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RESUMO 

É curioso notar como a educação e a filosofia têm sido parceiras no trabalho de 
pensar as formas do aprender e do ensinar. Isso indica uma potencialidade para o 
trabalho educativo que busca superar a ideia de prática como apenas um agir 
pedagógico previamente organizado e estruturado para fortalecer as investidas de 
uma educação firmada nas bases do conhecer. No pensamento de Michel Foucault, 
especialmente, quando trata do cuidado de si (epiméleia heautoû) é possível 
reconhecer um outro modo do sujeito tratar com as questões das práticas de 
formação. Nesse percurso, as contribuições de Jacques Rancière nos alerta sobre a 
lógica explicadora que tem sido o fundamento de muitas experiências de ensino, e 
nos propõe pensar na emancipação como caminho para um outra educação e um 
outro modo de educar. 

Palavras-chave: educação; filosofia; prática pedagógica. 
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PEDAGOGICAL PRACTICES. BETWEEN EDUCATION AND 
PHILOSOPHY  

Waldênia Leão de Carvalho  

Axis: Education, Society and Educational Practices  

ABSTRACT  

It is curious to note that education and philosophy have been partners in the work of 
thinking about ways of learning and teaching. This indicates a potential for the 
educational work that seeks to overcome the idea of practice as just an act 
previously organized and structured teaching to strengthen the actions of an 
education grounded in the knowledge bases. In the thought of Michel Foucault, 
especially when dealing with self-care (epimeleia heautoû) is possible to recognize 
an otherwise deal with the subject matters of training practices. Along the way, the 
contributions of Jacques Rancière reminds us about the explanatory logic that has 
been the foundation of many learning experiences, and proposes to think of 
emancipation as a way for other education and another way to educate.  

Keywords: education, philosophy, pedagogical practice. 
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Primeiras palavras 

 A prática pedagógica, a nossa e a da escola, tal como muitos de nós a 

concebemos, não existe em sua forma plena e completa. Pois, não é capaz de 

responder com precisão as brechas da formação escolar. Ela não pode ser 

traduzida, apenas, num agir pedagógico previamente organizado e estruturado para 

fortalecer as investidas de uma educação firmada nas bases do conhecer. Esse 

“corpo” materializado nas formas do fazer, está preso a um tempo e a um espaço do 

transitório, do volátil e por certo, a um pensamento em trânsito. Se assim não o 

fosse, não sobreviveria ao consumo demasiado a que está exposto quando tratamos 

de pensá-lo em meio às demandas do conhecimento.  

Não estamos a afirmar que não existe algo que possamos traduzir como uma 

prática, ou talvez como uma ação do pedagógico para o pedagógico. Isto é, um 

trabalho que nos faça agir sobre aquilo que estamos a aprender e/ou a ensinar. De 

fato, basta olhar nossa própria experiência formativa para encontrar em nossa 

memória vestígios que nos movem a descrever, em palavras ou em gestos, o que 

somos ou o que nos tornamos nesse trajeto que abriga um conjunto de ações de 

dimensão teórica e prática, quando vivemos em espaços de aprendizagem. 

  Não há dúvida de que estamos a habitar um território de fronteira entre aquilo 

que experimentamos e, por isso somos capazes de descrever, e um outro território, 

um tanto desconhecido na medida em que buscamos apreendê-lo para fazer parte 

de nosso mundo. Se cada uma dessas inquietações traduz uma fragilidade em 

afirmar o que é a prática pedagógica, tanto maior seria essa fragilidade quando nos 

propomos a indicar que práticas devem compor o universo da escola, do aluno e do 

professor ou talvez, de uma educação de crianças, de jovens e de adultos. 
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 Sabemos que o tempo pedagógico não é linear, e sim circunscrito à 

intensidade da relação que se estabelece entre quem conhece e aquilo que se 

deseja conhecer. No nosso caso, a relação está tensionada na palavra: prática 

pedagógica. Ou talvez naquilo que por um lado concebemos como prática e, por 

outro, como pedagógico. 

 O desafio está em tentar, justamente, compreender a lógica que estabelece 

um campo de atuação, segundo o qual, é possível criar e prescrever, se não a 

melhor, a mais apropriada maneira de agir na educação. Muitas das instruções e 

documentos dirigidos aos professores, escolas e outros espaços formativos indicam 

ser preciso tratar com atenção as práticas pedagógicas presentes nesses espaços 

de saber. No sentido de afirmar as transformações capazes de realizar, quando 

ajustadas aos sujeitos e aos objetivos que as orientam, uma apropriação mais rápida 

do conhecimento que se deseja ver firmado nos que por elas passam.  

 Traduzir o conhecimento numa linguagem mais acessível será a tarefa da 

utilidade dessas práticas, ou talvez a afirmação de que nosso pensar pedagógico 

está inserido num contexto de orientação que não descarta, em hipótese alguma, a 

presença de uma indicação de como agir. Esse é um ponto de grande tensão, 

porque justamente nele é possível confrontar um desejo de liberdade e autonomia 

advindo dos conhecimentos da ciência e de uma organização sistêmica em torno do 

aprender e do ensinar. Ou seja, de um plano prévio e prescritivo do tempo, dos 

conteúdos, das atividades, do modelo de professor, de educando e dos resultados 

desse agir pedagógico no social. 

 Nesse sentido é interessante a ideia de problematizar o pedagógico para que 

possamos observar como seu discurso nos atravessa e pode manter e/ou afirmar-se 

como verdade ou como condição temporária de representar uma verdade. Isto é, 

uma relação singularizada que estabelecemos com o saber e com as diferentes 

formas de experimentá-lo. 

 O caráter imprevisível da vinculação que instituímos com o saber transforma o 

certo/predeterminado/previsível das formas de conhecer e concretizar esse saber, 

em muitas incertezas. Na medida em que as diferenças culturais, individuais, 

políticas, enfim, a singularidade que somos costumam pôr a prova os traços fixos e 

estáticos que mantemos como constitutivos da lógica pedagógica. Aqui nos 

referimos à ideia de etapas [escolha dos conteúdos, elaboração das estratégias e da 
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avaliação] que percorremos para tentar obter sempre um resultado satisfatório na 

educação ou formação de nossos educandos. 

Será preciso, neste momento, indicar para o leitor de que bases ou 

fundamentos estamos partindo para realizar uma reflexão sobre o tema deste 

debate intitulado: Práticas pedagógicas. Entre educação e filosofia. 

 Com a devida prudência, tomaremos de Michel Foucault algumas ideias ou 

provocações para pensar a questão das práticas, bem como de sua relação com o 

pedagógico. Prudência porque seus escritos não estão diretamente voltados à 

prática pedagógica tal como hoje concebida pela educação e a pedagogia, mas 

também porque ele mesmo expôs que não gostaria de ver seus escritos absorvidos, 

mas tomados como esferas que giram e não permitem ser conhecidas previamente 

(FOUCAULT, 1975, p.79. In: POL-DROIT, Roger. Michel Foucault – entrevistas, 

2006). Nunca é demais lembrar que ele se considerava um experimentador, pois 

escrevia para mudar a si mesmo e não mais pensar como antes.  

Nesse mesmo movimento de provocação, tomaremos a contribuição de 

Jacques Rancière, quem nos convida a pensar a ordem explicadora que domina a 

pedagogia e hierarquiza as inteligências, fazendo-as muitas vezes se submeterem a 

um contínuo processo de embrutecimento.  

 Se considerarmos a escrita como experimento resultante de uma linguagem 

múltipla e autônoma, a afirmação de que a prática pedagógica, que orienta um modo 

de ensinar e de aprender, seria insuficiente para estabelecer uma transformação nas 

bases da educação, ganharia outros sentidos. Pois, constituiria uma provocação e 

ao mesmo tempo um convite para repensar nossa relação com o saber. Escrever e 

fazer dessa escrita uma experiência não desconsidera ou desqualifica uma certa 

organização textual afirmativa da dimensão acadêmica, escolar e, por vezes, 

marcada por ideias  do senso comum, que muitas vezes a atravessam. Não estamos 

dispostos a depreciar ou a renunciar nenhuma dessas possibilidades, mas pôr em 

questão as respostas fundadas nas bases da verdade. Este é sem dúvida nosso 

maior desafio: permitir desalojar verdades e transformar a relação que mantemos 

com o saber para pensar de modo mais livre, ou talvez menos sobrecarregado de 

verdades absolutas. Pois, partilhar outros e diferentes sentidos do nosso mundo 

pedagógico, nos permite pensar e pensar-nos nessa inserção. 
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Pensar a prática: das lições às inquietações 

Em todas as primeiras lições que aprendemos nos cursos de formação de 

professores, no ato de educar, a tarefa de estabelecer um bom plano de 

aprendizagem estaria ligada à efetivação das aprendizagens dos conteúdos 

escolares. Não haveria porque não estabelecer um conjunto de práticas capazes de 

realizar tal ação, na medida em que elas permitiriam um bom desenvolvimento das 

capacidades cognitivas, logo uma resposta qualitativa dos conhecimentos 

trabalhados. Seria, portanto, mais razoável pensar o aprimoramento das práticas e 

não um combate ou questionamento das mesmas uma vez que ambas estão a 

serviço da educação, do aluno, do professor e, nunca, o inverso. 

Embora essa concepção possa nos parecer consistente, ela se depara com 

as inúmeras fragilidades que emergem quando da efetivação do projeto moderno de 

homem em sua mais alta condição de humanidade, ou seja, a afirmação, pela via do 

conhecimento, de um ser justo, autônomo e livre. Vejamos que esse tratamento 

dado ao processo educativo, em sua dimensão de formação escolar, reafirma a 

condição de humano e de pessoa humana como o núcleo valorativo sobre o qual 

são elaboradas as práticas específicas e nas quais se pode controlar o conteúdo a 

ser ensinado. Tudo isso, é claro, voltado para a afirmação de um tipo de saber, para 

um tipo de pessoa, que se deseja formar. 

 Trata-se, precisamente, de um retorno e uma abertura a muitas de nossas 

inquietações sobre o melhor e o mais eficiente caminho para educar. Sabemos que 

as práticas designam sempre algumas ações que são exercidas desde o outro sobre 

nós e vice versa e de nós para conosco e pelas quais nos modificamos ou nos 

transformamos em quem somos e no modo como pensamos e agimos. 

 Ao estudar a filosofia greco-romana, Michel Foucault destaca uma série de 

práticasii que são, na sua maioria, exercícios que transitam em diferentes tempos e 

lugares afirmando atitudes ao nível teórico e prático capazes de dar corpo às ideias. 

Ou, em outras palavras, de dar ideias aos corpos, visto que eles, materialmente, já 

existem e se nomeiam humanos. O ocupar-se de Foucault com as práticas estava 

ligado à sua preocupação com as relações entre subjetividade e verdade. E, antes 

de prosseguir com essas reflexões, é importante esclarecer que Foucault se 

preocupava com os modos pelos quais os homens constituem um modo específico 

de ser. Nesta constituição, podem ser transformados em objetos de uma 
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determinada relação de conhecimento e de poder, como também, efeitos de uma 

composição advindas das práticas de constituição do sujeito. 

A essa “história do sujeito” Foucault denominou modos de subjetivaçãoiii. 

Surge, então, uma nova questão provocadora de um olhar mais investigativo das 

práticas: de que modo elas operam e por que são postas sob o signo do 

desenvolvimento de um saber e de uma subjetividade? Nos termos de um estado de 

inquietação, podemos ainda formular a seguinte pergunta: como atravessar um 

território cujo caminho não está marcado pela negação das práticas, mas cujos 

passos implicam rever-se a si mesmo para saber como elas podem, em vez de 

formar, transformar a relação com o pensamento em sua experiência de pensar-se a 

si mesmo? 

Dispersar o que nos é habitual não é tarefa fácil. Talvez ainda mais difícil 

dispersar o pensamento que nos envolve. Haveria alguma possibilidade de realizar 

tal tarefa? Nossa aposta é que sim. Para isso vamos contar com o diálogo entre a 

pedagogia e a filosofia e por que não, com as diversas e inquietantes questões 

postas pelos nossos alunos crianças, jovens e adultos. Muitas delas, sem dúvida, 

encontram-se no campo do conteúdo (o que aprender?), outras no campo das 

práticas (como fazer para aprender?). Embora não haja desejo de valorar uma em 

detrimento da outra, neste texto vamos nos deter sobre a segunda. Aquela na qual 

víamos nos debruçando até aqui.  

A prática pedagógica está marcada por um conjunto de exercícios que nos 

orienta quanto ao que precisamos observar, aprender e participar. Efetivamente, 

damos mais valor ao resultado do conhecer do que ao processo desse conhecer. 

Não importa que o conhecer esteja voltado aos conteúdos desse saber ou preso às 

maneiras de ser e as formas de existir. O conhecer parece sempre partir da 

interrogação sobre o que é verdadeiro e o que é falso e caminhar em direção ao 

acesso à verdade. Ou, nas palavras de Foucault: um “desenvolvimento autônomo do 

conhecimento, e a exigência de uma transformação do sujeito e do ser do sujeito por 

ele mesmo” (FOUCAULT, 2006, p. 35). 

Esse primeiro esforço em investigar uma outra possibilidade para a prática 

pedagógica está destacada na intenção de colocar em discussão o que, de fato, a 

presença de atividades diferentes, “criativas/inovadoras” e frequentes ou recorrentes 

tem servido para afiançar um saber “maior” para o aprendiz. Qual a força dessa 
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outra ação na afirmação de uma transformação do educando? Partimos da hipótese 

de que o insistente debate sobre o tema [práticas pedagógicas] só é recorrente 

porque muitos de nós [professores, alunos, escola] damos ou reconhecemos que há 

nelas um valor agregado. 

Realmente, visto que na escola estamos atravessados por saberes e 

discursos sobre a prática, caberia indagar: se a prática está, em alguma medida, 

potencializando o processo pedagógico de aprender e de ensinar. Haveria, não 

somente formas distintas desse fazer, mas lógicas também adversas? Quando nos 

pomos a pensar nos resultados dessas práticas, uma resposta positiva nos leva a 

percorrer alguns dos achados de Foucault. Ou seja, as subjetividades constituídas a 

partir da intervenção das práticas durante o processo de formação escolar. 

Estas palavras convidam ao trabalho investigativo que Foucault nos conduz 

ao refazer o caminho que instituiu uma determinada forma de pensar o homem e o 

modo pelo qual ele mesmo torna-se subjetividade. Ou seja, os dois movimentos que, 

na história da filosofia, foram firmados pelas noções de conhece-te a ti mesmo 

(gnôthi seautón) e de cuidado de si (epiméleia heautoû). Esse debate se faz em 

relação ao olhar para além do saber e da verdade. Ou seja, nos é permitido olhar o 

tema [as práticas na formação escolar] e os acontecimentos que instituíram um 

modo e não outro de tratar a subjetividade. Assim, expomos que a questão sobre as 

práticas não pode ser reduzida a um olhar para elas, buscando avaliar quais as que 

permitem mais ou menos acesso ao saber. Trata-se, de afrontá-las quanto à lógica 

que as institui e cria um modelo de educação que “fabrica” subjetividades 

determinadas.  

O exercício de uma outra atitude diante do olhar e do conhecer nos põe 

diante do preceito délfico gnôthi seautón (cuidado de si). Ele nos convida a percorrer 

um caminho organizado sobre uma lógica diferente; que trata as práticas de 

constituição da subjetividade na maneira de se relacionar consigo mesmo, para 

estabelecer uma outra constituição marcada por ações exercidas de si para consigo 

e, menos, de ações do outro para conosco. Assim Foucault descreve essas práticas 

ligadas à noção de epiméleia.  

 

a noção de epiméleia não designa simplesmente esta atitude geral 
ou esta forma de atenção voltada para si. Também designa sempre 
algumas ações, ações que são exercidas de si para consigo, ações 
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pelas quais nos assumimos, nos modificamos, nos purificamos, nos 
transformamos e nos transfiguramos (FOUCAULT, 2006, p. 14-15).  

 

Como nos mostra Foucault, as práticas reafirmam sempre uma ação e, na 

própria história das práticas de subjetividade, devem ser pensadas no sentido 

positivo, pelo menos as que estão atreladas ao cuidado de si. Agindo no sujeito, 

agem sobre a sua formação. O que muda, pois, neste movimento de pensar a 

subjetividade, não é a presença de exercícios ou a ausência de conhecimento. Mas 

o tipo de exercício e de conhecimento, e a intenção que ambos possuem, para 

afirmar um modo de subjetividade em detrimento de outro. 

Talvez seja justamente em razão do deslocamento do saber e do sujeito que 

será preciso, antes de qualquer tentativa de estabelecer uma lista de práticas 

melhores e mais eficientes, examinar a si mesmo na busca de uma orientação das 

perguntas do saber e um direcionamento em busca do conhecer. Não há, pois, 

como negar, nem distanciar-se em toda e qualquer relação que estabelecemos com 

o saber. Pois, esse é o movimento do sujeito sobre si mesmo.  

O domínio das práticas pode ter seu resultado alterado dependendo do 

campo de atuação ao que está circunscrito. Assim, o campo do saber, do poder e do 

si mesmo vão operar uma modificação específica na lógica que trata os resultados 

das práticas no desenvolvimento das aprendizagens. Isto significa dizer que não 

será a elaboração ou o aperfeiçoamento que consolidarão a eficiência da ação. Mas, 

a inversão de uma lógica de desenvolvimento para uma lógica do cuidado, do ser e 

de seu saber, que permitirá um encontro com uma outra forma de tratar essas 

dimensões. 

O discurso de Foucault relativo à questão do saber nos auxilia, hoje, 

objetivamente a empreender algumas reflexões. Não há como desatrelar o debate 

sobre a formação sem considerar sua relação com o saber ou o conhecimento. Pois, 

sempre que falamos em formar o homem, imediatamente, nos vem à mente um 

conjunto de conteúdos que podemos dispor em favor desse trabalho. Não 

esqueçamos que a força de um trabalho sobre o sujeito é maior e mais difundida do 

que a força do trabalho do sujeito sobre si mesmo; e, mesmo que, incomodados por 

essa supremacia não há como afastá-la de imediato de todo nosso pensamento. Se 

esse é um ponto inicialmente tenso, a tensão torna-se maior quando 

acompanhamos em Foucault a diferença entre saber e conhecimento.  
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No Dicionário Foucault, de Judith Revel, a autora afirma que Foucault realiza 

claramente uma diferença entre esses dois conceitos. Assim descreve a diferença, 

em Foucault, dos conceitos de saber e de conhecimento. 

 

[...] o conhecimento corresponde à constituição de discursos sobre 
classes de objetos julgados cognoscíveis, isto é, à aplicação de um 
processo complexo de racionalização, de identificação e de 
classificação dos objetos independentemente do sujeito que os 
apreende. [...] o saber, designa, pelo contrário, o processo pelo qual 
o sujeito de conhecimento, ao invés de ser fixo, passa por uma 
modificação durante o trabalho que ele efetua com o objetivo de 
conhecer (REVEL, 2011, p. 134). 
 

Percebidos em sua diferença, conhecimento e saber permitem, na formação 

da subjetividade, a consolidação de um modelo voltado a tornar o outro uma 

subjetividade predeterminada e, de outro, um modelo que abre espaço, no processo 

de formação, para uma auto-transformação. Esse parece ser um ponto importante, 

pois abriga uma intenção e com ela, uma ação voltada a conservar ou libertar. Mas, 

é possível ainda extrair dessa relação uma segunda tensão que aqui traduzimos na 

abertura de cada subjetividade a outras formas de invenção de sua existência. Isso 

significa que não há transformação sem uma prática reflexiva da subjetividade sobre 

si mesmo. Foucault ilustra essa prática como um trabalho ético que, segundo ele, 

nos gregos era a maneira de ser e a maneira de se conduziriv. Assim, não basta 

mudar os conteúdos ou estratégias visando possibilitar à subjetividade uma criação 

de si por si mesmo. É preciso que essas condições estejam sendo desejadas 

também por ela. Caso contrário, voltaríamos a realizar um trabalho sobre a 

subjetividade, mesmo trazendo um desejo e uma ideia adversos. 

A importância de uma prática que ajuda a conhecer o saber precisa, também, 

conviver com uma prática que promove o cuidar. E são estes dois aspectos que 

determinam o equilíbrio em nossas ações pedagógicas. Talvez pelo fato de 

relacionar conhecer e cuidar não ser um trabalho tão usual, é preciso avaliar com 

mais detalhes esta interação.  

Investir sobre as práticas que trazem uma relação mais direta com o cuidar 

não é traçar, nem tampouco especificar/aprimorar/detalhar, um plano de ação com 

vistas a resultados mais humanizados, no sentido de respeitar as diferenças 

individuais e pedagógicas de cada um. É valorar as práticas que potencializam a 



11 

 

autoformação do sujeito. Isto significa que as práticas devem ser “exercícios de si 

sobre si mesmo em que cada um busca se elaborar, se transformar e atingir um 

certo modo de ser” (FOUCAULT, 2006, p.265). Em outras palavras, uma investida 

na relação que estabelecemos conosco, com o outro e com o mundo. Partindo de 

um olhar atento às formas que nos atam às diferentes formas de estar e ser no e 

com o mundo. 

Cuidar é sempre cuidar de. O cuidado não se dirige necessariamente ao 

nosso corpo, à nossa mente, ao outro, ao mundo, à ideia, ao fazer. Mas, a uma 

atenção na maneira de ser e se conduzir. Um percurso em direção a um modo de 

existir que requer, sem dúvida, exercícios e práticas, mas também, vontade, 

autonomia e liberdade de percorrer o caminho de si e do conhecimento de si numa 

dimensão que nega a valorização do conhecer para ser, e prioriza o conhecer 

sendo. 

Repito então, o cuidado é um tipo de conhecimento. Se cuido, realizo uma 

ação e uma transformação em direção a algo que me afeta. Em troca, estabeleço 

uma intervenção que pode encontrar, num trabalho pedagógico mais livre, um 

caminho de volta a si mesmo. Assim sendo, o que estou tentando mostrar, nesse 

diálogo que viemos estabelecendo entre pedagogia e filosofia, é que a própria 

prática pedagógica carrega intencionalidades e constitui um campo propício para 

estabelecer muitas outras relações que vão além do aprimorar um saber, dominar 

um conteúdo ou afirmar um bom plano de ensino. A força e a amplitude do fazer 

encontra-se atrelado a pensar a educação sem um modo instituído de educar; de 

pensar as condições que potencializem o tratamento do pedagógico, fugindo do 

próprio estado de pedagogização do saber; de desconstruir um estado de condução 

de quem ensina e de quem aprende. De todas as lições que aprendemos, há uma 

essencial: experimentar o educar e não aprender a ser educado. 

 

 

1.2 No trâmite de uma ordem da explicação para um movimento de 

emancipação 

Há muitas formas de ensinar. Há muitas formas de aprender. Há também 

muitas outras maneiras de se relacionar com o que chamamos de aprender e de 
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ensinar. Talvez porque haja muitos diferentes outros que perguntam: que é ensinar? 

que é aprender?  

Podemos fazer todas essas perguntas aos livros e aos nossos professores. 

Haverá respostas que nos mantêm onde estamos e algumas capazes do nos 

deslocar para outros lugares. Gosto especialmente das que me põem em 

movimento. Por isso, para falar sobre a prática pedagógica, escolhi seguir o caminho 

que nos oferta a leitura de O mestre ignorante de Jacques Rancière. Ele não é um 

teórico da educação, mas compartilhou com seus leitores algumas ideias que nos 

põem a pensar sobre coisas que, embora façam parte de nosso cotidiano, muitas 

vezes delas não nos damos conta, nem lhes prestamos a devida atenção. 

O título já é de pronto provocativo: O mestre ignorante. Como poderia o 

mestre, sinônimo da sabedoria, abrigar a ignorância? Ou, por que alguém 

escolheria, justamente, falar da ignorância no lugar da sabedoria? O que essas 

provocações trariam de contribuição ao nosso pensar sobre a prática pedagógica? 

Estranhar é preciso! Contudo, será justamente em meio a tantos estranhamentos 

que chegamos até aqui. 

Antes de estabelecer qualquer relação entre o nosso tema e as ideias do livro, 

permitam-me contar um pouco do que ele trata. É a história de um professor de 

literatura francesa, Joseph Jacotot que, ao ser exilado na França em decorrência do 

retorno dos Bourbon recebe um convite para dar aulas na Universidade de Louvain. 

O problema surge uma vez que seus alunos falam uma língua (holandesa) que o 

professor não conhece e desconhecem a que ele fala. O primeiro impasse está 

posto: a comunicação entre professor e aluno. Mas, Jacotot desafiado se põe a 

experimentar com seus alunos a leitura de uma edição bilíngue do Telémaco de 

Fénelon. Por meio de um intérprete propõe que os alunos, dos quais se pede a 

máxima atenção, aprendam o que está posto no texto em francês. Vejamos, por 

exemplo, essa passagem em que podemos pensar na relação livro e aprendizagem.  

 

O livro é uma fuga bloqueada: não se sabe que caminho traçará o 
aluno, mas sabe-se de onde ele não sairá – do exercício de sua 
liberdade. Sabe-se, ainda que o mestre não terá o direito de se 
manter longe, mas à sua porta. O aluno deve ver tudo por ele 
mesmo, comparar incessantemente e sempre responder à tríplice 
questão: o que vês? O que pensas disso? O que fazes com isso? E, 
assim, até o infinito (RANCIÈRE, 2007, p. 44). 
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Estaremos nós a repetir esse caminho? Onde ele nos levará? 

Acompanhando cada etapa percebe, depois de algum tempo, que seus 

alunos aprendem a falar, ler e escrever em francês. Aprenderam por si mesmos um 

idioma sem que o professor nada lhes ensinasse dele, mas nunca sem professor. 

Que pensar frente a esta situação tão inusitada? Como os alunos poderiam 

aprender o que não lhes era ensinado? E como fica, então, o papel do professor se 

sua principal tarefa é transmitir conhecimentos de forma ordenada, recorrendo a 

práticas para estabelecer um diálogo mais claro e preciso entre o conteúdo e o 

aprendiz? 

A ruptura que Joseph Jacotot instaura parece atravessar professor, aluno e 

conhecimento. O que fazer quando se descobre que é possível ensinar, sem 

explicar, e mais surpreendente ainda, quando se conclui ser possível ensinar o que 

se ignora? Haveria, então, outras experiências de ensino e outras formas de 

aprender sem recorrer à explicação? O texto caminha na afirmação dessa questão, 

pois, Jacotot vai experimentando ensinar artes que ignora, como por exemplo, pintar 

ou tocar piano.  

Esse breve relato já sinaliza que algumas fissuras no sistema pedagógico 

foram estabelecidas, e não há podemos ignorá-las. Pois, é preciso explicitar ou 

relacionar essas rupturas com a nossa maneira de pensar a educação. O primeiro 

ponto questionável se apoia na razão explicadora. Assim ele diz: “sabemos que a 

explicação não é apenas o instrumento embrutecedor dos pedagogos, mas o próprio 

laço da ordem social” (RANCIÈRE, 2007, p. 162). 

No percurso de Jacques Rancière, esse enunciado pode valer como ponto de 

partida para dar voz ou ouvir as vozes dos paradoxos que dão sentido ao ato de 

ensinar e de aprender. Por isso, vamos atentar à palavra de Jacotot e com ela 

estabelecer outras relações, quebrar os vínculos que nos atam às formas enrijecidas 

já tão cristalizadas em nossa tarefa de educadores. 

Assim, com a escola e suas práticas está a sociedade que respira no mesmo 

ritmo os recursos de uma fazer pedagógico. Não haveria por que não reproduzir 

uma ordem explicadora, que não sabemos bem onde começou, se na escola ou na 

sociedade. Ambas trabalham desde a mesma lógica, na medida em que 

estabelecem a igualdade como meta a ser atingida. Sobre este ponto Rancière tece 

algumas reflexões. Não haveria, segundo ele, como atingir a igualdade se se parte 
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da desigualdade. Esta orientação indica uma obediência a uma ordem 

preestabelecida presente nas práticas que fortalecem o instruir, o explicar. 

Vejamos o que Rancière (2007) nos diz: 

 

Instruir pode, portanto, significar duas coisas absolutamente opostas: 
confirmar uma incapacidade pelo próprio ato que pretende reduzi-la 
ou, inversamente, forçar uma capacidade que se ignora ou se 
denega a se reconhecer e a desenvolver todas as consequências 
desse reconhecimento.  

 

Cabe, ainda, perguntar pelo lugar que as práticas ocupam, dado que estão a 

responder às muitas intenções de apaziguamento das dúvidas, da clareza das 

perguntas e da consolidação dos saberes. Estariam elas [as práticas] servindo a 

uma ordem explicadora? Por que haveríamos de precisar de algo que se ponha 

como intermediário em nossa tarefa de aprender sobre as coisas? Podemos realizar 

uma ação pedagógica sem recorrer uma prática com fins explicadores? 

Talvez seja preciso abrir nossas lembranças de aprendente e, também, de 

ensinante, para indagar: que outra coisa poderia nos ajuda a aprender  ou a ensinar 

que escape à ordem da explicação? Se, neste exato momento, não somos capazes 

de respondê-la, isso talvez aconteça por estarmos na direção daquilo que Rancière 

chama de uma educação emancipadora e de um educador emancipador.  Este não 

fornece “a chave do saber, mas a consciência daquilo que pode uma inteligência, 

quando ela se considera como igual a qualquer outra e considera qualquer outra 

como igual à sua (RANCIÈRE, 2007, p. 64). 

E, para concluir abrindo um diálogo, retomo as perguntas de Jacotot: o que 

vês? O que pensas disso? O que fazes com isso? 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault: um percurso pelos seus temas, 

conceitos e autores. Tradução Ingrid Müller Xavier; revisão técnica Alfredo Veiga-

Neto e Walter Omar Kohan. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 



15 

 

FOUCAULT, Michel. A Hermenêutica do sujeito. Tradução Márcio Alves da Fonseca, 

Salma Tannus Muchail. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências 

humanas. Tradução Salma Tannus Muchail. 9. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2007a. 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 3: o cuidado de si. Tradução de Maria 

Thereza da Costa Albuquerque. Revisão Técnica de José Augusto Guilhon 

Albuquerque. 9. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2007b. 

FOUCAULT, Michel. O governo de si e dos outros. Tradução Eduardo Brandão. São 

Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.  

FOUCAULT, Michel. A coragem da verdade: o governo de si e dos outros II. 

Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.  

GROS, Frédéric (org.). Foucault: a coragem da verdade. Tradução de Marcos 

Marcionilo; prefácio de Salma Tannus Muchail. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

KOHAN, Walter Omar. Foucault e o cuidado de Sócrates. In: KUIAVA, Evaldo 

Antônio; SANGALLI, Idalgo José; CARBONARA, Vanderlei (Orgs.). Filosofia, 

Formação Docente e Cidadania. Ijuí: Ed. Unijuí, 2008. (Coleção Filosofia e Ensino). 

KOHAN, Walter Omar. Sócrates & a Educação: o enigma da Filosofia. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2011. (Coleção Pensadores & Educação) 

PLATÃO. Laques. Tradução de Francisco Oliveira. 2 ed. Lisboa, Portugal, 2007. 

PLATÃO, Alcibíades I e II. Tradução e introdução do Prof. F. L. Vieira de Almeida. 

Lisboa: Editorial Inquérito Limitada, 2010. 

POL-DROIT, Roger. Michel Foucault: entrevistas. Tradução Vera Portocarrero e 

Gilda Gomes Carneiro. Revisão técnica Andrea Daher. São Paulo: Graal, 2006. 

RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante. Cinco lições sobre a emancipação 

intelectual. Tradução Lílian do Valle. 2 ed. 1ª reimp. Belo Horizonte, 2007. 



16 

 

REVEL, Judith. Dicionário Foucault. Tradução de Anderson Alexandre da Silva, 

revisão técnica Michel Jean Maurice Vincent. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2011. 

VEYNE, Paul. Foucault: seu pensamento, sua pessoa. Tradução Marcelo Jacques 

de Morais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 

 

                                                           
i Professora da Universidade de Pernambuco (UPE); Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação 
de Jovens e Adultos – NEPEJA; curso de Pedagogia; e-mail: waldenialeao@yahoo.com.br. 
ii As técnicas de meditação, de memorização do passado, de exame de consciência, de verificação 
das representações (FOUCAULT, 2006, p. 15). 
iii Ver CASTRO, Edgardo. Dicionário de Foucault. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 
iv FOUCAULT (1984), 2006, p. 270   


