema: que filosofia aprenderá o aluno do 

nível médio?  

Em virtude das estruturas curriculares e pedagógicas 

da filosofia no ensino médio temos uma característica de 

ensino de filosofia voltada para um âmbito introdutório. Esta 

característica metodológica voltada para uma introdução, 

segundo a interpretação que fazemos da noção de 

“Introdução à Filosofia” de Heidegger, pode causar uma 

série de especulações direcionadas às didáticas de ensino no 

nível médio. 

Diante de tais problemas as propostas de ensino de 

filosofia sugeridas pelo governo no Parâmetro Curricular 

Nacional (PCN) estabelecem uma introdução do aluno ao 

exercício e à prática da filosofia: o que determina o ensino 

de filosofia voltado para a história da filosofia e para os 
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problemas filosóficos. Percebe-se, então, que o aluno no 

início do ensino médio se encontra, comumente, fora da 

filosofia para ser introduzido na mesma conforme práticas 

pedagógicas que atendam a solicitação legal na qual a 

filosofia está inclusa.  

Em “Introdução à Filosofia”, Heidegger desenvolveu 

uma noção de “introdução à filosofia” em um nível de 

especulação que foge das tendências tradicionais, as quais 

consistem em introduzir ao filosofar aqueles que se 

encontram fora da filosofia. Em contrapartida teremos com a 

análise de Heidegger uma “introdução à filosofia” que 

pressupõe uma dinâmica existencial do ser-aí humano, que 

aqui interpretaremos como condição de análise pedagógica 

voltada para o ensino de filosofia no nível médio.  

 

2.1 CONTEXTO LEGAL DO ENSINO DE FILOSOFIA NO NÍVEL 

MÉDIO DO BRASIL 

 

Na história recente do ensino de filosofia do Brasil 

temos no ano de 1961 (com a lei n.4.024/61) a determinação 

de que a filosofia não é disciplina obrigatória. Em 1971, com 

a lei n. 5.692/71, período da ditadura militar, a filosofia é 

definitivamente retirada da escola média do Brasil. Em 1996, 

teremos um avanço significativo para solidificar a existência 

da filosofia no nível médio por afirmar que ao concluir o 

ensino médio todo aluno deverá “dominar conhecimentos de 

filosofia” como identificamos no artigo 36 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96). 

Em 2008, temos a obrigatoriedade da disciplina mediante a 

modificação da lei Federal n. 9.394/96. 
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O uso das diretrizes curriculares direcionadas ao 

ensino médio, a saber, resolução CEB/CNE n. 3/98, que 

foram validadas pelo Conselho de Educação em 1998, pelos 

PCNEM de 1999, tentou estabelecer os conteúdos filosóficos 

como condição de conhecimento transversal a serem 

trabalhados nas escolas. Com isso, os professores de outras 

disciplinas poderiam trabalhar textos de filosofia que 

estivessem de acordo com a realidade de suas disciplinas. O 

professor de Literatura poderia trabalhar “a poética” de 

Aristóteles nas aulas de poesia, o professor de História 

poderia trabalhar a noção de capitalismo usando “O capital” 

de Karl Marx e assim por diante.  

Os documentos não anulam a disciplina de filosofia 

das escolas, mas ampliam a idéia de que o cumprimento da 

LDB seja possível sem a necessidade de uma disciplina 

específica. Usavam o argumento da transversalidade pela 

falta de professores qualificados, pelo alto custo 

orçamentário, e que levar a filosofia para dentro da escola 

média seria reduzir o pensamento crítico filosófico a uma 

realidade insuficiente para a sua grandeza.  

Tais argumentos fizeram o presidente da época, 

Fernando Henrique Cardoso, vetar um projeto de lei que 

tramitava há três anos na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal com o intuito de obrigatoriedade da disciplina de 

filosofia e sociologia nos currículos do ensino médio.  

Lutando contra estes argumentos falsos e ideológicos 

aqueles que são a favor da inserção da filosofia no currículo 

do ensino médio obtiveram vitória por meio da Lei Federal 

n. 11.684/08, sancionada pelo vice-presidente, em exercício 

da presidência, José Alencar, em dois de julho de 2008, 
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determinando a obrigatoriedade da disciplina em todas as 

escolas públicas e privadas do Brasil. A nova lei, publicada 

no diário Oficial da União de três de junho de 2008, 

modificou o artigo 36 da LDB (Lei n. 9.394/96) e determinou 

a obrigatoriedade tanto da filosofia quanto da sociologia em 

todas as séries do nível médio.  

Perante a legislação temos a filosofia como disciplina 

obrigatória das escolas médias. No entanto, apesar da 

conquista, temos uma série de problemas que perpassam o 

ensino de filosofia no nível médio quanto à sua didática. Na 

interpretação do pensamento da obra “Introdução à 

Filosofia” de Heidegger temos um problema pedagógico que 

parte de premissas conceituais, pois a aparente ideia de que 

o domínio filosófico do aluno do nível médio passa por uma 

análise da história do pensamento filosófico e a percepção 

dos principais problemas filosóficos é encarada aqui como 

um domínio de noção, ou seja, que a filosofia do nível médio 

é estabelecida como uma introdução à filosofia.  

Sendo assim, de que forma a filosofia está sendo 

introduzida aos alunos do ensino médio? As propostas 

deliberadas pelo governo correspondem de fato a uma 

introdução à filosofia? Ensinamos filosofia ou história da 

filosofia? Na leitura de Heidegger temos um problema que 

em uma interpretação peculiar pode causar em vez de uma 

introdução, um afastamento da filosofia, e que se pode causar 

impressão de que se está caminhando para o cerne da 

filosofia. Não se trata de criticar a inserção da disciplina no 

ensino médio, mas já que conquistamos a obrigatoriedade da 

disciplina devemos levar a rigor uma analise pedagógica que 
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corresponda a melhor forma de introduzir o aluno do nível 

médio no exercício do filosofar.  

Para o desenvolvimento de tal empresa, iremos 

analisar o conceito de “introdução à filosofia” de Heidegger 

em prol de uma interpretação pedagógica direcionada ao 

Parâmetro Curricular Nacional para o ensino de filosofia no 

ensino médio; as implicações de ensino de filosofia na 

competência de história da filosofia e de problemas 

filosóficos e, por fim, a relação entre educação e “visão de 

mundo”, interpretada a partir do pensamento de Heidegger.  

 

2.2. A NOÇÃO DE “INTRODUÇÃO À FILOSOFIA” DE MARTIN 

HEIDEGGER  

 

O objetivo da preleção de Heidegger é promover uma 

introdução à filosofia levando em conta que a intenção de se 

introduzir a filosofia pressupõe-se que nós nos encontramos 

“fora” da filosofia, portanto, o itinerário vai da situação de 

“fora” da filosofia para o interior de seu âmbito. Este estado 

de coisas, segundo Heidegger, parece óbvio e simples como 

ponto de partida para a introdução. Por isso deve-se ter 

cuidado para não errar o caminho e conhecer previamente a 

meta, ou seja, antes de especularmos o introduzir à filosofia 

“já carecemos de uma idéia prévia do que é filosofia” 

(HEIDEGGER, 2008, p. 01). Os alunos concebem o mundo 

em conceitos no seu contato social primário, com isso, como 

abranger conceitos prévios sobre o que é filosofia se na 

maioria das vezes o meio em que vivem são desprovidos de 

conceitos filosóficos? 
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Para Heidegger, temos uma dificuldade em nosso 

propósito, porém, só aparentemente, pois não estamos 

totalmente “desligados do âmbito da filosofia” 

(HEIDEGGER, 2008, p. 02). Temos certo conhecimento do 

que é um significado da filosofia vindo da literatura 

filosófica e dos manuais de história da filosofia. Mas, no caso 

das conjunturas do alunado médio, quais seriam as prévias 

que os fazem pensar a filosofia?  

Heidegger enfatiza que o modelo tradicional de 

“introdução à filosofia” complica-se na medida em que 

queremos saber qual filósofo tem influência decisiva: “Kant 

ou Hegel, Leibniz ou Descartes, Platão ou Aristóteles”. 

(HEIDEGGER, 2008, p. 01). Tal problema seria justificado 

porque a introdução mostra-se como uma visão geral de cada 

sistema e de cada filósofo. Tal prática seria a mais adequada 

para introduzir os alunos do nível médio no exercício do 

filosofar? 

Para Heidegger, tal perspectiva de “introdução à 

filosofia” não trata apenas de um conhecimento 

historiográfico do que foi a filosofia, mas de conhecer os 

problemas. Dentro desta percepção o saber de perguntas 

próprias da natureza humana apresenta-se como uma 

característica de problematização da realidade que o cerca, 

realidade a qual os alunos estão inseridos. Sendo assim, 

como essas problematizações do questionamento humano 

podem apresentar-se como conceito prévio para introduzir os 

alunos na posição de “fora” da filosofia para a sua esfera no 

interior da filosofia? 

A intenção de Heidegger não é a de inserir-se nos 

problemas das disciplinas filosóficas como lógica, 
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metafísica, ética, estética, teoria do conhecimento e outras, 

mas de penetrar no motivo pelo quais as disciplinas são 

organizadas entre si e como formam um sistema filosófico. 

Conseguir impetrar uma introdução historiográfica e 

metódica, segundo Heidegger, nos fará “detentores de 

conhecimentos acerca do âmbito historiográfico e 

sistemático da filosofia” (HEIDEGGER, 2008, p. 02).  

Salienta o filósofo que mesmo com o objetivo alcançado 

teremos uma “impressão de que esse âmbito é em verdade 

muito multifacetado” (HEIDEGGER, 2008, p. 02). 

Os métodos de ensino/aprendizagem de filosofia, que 

aqui iremos investigar a partir da proposta do governo, a 

saber, o Parâmetro Curricular Nacional para o ensino de 

filosofia no ensino médio, será calcado na noção de 

“introdução à filosofia” que interpretamos do pensamento de 

Martin Heidegger.  

Mesmo diante dos diversos atrativos tecnológicos, 

que são propagados pela mídia como estereótipos para o 

padrão social de nossos alunos e de todos aqueles que se 

encontram inclusos neste sistema, não podemos deixar de 

perceber, como afirma Heidegger “preleções de filosofia que 

presenciamos em nossas vidas” (HEIDEGGER, 2008, p. 03) 

e que se torna necessária e imprescindível na educação para 

o filosofar.  

Heidegger levanta uma problemática ao questionar o 

motivo pelo qual a introdução à filosofia foi posta pela 

tradição; porque permanece uma condução para fora da 

filosofia e que “despertam a opinião de que se foi conduzido 

para interior da filosofia” (HEIDEGGER, 2008, p. 01). 

Estamos conduzindo, com as propostas pedagógicas do 
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ensino de filosofia, os alunos do nível médio para o interior 

da filosofia ou estamos levando-as para um lugar fora e 

distante da filosofia? 

Heidegger afirma: “a questão é que não estamos de 

forma alguma ‘fora’ da filosofia” (HEIDEGGER, 2008, p. 

03). É claro que isso não acontece porque temos certa 

bagagem sobre o que é filosofia, mas porque estamos na 

filosofia e a filosofia em nós: “mesmo que não saibamos 

expressamente nada sobre filosofia” (HEIDEGGER, 2008, 

p. 03). Portanto, o ser-aí humano é a pressuposição para o 

filosofar porque o fundamento da filosofia permeia “uma 

possibilidade finita de um ente finito” (HEIDEGGER, 2008, 

p. 03). Dentro da ótica do pensamento de Heidegger, os 

conceitos para atividade filosófica dos alunos não estão em 

seus contatos sociais primários, nem na literatura filosófica, 

e nem nos manuais de história da filosofia, mas no próprio 

aluno que como ser-aí humano passa a interessar-se na 

compreensão de si mesmo, do outro e do mundo. 

Para Heidegger, “ser homem já significa filosofar” 

(HEIDEGGER, 2008, p. 04). O ser-aí humano encontra-se 

na filosofia, não de forma ocasional, mas nas diversas 

manifestações da existência e conseqüentemente de forma 

variada na própria filosofia. Para o filósofo, a filosofia pode 

permanecer escondida ou manifesta-se em diversos aspectos 

que encontramos para conceber o mundo. Para os alunos, o 

filosofar pode manifestar-se na sua religião, no seu 

imaginário fantástico e na ânsia de querer entender os 

fenômenos da natureza e da existência.  

Se a filosofia está no ser-aí humano como poderemos 

introduzir os alunos sem usar os métodos tradicionais de 
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ensinar filosofia? Se a tarefa de Heidegger é analisar uma 

perspectiva nova de “introdução à filosofia”, como 

poderemos estabelecer o ensino de filosofia para os 

estudantes do nível médio, uma vez que a nossa impressão 

de “introdução à filosofia” é como se a filosofia estivesse 

fora de nós? No pensamento de Heidegger a filosofia está 

como adormecida no ser humano; a filosofia ainda não está 

livre. 

Por conta disso, percebemos a importância dessa 

“introdução à filosofia” na perspectiva de ensino de filosofia 

para o nível médio, ou seja, fazer o aluno médio perceber que 

a filosofia está inclusa em sua existência e que a mesma pode 

ser vista em uma proposta pedagógica. Introdução, para 

Heidegger, não significa uma condução para o interior da 

esfera filosófica tendo em vista que estamos fora da filosofia, 

mas “pôr o filosofar em curso”, deixar a filosofia acontecer 

em nós. Com isso, podem as propostas do governo abordadas 

no Parâmetro Curricular Nacional estabelecer por suas vias 

pedagógicas o curso da filosofia no interior do aluno? 

Para Heidegger, o filosofar deve ser uma atitude de 

liberdade: “deve tornar-se a necessidade interna de nossa 

essência mais própria” (HEIDEGGER, 2008, p. 05) Trata-se 

de receber em nós “aquilo que deve se tornar livre em nós”. 

Não podemos reverter o que a tradição pensou em filosofia, 

mesmo sendo útil na compreensão dos conceitos filosóficos: 

“a posse de conhecimentos sobre filosofia é a principal causa 

da ilusão de que com isso estaríamos alcançando o filosofar” 

(HEIDEGGER, 2008, p. 05).  . 

O pensamento de Heidegger nos lança em um 

problema que permeia a forma de se ensinar filosofia e 
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sobretudo o ensinar filosofia na esfera pedagógica: “de que 

outra maneira podemos então conquistar uma compreensão 

prévia da filosofia, uma compreensão de que carecemos se é 

que o filosofar não deve ser um processo cego, mas um agir 

levado a termo em meio à liberdade?” (HEIDEGGER, 2008, 

p. 05). Para o filósofo, esta compreensão encontra-se no 

fundamento da filosofia, ou seja, que o filosofar compete ao 

ser-aí humano como tal. É nesse “como tal” que ele acontece 

e tem a sua história. 

O filosofar, segundo Heidegger, deve acontecer no 

ser-aí, que não existe na universalidade, mas como ele 

mesmo. Sendo assim, a filosofia deve tornar-se livre nos 

alunos e nas conjunturas que eles se encontram. Diz 

Heidegger: (...)em que conjuntura? Naquela que determina agora 

a forma primária e essencial a existência do nosso ser aí, isto é, 

nosso escolher, nosso querer fazer e omitir” (HEIDEGGER, 2008, 

p. 5). 

Para Heidegger a nossa existência é decisiva quando 

reivindicamos o nosso direito de ter acesso à universidade. 

Por isso a busca de uma educação para o filosofar no nível 

médio é o exercício da nossa existência em prol de nós 

mesmos e dos alunos como um todo, é fazer o ser-aí ter uma 

direção. “Isso pode acontecer tanto quando temos uma visão 

clara de nossa existência como também quando nos falta tal 

visão – podemos ter caído no círculo existencial da 

universidade por conversão, ou até mesmo por algum 

embaraço” (HEIDEGGER, 2008, p. 06). 

As convenções a universalidade em uma 

interpretação de ensino padronizado, que por sua vez junto 

ao governo determinaram às metodologias de se ensinar a 
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filosofia na escola média, tornam o conhecimento da 

filosofia algo que não faz parte da sua essência, ou seja, o 

amor à sabedoria, mas uma estrutura de resultados 

padronizados aos currículos ajustados aos pré-requisitos de 

acesso ao ensino superior. Isso acarreta problemas ao ser-aí, 

pois como diz Heidegger “toda e qualquer decisão relativa à 

existência é uma irrupção no futuro do ser-aí”. 

(HEIDEGGER, 2008, p. 07). 

A idéia de vocação profissional para Heidegger é 

entendida como uma profissão que nasce da escuta a um 

chamado específico, a uma vocação, trata-se da função 

singular do ser-aí reservada para si na totalidade e essência 

de sua existência. A nossa dedicação na formação filosófica 

dos alunos do nível médio surge como uma necessidade do 

ser-aí em sua vocação profissional. 

Como a vocação profissional, própria da essência do 

ser-aí, contorna-se em exigirmos direitos e acessos ao 

conhecimento nas instituições de ensino? Na ótica de 

Heidegger é o estabelecimento do ser-aí em comprometer-se 

com uma liderança na totalidade do nosso ser-um-com-o-

outro histórico. Heidegger não se refere à liderança como 

posição social: “A liderança é o comprometimento com uma 

existência que, em certa medida, compreende de que maneira mais 

originária, global e definitiva as possibilidades do ser-aí humano” 

(HEIDEGGER, 2008, p. 7). 

Pelo fato das nossas instituições, sobretudo a 

universidade, manterem e transmitirem a pesquisa científica 

elas possibilitam no ser-aí uma nova posição na totalidade do 

mundo. O motivo pelo qual demonstramos ter mais 

conhecimento do que os outros, segundo Heidegger, é algo 
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insignificante. A preocupação na formação do saber de 

estudantes e de todo progresso humano deve determinar o 

instante do nosso ser-aí.  

Tendo analisado o conceito de “introdução à 

filosofia” de Heidegger podemos perceber como as 

determinações que temos de introdução à filosofia podem 

gerar superficialidades ao filosofar. Percebemos claramente, 

que não se trata de ser inimigo da tradição e nem de recusar 

a apreciação filosófica a partir de sua história ou de seus 

problemas em suas respectivas disciplinas, mas de destacar 

o caráter existencial do ser-aí humano em sua totalidade. Este 

ser-aí, que como vimos, guarda a filosofia em seu interior, 

precisa ser acordado para o filosofar, muitos dos alunos do 

nível médio serão despertados ou permanecerão alheios ao 

que seja realmente a filosofia.  

Diante de tais problemas surgem as propostas para o 

despertar da filosofia, ou seja, as propostas pedagógicas para 

o ensino de filosofia em especial ao ensino médio. Mediante 

as condições curriculares da disciplina filosofia no nível 

médio, que mesmo diante das mais profundas investigações 

sobre a questão e suas inúmeras lutas, significa para o 

professor de Filosofia do nível médio uma hora aula semanal 

em cada turma do ensino médio. O que faz na maioria das 

vezes o professor de filosofia trabalhar outras disciplinas 

como sociologia e ensino religioso; do ponto de vista 

pedagógico temos um absurdo, mas do ponto de vista da 

sobrevivência do professor temos uma saída. 

Ajustando as condições sociais da filosofia no nível 

médio com a noção de “introdução à filosofia” de Heidegger, 

iremos nos deter no contexto real da principal proposta 
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deliberada pelo governo na sua habilidade educacional para 

a filosofia no nível médio, ou seja, o Parâmetro Curricular 

Nacional para o ensino de filosofia no nível médio. A nossa 

investigação delimitará em que condições a proposta do 

governo corresponde à “introdução à filosofia” no âmbito 

filosófico de Martin Heidegger.  

 

CONCLUSÃO 

 

Depois de toda esta exposição fundamentada nos 

princípios filosóficos ou argumentos da noção de Introdução 

à Filosofia de Heidegger em uma interpretação direcionada 

a pedagogia do ensino de filosofia no nível médio e a 

especulação da visão de mundo na prática educativa, a nossa 

conclusão forçosamente não pode ser outra senão que esta 

investida educacional, especulativa e atuante da prática 

escolar só pode ser uma realidade a qual somos 

impulsionados a promover a emancipação dos 

conhecimentos filosóficos na vida de todos aqueles que 

passam pelo rol do ensino médio. 

Através da nossa investigação do Parâmetro 

Curricular Nacional (PCN) na competência de ensino de 

filosofia para o ensino médio podemos perceber os aspectos 

relevantes da ação da filosofia como ação social voltada para 

a cidadania. Por meio da filosofia de Heidegger podemos 

perceber o quanto ela pode colaborar para o ensino de 

filosofia no nível médio em uma perspectiva introdutória, 

sobretudo por demonstrar meios da fazer a filosofia 

acontecer no cerne do ser-aí humano. 
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Todo acervo de discussão a respeito da prática 

filosofante no nível médio aborda questões metodológicas de 

ensino/aprendizagem, que interpretamos a luz do 

pensamento de Heidegger como “pôr o filosofar em curso”. 

Com isso, as práticas de leitura, escrita e 

interdisciplinaridade são imprescindíveis e necessárias para 

problematizar qual caminho didático, que abordamos na 

condição de história da filosofia e problemas filosóficos, 

devemos percorrer. 

Tal é a conclusão que se deduz de tudo o que 

acabamos de expor. O fato de sermos filósofos por sermos 

seres humanos nos impulsiona à promoção da dignidade 

humana. Portanto a tentativa de estabelecer meios por vieses 

pedagógicos de despertar e introduzir os alunos do nível 

médio na filosofia demonstra o quanto se faz necessário 

levarmos adiante o ideal de educar.  
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INTRODUÇÃO 

 

Diante das conclamações científicas do pensamento 

moderno, o filósofo italiano Giambattista Vico reforçou, 

uma ideia aparentemente anacrônica em sua época, 

princípios dialógicos para superar os limites da racionalidade 

em detrimento de uma investida histórica que escapa ao 

tecnicismo convencional e nos aproxima dos elementos de 

origem da formação social das comunidades humanas, o que 

autor deixa claro na sua célebre obra “Ciência Nova”.  

Sua pretensão é romper o positivismo clássico, 

evidenciado por Descartes, e apontar dentro de uma estrutura 

do pensamento a dinâmica de um processo que olha para a 

história em uma característica dinâmica e sempre passível de 

análise, o próprio percurso da obra de Vico admite essa 

retomada de conceitos, sendo ela mesma uma voz ativa dos 
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pensamentos e conceitos. Dessa forma, “A Ciência Nova”, é 

consequência de processo que nos situa dentro do projeto 

moderno e nos coloca em conflito com o fracasso desse 

projeto, convidando-nos para uma abertura de horizontes na 

forma de se pensar o curso comum da história e suas nuances 

no ensino e na aprendizagem, o que exige maturação para 

novos enfrentamentos. 

Vico especula se de fato é possível produzir um 

conhecimento conforme as regras do espírito, como pensara 

o positivismo, sem levar em consideração o artífice humano, 

pois em tal perspectiva, a gnosiologia da “clareza “ e 

“distinção”, posta pela geometria e matemática cartesiana 

não se sustentariam pelo fato de serem possíveis mediante a 

intervenção humana.  

Enquanto o cartesianismo anunciava Deus como 

sabedoria sem precedências, ou seja, aquele que possibilita o 

mundo, Vico, questiona a posição do homem no mundo, não 

somente como um ente racional, mas como “protagonista” 

da realidade posta no mundo civil. Em tais conjunturas, o 

filósofo de Nápoles, funda uma perspectiva humanista 

acerca da história e rompe com a posição desinteressada da 

história disseminada pelo método de Descartes. Essa crítica 

passa pelo pedagógico, pois o autor esclarece que conceber 

a razão como única expressão do conhecimento humano 

pode acarretar problemas intelectuais que afetam a realidade 

de sociabilidade. A “Ciência Nova” é na verdade o 

“Humanismo”. 

É nessa clímax que esse trabalho busca apropinquar 

um olhar sobre convicções pedagógicas que admitem em sua 

estrutura interna o imaginário linguístico e hermenêutico da 
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atividade educativa do imaginário indígena e sua realidade 

política e social como ônus axiológico de sua legitimidade.  

 

1. O HUMANISMO DE VICO 

 

O humanismo de Vico é engendrado na história na 

medida em que pensa o homem como ser relacional, ou seja, 

o homem posto na totalidade de suas relações sociais. Ele se 

apoia em uma condição epistemológica que limita a 

capacidade do conhecimento humano quando determina que 

o homem só possa conceber aquilo do que ele é artífice, ou 

seja: 

 

(...) de que só se pode conhecer verdadeiramente 

aquilo que se faz, de modo que um conhecimento 

total da natureza pela via dedutiva de índole 

cartesiana é questionável, uma vez que não foi a 

mente humana que forjou a ordem das coisas 

naturais, sendo admitido nesse âmbito apenas um 

conhecimento parcial que se faz pela construção 

experimental, como admitia Bacon (PEREIRA, 

2012, p. 200).  

 

 Segundo Vico, a mente humana pode especular 

erroneamente acerca das verdades das coisas. Como o 

exemplo do que foi dito sobre a natureza dos egípcios, o 

autor ilustra que: 

 

A opinião falsa da grande antiguidade dos egípcios 

deve ter sido criada pela característica da mente 

humana: a de ser indefinida. Essa indefinição faz 

com que as questões que não conhece sejam amiúde 

consideradas como mais do que são na realidade 

(VICO, 2008, p.31).  
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Percebe-se que Vico situa teoricamente o homem na 

história e, dentro dessa condição, o autor da “Ciência Nova” 

desenvolve um direito da histórica autenticamente 

antropológico. 

O humanismo de Vico aponta que, ao se tratar do 

mundo da história, o homem é categoricamente e 

incontestavelmente o seu “senhor”, pois o mundo da história 

é o mundo dos negócios humanos, que, segundo o autor, 

compõe todo dinamismo sociável das instituições, religiões, 

costumes e linguagens: 

 

Todavia, nessa densa noite de trevas de que a 

primeira antiguidade está coberta para nós, vai 

aparecer esta luz eterna, que não declina, esta 

verdade de que não se pode duvidar, ou seja: esse 

mundo civil foi feito pelos seres humanos, donde se 

pode e deve descobrir os princípios dentro das 

modificações da própria mente humana. (VICO, 

2008, p. 36).  

 

Nesse contexto, é possível visualizar que a educação 

indígena não restringe-se ao formalismo, mas que traz dentro 

do seu universo humanístico elementos que escapam as 

regras do espírito e da razão instrumental como fora posto 

pelo pensamento moderno. É importante evidenciar, que se 

de um lado a educação no Brasil orientou-se para o 

movimento escolástico, por outro, com Marques de Pombal, 

ela voltou-se para a pedagogia da ilustração. A contrapartida 

de Vico encaminhou a teoria da história de Marx como 

resposta ao movimento filosófico do hegelianismo de direita, 

o que fez Vico chegar tarde no mundo acadêmico brasileiro, 

o que se deduz um campo importante para pensar educações 
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periféricas uma abordagem que compreende o pedagógico 

no movimento da história e na manutenção das linguagens 

originais, o que aproxima esse trabalho da educação 

indígena. Não existe um itinerário que leva os homens à lei, 

nem mesmo a educação pode ser pensada como “introdução” 

ao universo do pensamento, mas sim como um processo que 

é um acontecimento. O humanismo chega antes da esfera 

legal. Existe legalidade porque primeiro existe o homem para 

conceber o mundo. Nesse sentido, a educação indígena 

pressupõe um movimento filológico. Ela (educação), para 

manifestar-se precisa ser “dita”, e o “dito” só é possível na 

história e nos princípios constitutivos que formam a 

condição humana.  

Por isso, as investidas na linguagem, como profere 

Heidegger, é substancialmente “a casa do ser”. A etimologia 

na cultura indígena em consonância com suas diversas 

culturas é um demonstrativo da sobrevivência da sua cultura, 

o que traz especificamente o imaginário filológico como 

mote de investigação e aplicabilidade pedagógica. A língua 

numa comunidade indígena é a “casa do seu ser”, sua 

afirmação enquanto grupo e legitimação social e cultural.  

 

1.1 A importância da filologia  

 

Vico discorre sobre uma abordagem da história que 

na medida em que desenvolve um ensaio acerca da ideia e do 

fato, une a educação com a filologia, o que solidifica sua 

proximidade com o humanismo calcado pela linguagem. São 

os homens que desenvolvem a linguagem no seio da sua 

cultura. Na gravura da “Ciência Nova” o autor usa de 
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elementos da linguagem, da interpretação simbólica ao 

alfabeto fonético como o elo de análise da história, 

mostrando assim, a interação didática existente entre 

filosofia e filologia voltada para a imaginação: 

 

“(...) que aproveite o leitor para chegar à concepção 

da ideia dessa obra, antes mesmo de lê-la, ou lhe 

sirva mais facilmente a reter na memória, depois de 

tê-la lido, fazendo uso deste recurso que lhe 

subministra à fantasia” (VICO, 2008, p.79). 

 

Tal perspectiva viquiana inaugura um novo olhar 

sobre o método pedagógico. Não há uma separação 

substancial entre ensino e filologia, mas uma interação. Com 

isso, é possível problematizar os feitos humanos e natureza 

das nações antes mesmo de existir qualquer documento 

escrito. Vico rompe com a filosofia da abstração, fortemente 

arraigada nas verdades da razão e do conceito, própria do 

cartesianismo, e busca princípios universais, em que a 

autenticidade e validade originam-se na explicação acerca da 

natureza das nações, portanto, uma empresa histórica e 

humanista. Tem-se nessa lógica o início do que viria a ser os 

direitos humanos. Esse universo da linguagem está presente 

na formação cultural dos povos mesoamericanos, 

especificamente no imaginário indígena, que trazem na sua 

proposta a manutenção da linguagem como artífice de 

resistência e legitimidade da sua cultura. Dessa forma, a 

língua dos povos indígenas do Brasil mostra-nos que existe 

um universo simbólico que traz dimensões do humanismo 

que podem se perder no processo de modernização. Um dos 

meios de preservar esse universo de conhecimento filológico 
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é a educação, um currículo que seja capaz de interagir como 

os elementos originários dessas culturas, eis a necessidade de 

estarmos atento ao universo linguístico desses povos: 

 

Há apenas uma língua com pouco mais de 30.000 

falantes, duas entre 20.000 e 30.000, outras duas 

entre 10.000 e 20.000, três entre 5.000 e 10.000, 16 

entre 1.000 e 5.000, 19 entre 500 e 1.000, 89 de 100 

a 500 e 50 com menos de 100 falantes. A metade 

destas últimas, entretanto, tem menos de 20 

falantes. Em resumo: das 180 línguas apenas 24, ou 

13%, têm mais de 1000 falantes; 108 línguas, ou 

60%, têm entre 100 e 1000 falantes; enquanto que 

50 línguas, ou 27%, têm menos de 100 falantes e 

metade destas, ou 13%, têm menos de 50 falantes 

[...]. Em qualquer parte do mundo línguas com 

menos de 1000 falantes, que é a situação de 87% 

das línguas indígenas brasileiras, são consideradas 

línguas fortemente ameaçadas de extinção e 

necessitadas, portanto, de pesquisa científica 

urgentíssima, assim como de fortes ações sociais de 

apoio a seus falantes, que como, comunidades 

humanas, estão igualmente ameaçados de extinção 

cultural e, em não poucos casos, de extinção física 

(RODRIGUES, 1999, p.14). 

 

A filosofia de Vico elucida os fatos humanos 

explicando os seus momentos mais substanciais, desenvolve 

a sua crítica na própria história. Trata-se de olhar o sistema 

histórico-antropológico em sua totalidade, não se detendo a 

particularidades, mas analisando os fatos comuns de 

determinada época histórica como os costumes que geram as 

instituições e a linguagem que gera o mito e a fábula, temas 

peculiares da formação pedagógica indígena.  

O âmbito da verdade comporta a ideia, enquanto o do 

certo, o fato. A verdade não está fora, mas ela mesma é 



- 136 - 

factual por trazer em sua essência as evidências da existência 

humana. Em tal análise, Vico concebe um discurso 

universal-empírico e conceitual, irredutível e indissociável. 

A parti daí, a afirmação viquiana de que a ordem das ideais 

deve proceder segundo a ordem das coisas é entendida como 

uma fundamentação lógica que dá conta da história; o 

processo conceitual da filosofia, embasado na ideia, 

configura-se na realidade histórica, mantendo a sua 

substância sem prejudicar a natureza e desenvolvimento das 

atividades sociáveis humanas:  

 

Mas porque essa nova abordagem?  A resposta é 

que Vico começa se aperceber de que há uma 

relação indissociável entre ‘a ordem das ideias’ e ‘a 

ordem das coisas’, ou seja, entre a mentalidade de 

uma determinada época e o conjunto das práticas 

humanas que marcam uma tal época de 

desenvolvimento, incluindo aí os diferentes 

aspectos da vida social, como a política, a religião, 

os costumes, a organização econômica, jurídica etc. 

O conjunto dessas práticas, que Vico nomeia 

‘ordem das coisas’, expressa-se nos 

desdobramentos da linguagem que refletem ‘ a 

ordem das ideias’”. (PEREIRA, 2012, p. 202). 

 

Repete-se: o homem é o artífice da história. Todavia, 

é pertinente indagar sobre as características e transformações 

que são operadas pelo homem para que os fatos sigam o seu 

curso. Ao determinar o homem como ponto central da 

história, deve-se ressaltar que este homem é sociável. A ação 

social não se funda no inatismo originário, mas na estrutura 

existencial da condição humana. É razoável definir o 

homem, não somente como protagonista da história, mas 

como ser sociável. É justamente nessa dimensão de 
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sociabilidade que reside o aparato educativo bem como o 

movimento simbólico que circunscreve o universo indígena.   

A sociabilidade de Vico traz na sua essência a 

liberdade humana. Um princípio jurídico que leva em 

consideração que o arbítrio humano é centralizado na ação 

humana, ou seja, não se tem em Vico uma educação circular, 

pré-determinada pela natureza e imbuída na repetição dos 

fatos como pensara Tucídides e Políbio, e nem mesmo uma 

história linear, fundada em uma escatologia determinista, 

como pensara Santo Agostinho. Ao contrário, tem-se uma 

história que os homens realizaram conforme a sua escolha e 

condições disponíveis para tanto. E é nessa visão que o 

pensamento de Vico é capaz de sobrepor análises que sejam 

capazes de contribuírem para o uso da linguagem no 

universo indígena.   

O mundo civil só é possível ao conhecimento porque 

é possível conhecer os homens. As instituições humanas 

transformam-se no tempo e configuram-se conforme as 

intervenções humanas. Com isso, a família, a religião, o 

direito, o estado são passiveis ao dinamismo essenciais dos 

fatos na medida em que desenvolvem novos arquétipos 

mediante as circunstâncias de necessidade do homem no 

mundo. Mesmo sendo um antagonismo pensarmos uma 

educação indígena em circunstâncias modernas, não 

podemos negar o alvorecer da ciência que surgiu no início da 

modernidade e sua operação na política, e, 

consequentemente, no regime civil de direito. Um exemplo 

dessa civilidade é o pensamento de Rousseau, quando afirma 

no seu pensamento o processo de renaturalização, ou seja, é 

obrigação das políticas sociais modernas, salvaguardar os 
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valores da essência naturalista do homem. Nesse sentido, é 

obrigação do estado legitimar a linguagem indígena por meio 

dos instrumentos científicos e pedagógicos produzidos pelas 

ciências positivas. É possível analisar tal questão levantada 

por Vico na divisão da história em épocas históricas e 

aproximando-as da cultura indígena, pois para o autor, não é 

possível pensar o homem dentro de um sistema fixo, mas 

dentro de uma dinâmica no qual os elementos da história 

estão imbuídos dentro da nossa realidade ontológica.  

 

2. AS ÉPOCAS DA HISTÓRIA 

 

A história é organizada em três épocas: a época dos 

deuses, a época dos heróis e a época dos homens. Ao 

observar o caráter antropológico das respectivas épocas, vê-

se que os homens da época dos deuses desenvolviam a 

linguagem dentro de uma ordem panteísta, comumente 

ligada a natureza, como podemos observar nas comunidades 

indígenas tradicionais. Eram ligados aos sentidos e 

identificavam os fenômenos da natureza com a divindade 

dos deuses. O pampsiquismo dos homens refletiu na 

sociedade civil com o surgimento dos rituais religiosos e da 

piedade, o que Vico denomina de teologia poética. As 

primeiras formas de governo eram teocráticas, ou seja, na sua 

infância histórica os homens acreditavam que tudo era 

orientado pelos deuses. A existência dos oráculos, a relação 

divindade-natureza e as organizações sociais humanas 

conforme tais princípios ilustram o surgimento de uma 

linguagem que compreende a realidade a partir de um 

discurso narrativo, caracterizando o surgimento das 
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primeiras formas de coerção e sua singularidade refletida no 

direito natural.  

A época dos deuses desenvolve internamente os 

caminhos de uma linguagem que aflora na época dos heróis. 

Em tal fase prevalece o domínio da fantasia sobre o 

pensamento no exercício da razão. A imaginação fantasiosa 

do homem cria heróis que são comuns em diversas culturas. 

Dessa forma, todas as nações teriam os seus Ulisses, 

Hercules, Aquiles e outros. Como assevera Jeager: 

 

A Ilíada fala-nos de um mundo situado num tempo 

em que domina exclusivamente o espírito heroico 

da aretê, e corporifica esse ideal indissolúvel 

imagem tradicional dos antigos heróis, transmitida 

pelas sagas e incorporada aos cantos, e as tradições 

vivas da aristocracia do seu tempo, que já conhece 

a vida organizada da cidade (2013, p. 39) 

 

A substância religiosa prevalece em tais heróis, o que 

faz com que em tal momento da história apareçam as 

primeiras formas de organização social, embora de natureza 

grotesca. Os heróis formavam uma classe, que 

posteriormente seria chamada de nobreza, enquanto as 

cidades passariam a ser edificadas. É por tal razão que esses 

homens, segundo Vico, eram chamados de “homens do 

arado”, embora tragam no seu ordenamento social a vida na 

cidade, tendo em sua vivência o ensino da “Técnica” e o 

espírito das leis na conectividade das epopeias mitológicas 

cantadas na religião pública.  

O modelo grego das épocas das histórias segue um 

curso comum a qualquer civilização, sendo Roma um 

exemplo desse curso. De tais relações é possível perceber a 
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divisão de classes. Os patrícios formaram a classe dominante 

e desenvolveram estados aristocráticos para sustentar o 

Estado, ostentando riqueza para a sua classe. Todavia, os 

Plebeus evoluíram e passaram a lutar por melhores 

condições de sobrevivência, que implicava 

consequentemente na luta pela terra. Fruto dessa luta surgiu 

a Lei das Doze Tábuas, a qual diminuiu a desigualdade social 

entre os cidadãos romanos.   

Mas esse processo para o autor é um curso comum 

particular em vários momentos da história, como exemplo, 

podemos citar a epopeia do roubo do Fogo na mitologia 

Guarani:  

 

“Os mestres do fogo são os corvos. É preciso roubá-

lo deles, a fim de que os futuros habitantes da nova 

terra possam dispor dele. Personagens que 

pertencem ao mundo divino encarregam-se de 

cometer o roubo: heróis culturais, ou semideuses, 

ou mesmo Sol. Um deles finge-se de morto; os 

corvos chegam para cozinhá-lo e comê-lo. O falso 

morto chacoalha-se e espalha as brasas, e o sapo 

consegue engolir uma pequena quantidade delas 

que, uma vez vomitada, é colocada no interior de 

algumas madeiras determinadas. Bastará aos 

homens, doravante, produzir fogo pelo método da 

fricção. Notemos que, para os Guarani, a fricção 

não produz verdadeiramente o fogo, mas permite 

simplesmente extraílo da madeira, onde já se 

encontra enclausurado. Quanto aos corvos, 

despossuídos para sempre do fogo, transformam-se 

no que estavam condenados a se tornar: corvos, isto 

é, os comedores de carniça a quem não molestará o 

fedor da ‘coisa grande’, nome religioso do cadáver” 

(CLASTRES, 1990, 102-103) 
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Em tal análise é possível identificar os processos 

históricos como luta de classe, o que antecipa a história como 

luta de classes que aparece no pensamento de Marx. Na “tese 

sobre Feuerbach”, Marx diz que os filósofos tentaram 

compreender o mundo, vendo-o em uma determinada ótica, 

mas não o transformou. No frontispício da ilustração da 

ciência nova, Vico antecipa a crítica de Marx ao afirmar que 

os filósofos contemplaram a divina providência somente do 

lado da natureza:  

 

“Por isso mesmo, o globo, isto é, o mundo físico e 

mesmo natural, está apoiado apenas num lado do 

altar: eis que os filósofos, até agora, tendo 

contemplado a divina providência apenas do ângulo 

da ordem natural, obviamente nos deram a 

demonstração de uma só parte dela” (VICO, 2008, 

p.79).  

 

Partindo da realidade concreta das condições do 

homem, a linguagem narrativa mitológica, que na segunda 

era da história humana enfatizava o hibridismo dos heróis, 

ou seja, homens que participavam da natureza humana e 

divina serão substituídos por uma linguagem descritiva da 

realidade. Nesse momento passa-se para a terceira era da 

história, a era dos homens.  

A era dos homens, que aparece na Grécia clássica e 

na Roma republicana, expandindo-se na era moderna é 

marcada por um evento político singular, a saber, a 

transformação das repúblicas aristocráticas em 

democráticas, o que rompe o radicalismo das relações de 

parentesco desenvolvidas pela nobreza. A prática da razão se 

imprime no raciocínio e funda a filosofia, em uma metafísica 
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direcionada à reflexão mental, e não à linguagem narrativa 

fantástica das eras anteriores. A filosofia passa a habitar o 

mundo civil, provocando a evolução da humanidade, o que 

não significa a não existência da “Barbárie”, que Vico 

denomina de “Barbárie da reflexão”:  

 

Por outro lado, quando fala de uma ‘Barbárie da 

reflexão’ Vico também denuncia que, mesmo 

atingindo a idade da razão, nada garante que a 

humanidade esteja livre da bestialidade e da 

selvageria; ao contrário, aqui a razão totalmente 

desdobrada pode contribuir para uma barbárie 

ainda mais grave. (PEREIRA, 2009, p. 81). 

 

O dinamismo das três épocas da história exerce no 

pensamento de Vivo condições que refletem o 

comportamento humano. O fato de se superar determinada 

época não torna os homens livres das suas realidades 

subterrâneas. Essa tríade é um reflexo da psicologia humana 

e, nesse sentido, o imaginário prevalece como atividade 

mental, sendo tratado por determinadas correntes 

pedagógicas e desenhado no currículo moderno no universo 

das artes.  

O hibridismo dos heróis permanece ativo nas relações 

de poder, porém transmutado para a atividade jurídica que 

não permite que os homens façam justiça com as próprias 

mãos, mas que contratem profissionais para apaziguar tais 

embates, o que também determina um âmbito pedagógico 

próprio do ensino jurídico. E por fim, a razão, que se tornou 

o modelo clássico do currículo das ciências exatas e naturais, 

vista no aparelho curricular ideológico da produção. A 

questão é que a condição humana não é capaz de atuar 
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especificamente e unicamente em uma dessas três 

dimensões, pois os seres humanos são profundamente 

marcados por horizontes históricos pluralistas. Essa imagem 

por si, mostra que uma ideia de conceber “Direitos 

Humanos” pressupõe uma atividade genuinamente 

transcomportamental. É nessa pluralidade que reside o ponto 

fulcral do que foi proposto nesse trabalho, a saber, somos 

marcados por uma realidade linguística multifacetada, e 

manter essa performance é um meio de sustentarmos nossa 

identidade, elemento possível de legitimidade por meio dos 

processos educativos.  

 

CONSIDERAÇÕES  

 

A linguagem como gênese e fenômeno humano é 

estritamente pedagógica, multifacetada, mas universal por 

ser um dado intercultural das relações humanas. Para Vico a 

linguagem elucida as atividades humanas em prol da 

unicidade da cultura humana. A linguagem é universal, ela 

diz o ser, e configura tanto o consciente quanto o 

inconsciente. Por meio dela, o obscuro pode ser investigado 

e problematizado na análise filológica que aproxima as 

pessoas das instituições, religiões e costumes do mundo 

civil. Tal proximidade é interna e não externa, não se trata de 

pensar a história como se a mesma fosse um histórico de 

restolhos de fatos inócuos, mas uma história dinâmica onde 

se pode analisar conflitos e superá-los. 

Para Vico o homem é um ser “perturbado” por conta 

da sua atividade perceptiva e a poesia é a estrutura expressiva 

do ser “perturbado” do homem, pois, em tal condição, o 
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homem não expressa uma linguagem articulada e racional. 

Não se trata de pensar a poesia como tradição, ou seja, 

imitação abalada da realidade, mas de perceber os elementos 

de criatividade e originalidade contida na expressão poética. 

Com isso, a poesia ganha notoriedade metodológica ao 

desenhar a expressão coletiva de todo um passado obscuro. 

Vico mostra bem essa característica quando concebe 

Homero como a representatividade coletiva do povo grego. 

Trata-se de adentrar no mundo dos sentimentos e paixões 

humanas que passam pelo mundo divino e costumes 

religiosos até o desenrolar de uma linguagem articulada 

vindoura.  

Ressalta-se ainda que não se trata de estágios 

distintos e separados, porque está muito além de uma 

assimilação, mesmo parcial, dos estágios anteriores por parte 

dos que seguem posteriormente. O mito se aproxima da 

poesia estabelecendo validade de compreensão da história. 

Vico usa o termo “Universais Fantásticos” para designar o 

sentido do mito, que por estar desprovido de conceitos, 

recorre a uma linguagem fantástica, similar à poesia, para 

expressar de alguma forma tramas da vida humana em 

âmbito coletivo e político. Em tese, existe no pensamento de 

Vivo uma centelha para se pensar a educação indígena nos 

seus elementos fundantes sem desvincular-se dos direitos 

humanos promovidos pela ética moderna, em especial no 

ápice da sua questão social.  
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INTRODUÇÃO  

 

As intenções de pensar a “Introdução à Filosofia” 

pressupõem a ideia básica de levar o indivíduo a 

compreender o que seja a filosofia. Ao especular o que seja 

a “Introdução à Filosofia”, Heidegger constata que 

“Filosofia” e “Introdução à Filosofia” são conceitos 
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distintos, mas que operam na efetivação do ser-aí12 humano. 

É justamente nessa atuação sobre o ser-aí que se manifesta 

um possível caminho para “Pôr o Filosofar em Curso”. O 

próprio Heidegger reconhece a vastidão que habita em torno 

do conceito de “Filosofia”, o que provoca a indeterminação 

da problemática. No entanto, mesmo com as diversas óticas 

sobre um mesmo conceito, segundo ele, chega-se a um ponto 

comum que subjaz em torno de uma determinada abertura. 

Essa abertura de pensamento é estabelecida pela relação que 

existe entre o curso, compreendido como caminho, que faz 

do pensamento não uma mera atividade cognitiva, mas um 

fato que nos leva a compreender que o pensamento é extra 

intelectivo, encontra-se no mundo.  

Em tal análise, o trabalho que segue tem como 

proposta investigar o conceito de filosofia que traz em sua 

estrutura os elementos constitutivos da existência, que 

segundo interpretamos como uma abertura, um convite 

constante para pensar o fenômeno da filosofia como um 

acontecimento da condição mais particular do homem. A 

implicação dessa investida discorre da ideia que a existência 

tem um caráter historial, fazendo da própria existência um 

fenômeno do próprio mundo. 

Em um primeiro momento, nos apropriamos do 

conceito de filosofia relacionado a atividade do “Logos”, 

tendo como primazia o exercício a primazia da razão, como 

como Heidegger aponta na sua obra “O que é isto, a 

filosofia?”, todavia, essa constatação da tradição é 

caraterizada por elementos didáticos, pois no pensamento de 

                                                           
12 O homem (no sentido existencial) jogado no mundo, o seu “aí” 

determinado pela presença.  
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Heidegger a razão não ocupa o lugar de uma ordem que tem 

no sistema seu estatuto mais particular. Daí, o autor 

apresentar os elementos da realidade fática da vida com o 

intuito de ampliar o conceito de filosofia “fora” das 

estruturas convencionais, apresentado nesse trabalho num 

“novo” conceito de “Introdução à Filosofia”, que é 

justamente a ideia de o humano não passa por processo de 

introdução ao pensar, ele apenas faz acontecer o pensar que 

existe nele mesmo.  

Averiguado os conceitos que circunscrevem o 

pensamento de Heidegger em torno da sua existência, dita 

com mais precisão na sua metafísica subjetiva, o trabalho 

compreender que o ser-aí é um modo de ser do homem. Esse 

“modo de ser” se manifesta nos entes do mundo, o que faz 

do próprio mundo uma realidade de efetividade da atividade 

humana: o homem é o mundo e o mundo é o homem. O autor 

defende essa tese quando considera que o fenômeno 

filosófico inicia-se com o dinamismo do devir evidenciado 

no pensamento de Heráclito.  

A consequência entre os conceitos da filosofia de 

Heidegger e suas elucubrações na realidade fática, aponta no 

terceiro momento dessa análise que a filosofia, diferente do 

saber sistemático científico, é um reflexo da atividade 

humana perante si, o outro, o mundo e a finitude, tendo na 

morte, o ponto fulcral da realização existencial-ontológica 

dessa condição que chamamos de humana.  
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1. MARCAS DO CAMINHO 

 

Para o autor, seria impossível analisar todas as 

respostas dadas ao conceito de “Filosofia”, por isso, ele 

propõe categoricamente um caminho seguro para esse 

diálogo, melhor dizendo, uma condução de caráter 

metodológico13 que visa responder a generalidade da 

questão: 

 

Desta maneira, levaremos o diálogo para uma 

direção segura. Procedendo assim, o diálogo é 

conduzido a um caminho. Digo: a um caminho. 

Assim concedemos que este não é o único caminho. 

Deve ficar mesmo em aberto se o caminho para o 

qual desejaria chamar a atenção, no que segue, é na 

verdade um caminho que nos permite levantar a 

questão e respondê-la. (HEIDEGGER, 1991, p. 13) 

 

Embora o autor deixe em aberto à discussão, ele não 

nega que o seu caminho, além de levantar a problemática, 

busca responder a questão acerca do que seja a filosofia. Tal 

resposta só é possível em meio a um projeto existencial, o 

que traduz o objetivo de Heidegger de levar o ser-aí a 

reconhecer-se como tal. Perguntar sobre a filosofia implica 

que estamos fora da filosofia: “Quando perguntamos: Que é 

                                                           
13 Compreendido como explicitação argumentativa de conceitos que, 

embora transmutem no pensamento, mantém-se sempre na sua essência 

e peculiaridade. Metodologia é sempre um caminho, porém, como o 

desenvolver do filosofar fundou-se na modernidade a partir de um 

método, usamos o termo como instrumento da linguagem; o 

desvelamento do ser nos é possível, embora o que a linguagem nos 

fornece para o impetrarmos é a condição necessária para nos pormos em 

curso para o interior do filosofar. 
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isto – a filosofia? falamos sobre a filosofia. Perguntando 

desta maneira, permanecemos num ponto acima da filosofia 

e isto quer dizer fora dela” (HEIDEGGER, 1991, p. 13). O 

conceito de “Filosofia” traz em sua essência o atilamento no 

interior da filosofia e, para Heidegger, é aí que reside o 

filosofar. Mas tal filosofar se dá quando submetemos nosso 

comportamento à lei da filosofia (HEIDEGGER, 1991, p. 

13), essa submissão apontada pelo filósofo é o movimento 

do “Pôr o Filosofar em Curso”, ou seja, uma trajetória 

metodológica que não exclui o ser-aí, mas que desperta as 

suas potencialidade. A análise metodológica a qual 

propomos a partir de Heidegger é perceptivelmente 

filosófica, se manifesta e caminha junto à filosofia. Trata-se 

de uma metodologia inserida na filosofia e “não fora e em 

torno dela” (HEIDEGGER, 1991, p. 13). Para o Autor de 

“Ser e Tempo”, este caminho ao filosofar atinge a nossa 

responsabilidade perante o nosso ser; pensar o filosofar é 

pensar nós mesmos. Tal pensamento do ser não é um mero 

discurso sentimentalista, comumente difundido como 

interpretação da condição humana, Heidegger eleva a 

problemática à prática do filosofar, ao exercício da razão: 

 

‘Com os belos sentimentos faz-se a má literatura’. 

‘ C’est avec les beaux sentiments que l’on fait la 

mauvaise littérature.’ Esta palavra de André Gide 

não vale só para a literatura; vale ainda mais para a 

filosofia. Mesmo os mais belos sentimentos não 

pertencem à filosofia. Diz-se que os sentimentos 

são algo irracional. A filosofia, pelo contrário, não 

é apenas algo racional, mas a própria guarda da 

ratio. (HEIDEGGER, 1991, p. 13). 
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Afirmar que a filosofia é a guardiã da razão significa 

que qualquer tentativa de acordar o filosofar no ser-aí é 

consequência da racionalidade. A metodologia do autor é a 

metodologia da razão, isso impõe em um curso filosófico 

sistemático, pois o ser-aí é o ser da razão. É importante 

salientar que a razão, como metodologia, não responde à 

pergunta sobre o que seja a filosofia, uma vez que, segundo 

ele, a filosofia como produto da razão é uma resposta 

apreçada da questão: “Pois a esta resposta podemos 

contrapor novas questões. Que é isto – a ratio, a razão?” 

(HEIDEGGER, 1991, p. 14). O discurso da razão passa por 

toda a história da filosofia, seja para defender a razão, seja 

para criticá-la. É possível especular sobre a irracionalidade 

da filosofia, no entanto, segundo Heidegger, a questão não 

se sustenta, pois, “(...) quem quiser determinar a filosofia 

como irracional, toma como padrão para a determinação o 

racional, e isto de tal modo que novamente pressupõe como 

o óbvio o que seja a razão” (HEIDEGGER, 1991, p. 14). 

Sendo a filosofia um sistema da razão, como 

devemos olhar as questões humanas que dizem respeito ao 

que conhecemos como sentimento e emoção? Parece-nos 

que nosso autor defende uma inteireza do filosofar em torno 

do ser-aí humano, o que alude um “Pôr o Filosofar em 

Curso” a partir de um caminho que atenda ao sentido real do 

filosofar. 

Comumente prega-se que o conhecimento deve 

adaptar-se ao contexto social e histórico, onde o ser-aí deve 

compreender a ciência conforme a sua realidade. Heidegger 

contradiz tal metodologia e mostra a necessidade de uma 

linguagem racional: são os homens que devem adaptar-se 
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aos conceitos da razão e não o contrário. O fato de a filosofia 

interessar-se pela existência do ser-aí não implica em uma 

apologia frente à condição humana e o absurdo da vida. Por 

isso, a prática do filosofar funda-se em uma metodologia. 

Para o autor,responder à pergunta acerca do que seja a 

filosofia exige cuidado para não cairmos em erros 

discricionários: 

 

Do que foi dito deduzimos primeiro apenas isto: é 

necessário maior cuidado se ousamos inaugurar um 

encontro com o título: “Que é isto – a filosofia?” 

Um tal cuidado exige primeiro que procuremos 

situar a questão num caminho claramente 

orientado, para não vagarmos através de 

representações arbitrárias e ocasionais a respeito da 

filosofia. Como Porém, encontraremos o caminho 

no qual poderemos determinar de maneira segura a 

questão? (HEIDEGGER, 1991, p. 14). 

 

O fato de que para sermos filósofos só precisamos ser 

humanos, nos coloca próximos da questão. Todavia, é 

justamente essa proximidade que nos faz acreditar que o 

problema seja complexo. Segundo o filósofo da Floresta 

Negra, a filosofia está diante de nós, apenas precisa 

acontecer. Ele aponta que mesmo tendo domínio do termo 

“Filosofia”, que rotineiramente ouvimos e expressamos, 

conhecemos o caminho para o filosofar ainda de forma 

imprecisa. Não basta debelar o grego ou a historicidade 

filosófica para dominarmos com segurança o que seja a 

filosofia, para o autor, a tarefa da filosofia envolve todo orbe 

terrestre, mais precisamente a totalidade existencial do ser-

aí.  
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Ao elevar a filosofia ao estatuto da razão, mesmo 

sendo ela um atributo existencial de toda a humanidade, 

Heidegger não nega a sua genialidade grega, o que faz da 

filosofia um acontecimento da cultura Ocidental, foi lá que o 

despertar do ser-aí para o filosofar começou a debruçar-se 

sobre a existência humana e, mais adiante, espalhou-se por 

todo o planeta. Quando o filósofo afirma que devemos olhar 

a filosofia clássica sobre uma nova ótica, ele radicaliza o 

filosofar e nos joga diante da necessidade de retomar a 

tradição para atualizá-la. Os gregos não apenas filosofaram, 

mas filosofam; eis a necessidade que temos de novamente 

especular a metafísica. Para Stein, o resultado dessa 

investida de Heidegger resultou em um projeto filosófico que 

ao partir da pergunta do ser, lançou-se nos problemas que 

perpassam toda história da filosofia:  

 

A feliz confluência da pergunta pelo ser, a 

preocupação pela vida fática e a abertura para o 

movimento interno da história da filosofia, nela 

mesma esquecida, fizeram com que Heidegger 

sondasse as raízes da tradição e nelas escutasse a 

questão que recuperaria a verdadeira historicidade 

e finitude (STEIN, 2002, p. 34)  

 

Esse fato expressa o motivo pelo qual Heidegger 

distanciou-se da fenomenologia, que resignou a gênese da 

filosofia. Não se trata de uma rejeição do pensamento grego 

e sua filosofia póstuma, mas de ausentá-los de uma 

perspectiva que ecoa como problemas sempre atuais. 

Heidegger ilustra esse movimento atualizante da filosofia a 

partir da teoria atômica no processo formativo da ciência:  
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Consideramos por um momento o que significa o 

fato de caracterizarmos uma era da história humana 

de ‘era atômica’. A energia atômica descoberta e 

liberada pelas ciências é representada como aquele 

poder que deve determinar a marcha da história. 

Entretanto, a ciência nunca existiria se a filosofia 

não a tivesse precedido e antecipado. A filosofia, 

porém, é: He phisiphía. Esta palavra grega liga 

nosso diálogo a uma tradição historial. Pelo fato de 

esta tradição nomeada pela palavra historial 

philosophía, mostra-nos a direção de um caminho, 

no qual perguntamos: Que é isto – a filosofia? 

(HEIDEGGER, 1991, p. 15). 

 

A tradição no pensamento de Heidegger nos move 

para o caminho da liberdade do diálogo. Dialogando com os 

gregos encontramos na palavra “Filosofia” a identidade 

original da nossa história, pois “ela está na certidão de 

nascimento da atual época da história universal que se chama 

era atômica” (HEIDEGGER, 1991, p. 15). Por isso, é 

imprescindível começarmos a questão a partir dos gregos, 

uma vez que, como afirma o autor, a maneira como 

perguntamos permanece ainda grega. As respostas de 

qualquer coisa que perguntamos pressupõem a nomeação da 

coisa que não conhecemos com certa exatidão. A nomeação 

nos indica algo, mas não nos diz o que ele é de fato, a sua 

designação é consequência de um método. A partir daí, 

temos um procedimento para superar a nomeação e impetrar 

no seu ser. Percebemos que tanto a nomeação quanto o 

significado metodológico nos diz a coisa: o primeiro de 

forma parcial enquanto o segundo com fundamentação. O 

processo de “Introdução à Filosofia” nos diz parcialmente o 

que seja a filosofia, mas permanecemos sem respaldo quando 

nos limitamos à nomeação; com o processo metodológico, 
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entramos na fundamentação da filosofia. Em nenhum 

momento, seja da nomeação, seja da designação teórica, a 

filosofia está distante de nós, por isso o filosofar é sempre 

um estar em curso. Devemos nos ater ao fundamento para 

chegarmos à sua estrutura, necessitamos de um meio que nos 

ligue à essência sem sairmos da questão que levantamos. 

Esse meio traduz-se em um caminho que independe do 

percurso. Não podemos concebê-lo como uma série de 

etapas, pois o ser-aí não se realiza em partes, ele é sempre 

ele mesmo e o é em totalidade, apenas esconde-se em meio 

aos devaneios da mundanidade, e para termos acesso a ele, 

transitamos na pergunta; subsiste na elaboração da pergunta; 

como diz Heidegger, é uma forma grega de questionar que 

aparece nos diálogos de Platão e no sistema filosófico de 

Aristóteles. O movimento da pergunta não é metodológico 

por determinar a exatidão delimitada do que se pergunta, mas 

por pretender explicar o sentido da pergunta, o motivo pelo 

qual ela existe, caso não fosse assim, não faríamos filosofia, 

mas um tipo de saber objetivo, na verdade, um saber dentro 

da concepção moderna de ciência: 

 

(...) é preciso cuidar para que ao mesmo tempo se 

dê uma explicação sobre o que significa ‘que’, em 

que sentido se deve compreender o tí. Aquilo que o 

‘que’ significa se designa o quid est, tò quid: a 

quidditas, qualidade. Entretanto, a quidditas se 

determina diversamente nas diversas épocas da 

filosofia. Assim, por exemplo, a filosofia de Platão 

é uma interpretação característica daquilo que quer 

dizer o tí. Ele significa precisamente a idéa. O fato 

de nós, quando perguntamos pelo tí, pelo quid, nos 

referirmos à “idéa” não é absolutamente evidente. 

Aristóteles dá uma outra explicação do tí que 
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Platão. Outra ainda Kant e também Hegel explica o 

tí de modo diferente. Sempre se deve determinar 

novamente aquilo que é questionado através do fio 

condutor que representa o tí, o quid, o “que”. Em 

todo caso: quando, referindo-nos à filosofia, 

perguntamos: que é isto?, levantamos uma questão 

originariamente grega (HEIDEGGER, 1991, p. 15). 

 

Segundo Heidegger, tanto o tema do questionamento, 

quanto a forma como perguntamos é uma acepção grega. O 

método grego é um projeto da existência, mesmo sem 

pronunciarmos a palavra “Filosofia”, permanecemos na sua 

essência. Problematizar a questão em tal perspectiva implica 

em irmos ao encontro de nós mesmos; somos 

constantemente levados para esta origem. 

 

2.  FILOSOFIA GREGA: UM MODO DE SER DO SER-AÍ 

 

Para Heidegger, filosofar em grego não é uma 

apologia ao pensamento dos gregos, mas uma condição 

originária do ser-aí humano. O “grego” aqui não é somente 

uma cultura, mas um modo de ser do homem. Os homens 

desejam o saber; foram os gregos os primeiros a fazer esse 

estado de coisas acontecerem; não por mera causalidade, mas 

por um caminho. Os gregos partem da ideia de que os 

homens podem conhecer e que para conhecer precisam ser 

conduzidos de si para si mesmos e esse caminho desenvolve-

se na educação. Há um sistema na filosofia grega que visa à 

formação do homem racional, que corresponde à formação 

do cidadão. Tal formação metodológica expressa uma 

educação para totalidade. Portanto, a pergunta acerca do que 

é a filosofia não é um conhecimento que pretende entender a 
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si mesmo, tão pouco um conhecimento histórico. Para 

Heidegger, a questão é historial, ou seja, traz dentro de si um 

destino e tal destino não é “um destino” na acepção que 

designamos no senso comum, mas a fundamentação historial 

da existência humana. Devemos sublinhar que, enquanto o 

aspecto histórico se detém aos fatos dentro da historicidade, 

o aspecto historial refere-se a manifestações ligadas à 

existência do ser-aí em sua particularidade, fazendo da 

pergunta do ser o mote operante da filosofia: 

 

A PERGUNTA PELO SER E SEU SENTIDO é 

concebida por Heidegger como a questão em torno 

da qual deve sempre mover-se toda a filosofia. Por 

isso, a sua retomada não pode ser vista como uma 

decisão casual ou arbitrária, mas comporta, ao 

cerne da questão mesma, a necessidade explícita da 

sua repetição (Wiederholung) (FREIRE, 2002, p. 

78) 

 

Permanecermos no sentido originário da questão 

“que é Isto – a Filosofia?” é, segundo Heidegger, 

encontrarmos um caminho para o nosso futuro historial. O 

caminho apontado pelo autor é desenvolvido com a intenção 

de conduzirmo-nos do mundo grego até nós mesmos. Tal 

caminho é orientado porque as suas premissas iniciais 

permanecem na prática autêntica do filosofar. Porém, como 

diz Heidegger, isso não significa que tenhamos certa garantia 

de que vamos chegar ao fim do caminho, pois podemos ser 

dispersos a um caminho contrário. Segundo Heidegger, a 

questão da essência é a condição que temos para mantermo-

nos no caminho correto. Comumente a questão da essência é 
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colocada a partir da pergunta do que seja a coisa14, contudo, 

essa questão torna-se vital “quando aquilo por cuja essência 

se interroga, se obscurece e confunde, quando ao mesmo 

tempo a relação do homem para o que é questionado se 

mostra vacilante e abalada” (HEIDEGGER, 1991, p. 16) 

Assim, o que importa em Heidegger é a essência da 

filosofia. Além disso, a mesma não deve ser encarada como 

uma ilusão que alimenta muitos, mas deve tornar-se 

problemática enquanto filosofia. O simulacro do 

conhecimento pode trazer ao processo educativo uma crise 

sem precedências em relação ao saber. Com isso, 

perguntamo-nos: por que a filosofia apresenta-se diante de 

nós como uma problemática? Para responder essa questão, 

carecemos de certa noção do que seja a filosofia, portanto, a 

problematização da filosofia deve ser precedida por um 

processo introdutório, o que, segundo ele, coloca a filosofia 

dentro de um círculo: “Desta maneira somos estranhamente 

acossados dentro de um círculo” (HEIDEGGER, 1991, p. 

16). Não podemos de imediato nos afastar do círculo, mas 

podemos observá-lo; a questão é: para onde vamos olhar? 

Segundo o autor, a palavra grega philosophía pode nos 

despontar a direção correta. Para o filósofo, a própria língua 

                                                           
14 Em “Sobre a Origem da Obra de Arte”, o autor discorre sobre a forma 

coisificada que se tratou a coisa e critica tal procedimento como um 

processo condenado ao senso comum. A “Coisa”, no pensamento de 

Heidegger, deve ser analisada a partir de instrumentos que não a 

constituam como “Coisa”; trata-se de desmistificar a ideia de “Coisa” 

para melhor elucidar o seu caráter essencial. HEIDEGGER, Martin. A 

origem da obra de arte. Trad. Maria da Conceição Costa. Lisboa: 

Biblioteca de Filosofia Contemporânea. Ed.: Edições 70, 2000.  
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grega, na sua essência, é metodológica, e traz na sua essência 

a capacidade de nomeação: 

 

Se escutarmos de maneira grega uma palavra grega, 

então seguimos seu légein, o que expõe sem 

intermediários. O que ela expõe é o que está aí 

diante de nós. Pela palavra grega verdadeiramente 

ouvida de maneira grega, estamos imediatamente 

sem presença da coisa mesma, aí diante de nós, e 

não primeiro apenas diante de uma simples 

significação verbal (HEIDEGGER, 1991, p. 16). 

 

Segundo Heidegger, o termo grego philosophía 

origina-se da palavra philósophos que, por sua vez, funda-se 

no adjetivo philárgyros, o qual significa aquele que ama a 

prata, equivalente ao philótimo, que significa aquele que ama 

a honra. Prata e honra mostra o sentido prático da vida, 

próprio da lógica grega. A prata como símbolo da força, e a 

honra como símbolo do cidadão, que é capaz de governar a 

sua família e cumprir com as funções da cidade. O exercício 

educativo visa atender as necessidades do cotidiano sem 

necessariamente recorrer à reflexão racional. Não há, a 

princípio, uma teoria sistemática do número, nem um pensar 

calcado na razão. O que temos é uma antecedência do 

filosofar, mas que não é o filosofar, apenas uma faceta de 

algo que está por vir. Este “está por vir”, na verdade, já se 

realiza na disposição dos homens em almejar a vida cívica 

levando em consideração a honra. O ocupar-se com a vida 

ordinária é a pedagogia por excelência, no entanto, a 

disposição levou os gregos ao espanto e ao maravilhamento 

diante do mundo que lhes circunda. A partir desse dado da 

realidade humana, surge à palavra philosophos, termo criado 
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por Heráclito, que segundo Heidegger, implica dizer que 

ainda não existe nem philosophía nem o homem “filosófico”, 

mas há relação harmoniosa entre a filosofia e o filósofo; 

trata-se da “(...) harmonia que se revela na recíproca 

integração de dois seres, nos laços que os unem numa 

disponibilidade de um para com o outro” (HEIDEGGER, 

1991, p. 17). O que temos é a disposição para a razão e tal 

disposição é uma manifestação presente na essência do ser-

aí humano, justificando as máximas aristotélicas de que 

todos os homens desejam conhecer e se espantam com a sua 

condição perante o mundo.  

Para o filósofo da Floresta Negra, a palavra 

philósophos é de tradução complexa, por isso, ele sugere a 

própria explicação de Heráclito:  

 

O anèr philósophos ama o sophón. O que esta 

palavra diz para Heráclito é difícil traduzir. 

Podemos, porém, elucidá-la a partir da própria 

explicação de Heráclito. De acordo com isto, to 

sophón significa: Hèn Pánta, o “Um (é) tudo”. 

Tudo quer dizer aqui: Pánta tà ónta, a totalidade, o 

todo do ente. Hèn, o Um, designa: o que é um, o 

único, o que tudo une. Unido é, entretanto, todo o 

ente no ser. O sophón significa: todo ente é no ser. 

Dito mais precisamente: o ser é o ente. Nesta 

locução, o “é” traz uma carga transitiva e designa 

algo assim como “recolhe”. O ser recolhe o ente 

pelo fato de que é o ente. O ser é o recolhimento – 

Lógos. (HEIDEGGER, 1991, p. 17). 

 

A ideia de que todo o ente participa do ser manifesta-

se diante de nós com certa banalidade, pois se o ente tem um 

lugar no ser, não necessitamos de apreensão. Mas, é aí que 

reside algo fundamental: o ente que permanece de alguma 
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forma recolhido no ser é uma constatação de “(...) que no 

fenômeno do ser se manifesta o ente” (HEIDEGGER, 1991, 

p. 17). Para Heidegger, foi essa constatação que fez com que 

os gregos mergulhassem no espanto: “Ente no ser: isto se 

tornou para os gregos o mais espantoso” (HEIDEGGER, 

1991, p. 17).  Em contrapartida, os sofistas, por serem 

ligados ao exercício prático, tinham explicações imediatas às 

necessidades de cada um. 

Os gregos tiveram que preservar o ente que habita o 

ser. Para o filósofo, isso significa a salvação do espantoso, 

que se deu por aqueles que não se distanciaram do sophón e 

fizeram dele o seu próprio caminho. O compromisso com o 

sophón despertou a atenção e o anseio de outros homens pela 

sabedoria. Daí, o acordo harmonioso entre o filósofo e a 

filosofia transformou-se em um aspirar pela sabedoria. Os 

homens desejam a sabedoria e buscam constantemente o ente 

no ser, o que maravilhosamente manifesta nos homens a 

necessidade de conhecerem a si mesmos, fazendo valer a 

proposta socrática do “conhece-te a ti mesmo”. O acordo 

entre a filosofia e o filósofo é sucumbido pela aspiração; não 

mais um acordo, mas o eros como o determinante do 

filosofar. A educação passa a ter um novo significado: educar 

para a razão e para ulterioridade. Não se pensa mais o mundo 

como mera consequência da atividade prática, mas como 

mundo capaz de ser pensado no exercício da razão, pois o 

pensar do mundo é o pensar do homem.  
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3.  FILOSOFIA: REFLEXOS DO EXISTIR DO HOMEM 

 

Segundo Heidegger, sendo o ente uma habitação do 

ser, somos levados a seguinte questão: o que é o ente 

enquanto é? Aí está a autêntica pergunta filosófica; agora 

sim, estamos diante da filosofia na sua inteireza. Mas, como 

ficaria a condição de filósofo de Heráclito e de Parmênides? 

Não seriam filósofos? O Autor de “Ser e Tempo” responde a 

esse questionamento e nos mostra como o caminho ao 

filosofar sempre esteve na essência do homem, embora tenha 

necessitado de uma trajetória reflexiva, do exercício do logos 

e de uma metodologia que fosse capaz de “Por o Filosofar 

em Curso”:  

 

Porque eram os maiores pensadores. “Maiores” não 

designa aqui o cálculo de um rendimento, porém 

aponta para uma outra dimensão do pensamento. 

Heráclito e Parmênides eram “maiores” no sentido 

de que ainda se situavam de acordo com o Lógos, 

quer dizer, com o Hèn pánta. O passo para a 

“filosofia”, preparado pela sofística, só foi 

realizado por Sócrates e Platão. Aristóteles então, 

quase dois séculos depois de Heráclito, 

caracterizou este passo com a seguinte afirmação: 

(...) ‘Assim, pois, é aquilo para o qual (a filosofia) 

está em marcha já desde os primórdios, e também 

agora e para sempre e para o qual sempre de novo 

não encontra acesso (e que é por isso questionado): 

que é o ente? (ti to ón).  (HEIDEGGER, 1991, p. 

17). 

 

Segundo Heidegger, o objetivo da filosofia é 

encontrar o ente enquanto o ente é. A filosofia está na busca 

do ente que possibilita o ser, o que significa tratar do ente 
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sob o ponto de vista do ser. Descrever o ser do ente será a 

grande tentativa filosófica do Ocidente, que sofrerá 

transmutação e sempre estará marcada por novos 

significados, mas sempre girando em torno da tentativa de 

explicar o ponto comum de todos aqueles que ousam dar 

algum sentido a isto que chamamos de filosofia. O autor 

começa com Platão e Aristóteles como o ponto máximo da 

episteme grega, a ponto de afirmar, como vimos 

anteriormente, que somente com eles temos, de fato, a 

filosofia. É a partir das sínteses elaboradas por esses filósofos 

que o filosofar entrou em curso. Trata-se de uma operação 

considerável para a práxis filosófica, ela não subsisti mais na 

linguagem narrativa, mas ganha forma e definição na 

linguagem descritiva. A descrição é a maneira racional de 

dizer o ser-aí, aqui se dá o início da tentativa Ocidental de 

compreender o ente que possibilita o ser, e que este mesmo 

ente é inserido no ser. O ser um com o outro age na tentativa 

de construir um conceito capaz de dizer os fundamentos que 

possibilitam o filosofar, além disso, traz na sua essência um 

caminho que, ao afirmar a filosofia, afirma o homem. A 

questão aqui não é somente uma desenvoltura conceitual, 

mas uma fundamentação para dar sentido à existência do 

homem. Não é ao ocaso que Heidegger trata o problema dos 

antigos como uma problemática contemporânea. O possível 

projeto metodológico do autor que pretende “Por o Filosofar 

em Curso” é um projeto existencial, pois visa efetivar a 

temporalidade do ser que foi, que é, e continuará sendo. É 

fazer acontecer o acontecer. Entender a filosofia é passar por 

um caminho que se expressa de forma prática, pois se trata 

de um caminho desenvolvido a partir de um acordo, como 
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aparece no pensamento de Heráclito, e tem a sua culminância 

no amor ao saber.  

Segundo Heidegger, o amor à sabedoria dita pelos 

gregos consiste no ser do ente que se funda na ousía. Para 

Platão, ousía é a ideia, enquanto para Aristóteles, enérgeia. 

Aqui, o que importa não é entender a ousía que se deixa 

determinar pela enérgeia, mas como afirma Aristóteles, a 

filosofia na sua essência. Para Aristóteles, a filosofia é 

epistéme, termo comumente traduzido como ciência. 

Segundo o Autor de “Ser e Tempo”, ver a epistéme dessa 

forma induz ao erro por concebermos a ciência dentro dos 

conceitos da revolução científica, ou mesmo das filosofias de 

Fichte, Schelling e Hegel. A epistéme está ligada à 

desenvoltura humana: “A palavra epistéme deriva do 

particípio espistámenos. Assim se chama o homem enquanto 

competente e hábil” (HEIDEGGER, 1991, p. 18). Nessa 

acepção, a filosofia é um tipo de competência dotada da 

capacidade de olhar algo e atar-se àquilo que indaga. A 

filosofia é, na verdade, uma ciência da competência, exerce 

a sua função com indagação, traz o método do 

questionamento e move-se na pergunta, o que mostra a sua 

capacidade especulativa de problematizar o que a circunda.  

Metodologicamente, a condição de efetivação do filosofar se 

dá com a indagação, a disposição para o pensar e o espanto 

são consequências da pergunta. Com isso, cabe 

questionarmos: O que a filosofia pergunta? A totalidade? O 

mundo? Deus? O homem? 

Heidegger responde o perguntado da filosofia a partir 

de Aristóteles, a saber, “as primeiras razões e causas” 

(HEIDEGGER, 1991, p. 18). Chegou o momento de 
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perguntar como o ser do ente relaciona-se com a “Razão” e 

a “Causa”. Pergunta Heidegger: “Em que sentido é pensado 

o ser para que coisas tais como “razão” e “causa” sejam 

apropriadas para caracterizarem e assumirem o sendo-ser do 

ente?” (HEIDEGGER, 1991, p. 18). As primeiras razões e 

causas são, para Aristóteles, o caminho que leva à filosofia. 

Trata-se do movimento questionador, que traz a capacidade 

de perguntar sobre o ente a partir da visão do próprio ente 

enquanto ente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para o filósofo da Floresta Negra, o que gera 

inquietação é justamente entender o que seja a filosofia. 

Vimos que Aristóteles deu uma resposta para essa indagação, 

porém, essa não é a única, é apenas uma entre muitas 

respostas. A subvenção dada por Aristóteles nos ajuda a 

explicar a forma como se colocava a filosofia antes dele e 

posterior a ele, no entanto, “(...) não podemos passar por alto 

o fato de a filosofia de Aristóteles e Nietzsche permanecer a 

mesma, precisamente na base destas transformações e 

através delas” (HEIDEGGER, 1991, p. 18).  

Não é intenção de Heidegger absolutizar a resposta 

de Aristóteles, nem mesmo a sua filosofia. Ela, na verdade, 

atende à demanda problematizada pelos gregos. A questão 

posta por Aristóteles não é reduzida ao dinamismo constante 

de Heráclito, que ao defender o devir, esqueceu-se do ser 

imutável, reduzindo a filosofia à mera mutabilidade, tão 

pouco ao estatuto ontológico de Parmênides, que ao 

radicalizar o ser, estagnou a filosofia ao imutável, sem dar 
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margem de continuidade à especulação filosófica, mas, uma 

definição de filosofia livre, que segundo Heidegger, “(...) é 

livre continuação da aurora do pensamento e seu 

encerramento” (HEIDEGGER, 1991, p. 19).  

Para Heidegger, as filosofias não são consequências 

de um movimento dialético; as filosofias, tomadas 

isoladamente, não brotam umas das outras nesse sentido. O 

projeto metodológico equivale ao dinamismo que o conceito 

de “Filosofia” de Aristóteles traz na sua essência. Não se 

pode pensar a filosofia em um contexto de mutabilidade, 

defendendo uma pseudofilosofia de adaptação, nem em uma 

prática filosófica estática, mas um processo que atenda aos 

conceitos da filosofia, como o da razão, capaz de ater-se 

sobre as causas e finalidades do conhecimento. “Por o 

Filosofar em Curso”, neste princípio, traduz uma 

metodologia que visa ensinar a raiz fundamental do 

conhecimento, ou seja, uma teoria capaz de dar conta da 

totalidade daqueles elementos que fundam a capacidade que 

temos de conhecer.  

A grande surpresa do “Por o Filosofar em Curso” é a 

sua capacidade de desenvolver um caminho que reflete a 

própria reflexão, somos levados a pensar as estruturas do 

nosso pensamento; o conhecimento que nos faz conhecer. 

Essa atitude metodológica é um passo para nos livrarmos do 

senso comum. Questionar sobre o ser do ente é muito mais 

do que levantar uma problemática metafísica: é não permitir 

que o ser humano se deixe levar pelos ventos da linguagem 

estereotipada que prendem a habilidade criadora do humano. 

É no ente que o ser é possibilitado, é onde se encontra a chave 

da transformação que o pensamento de Heidegger pretende 
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ao debruçar-se novamente na questão do ser. O que 

comprova o caráter inaugurador da filosofia é uma abertura 

dinâmica, uma educação capaz de firma-se como 

principiante para descobrir o sentido de se educar o ser-aí; 

de lavá-lo a descobrir que a “Introdução à Filosofia” é uma 

descoberta de si. Incluso em si mesmo e compreendendo que 

se está em si, o ser humano será capaz de encontrar o 

caminho da sua efetivação, o que implica em uma mudança 

social considerável. A proposta de Heidegger não é algo 

distante da vida, é algo possível, no entanto, torna-se 

complexa porque tem o intuito de renovar, sem modificar, o 

que foi pensado pela tradição. No fundo, Heidegger é o 

filósofo da emancipação humana. 
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