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RESUMO

Esta investigação está pautada em questões reflexivas sobre como se vem a ser professor de Filosofia:
contribuições, dobras, processos de subjetivação incluindo proposta de intervenção curricular que
produziram/produzem este ser/sendo educador em sua prática. A formação nas vielas da singularização e
agenciamentos na produção de si, isto é, constituição do ser como professor de Filosofia. Esta vinculada ao Curso de
Pós Graduação em Filosofia Contemporânea da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –UESB. As memórias
dos sujeito em estudo, como profissional da educação, graduados e atuantes na área de Filosofia da rede estadual e
municipal de Ibirapitanga-BA; (co) protagonistas de aulas da disciplina para alunos de escola pública do ensino
fundamental II e médio. Cercos, redomas, experimentações articulados às historias de vida destes educadores,
identificando marcas e momentos "charneiras", onde se encontraram resonâncias capazes de fazerem emergir
demolições/edificações nas trajetórias/ações pedagógicas exercidas por estes educadores, cujas práticas fizeram e
fazem emergir o professor/sustentador de voôs dos seus educandos. As fontes (auto) biográficas reveladas nos
processos de narrativas de si: memoriais, história de vida, entrevista semi estruturada, espelhos do
sujeito/educador, objeto vasculhado em seus processos de subjetivação, produziu-se professor instigador,
motivador, sacudidor, intrigueiro, capaz de despertar em seus educandos a curiosidade e inquietação necessária ao
estudo de Filosofia, vôos portanto. Nos pressupostos teórico metodológico; nas entrelinhas da autopoiética,
mergulha no campo das práticas educacionais, vislumbradora de uma análise mais aprofundada na relexão/ação
estruturada nos processos da memória projetiva, instigadoras de devires na constituição do ser que se escolhe
professor de Filosofia.
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NAS ENTRELINHAS DA SUBJETIVIDADE: A PROPOSTA

“O caminhar para si se faz e refaz informado pela reflexividade, resultante de um movimento
autopiético.” ABRAHÃO (2013, p. 10)

A tradição filosófica ocidental abriga o sujeito dotado de "natureza humana", bastando existir para ser-lhe atribuída
uma essência, contudo, este sujeito tomado na concepção deleuzeana, DELEUZE, (2001, p. 113) “O sujeito se
constitui no dado”, desta forma, o contexto vivenciado, experienciado, na realidade sociocultural onde as escolas e
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os sujeitos da educação (alunos, educadores, pais, comunidade), estão inseridos é o que o constitui como seres
plurais e não homogêneos.

Nestes termos é que a análise desses sujeitos é tomada. A partir das realidades vivenciadas em seus processos
formativos e constitutivos de si, uma busca da arché, do grego (origem). A arché é o que vem e está antes de tudo,
no começo e no fim de tudo, o fundamento, o fundo imortal e imutável, incorruptível de todas as coisas, que as faz
surgir e as governa. Aqui tomando esse princípio filosófico no modo como o sujeito se escolheu professor de
Filosofia. Um resgate das experiências edificadoras, demolidoras. Negando toda concepção de inteireza onde o
sujeito é objeto pronto e imutável. Rastrear processos de subjetivação onde a formação acontece num fluxo
ininterrupto.

E o que é dado ao professor de Filosofia como fim de constituir-se?
Um sistema educacional intrujado em vias de regras rígidas, não deslizantes, embreadas num poderio constituinte
que produz alienação e produção homogênea dos sujeitos. PEREIRA (2013, p.41) "O sujeito é produto construído a
partir do engendramento dessas zonas de subjetivação, espécie de bolsas de forças entrelaçadas que se
estabelecem no diagrama geral no sentido de transfigurar uma forma visível". Compreender tais engendramento e
posicionar-se como ser de ação torna-se então um desafio dado.

Uma realidade social onde até mesmo a produção da subjetividade é vigiada e ditada a fim de que o poderio
constituinte capitalístico continue a manifestar-se nas formas de ser e viver dos sujeitos. Uma varredura às formas
de subjetivação onde o sujeito percorre as suas próprias trilhas e ainda que projetado num campo de forças
coesivas como os modelos educacionais vigentes, projeta-se como se capaz de escolher-se professor de Filosofia.

Desta forma, um breve olhar sobre o processo formador deste grupo de professores de Filosofia de uma Escola
pública do interior da Bahia- Brasil efetiva-se na busca por processos de subjetivação instauradores e não
homogêneos capazes de fazerem emergir o ser individuando-se na realidade social dada nos processos de produção
de subjetivação. ROLNIK (1997, p. 4) “A subjetividade tende então a ser tomada por uma inquietude que a impele a
tornar-se outra, de modo a dar consistência existencial para sua nova realidade sensível.”

Neste contexto, ampliado nas lentes de Rolnik (2007), pairamos sobre os processos de subjetivação onde se
produzem subjetividades capazes de impulsionar o sujeito a desorganizar-se como ser concreto e pronto para
ajustar-se à sua forma atualizada na realidade existencial sensível. Neste ínterim, o sujeito vai compondo-se no
processo de individuação, concepção que tem na constituição do sujeito seu foco principal de sustentação.

Conforme descrita por JUNG (2007, p. 61) "A individuação é um processo central no qual o ser humano evolui de
um estado infantil de identi&64257;cação para um estado de maior diferenciação e ampliação da consciência".
Diante de uma formação acadêmica, muitas vezes totalmente distante da realidade observada na sala de aula, o
professor de Filosofia cria outras perspectivas para o ensino, mesmo que de maneira solitária, mergulhada numa
realidade onde nem sempre os alunos estão solícitos às reflexões filosóficas. Assim, o indivíduo se
identi&64257;caria menos com as regras do meio em que vive e mais com as orientações emanadas de sua
essência.

Neste contexto o indivíduo vasculha-se a si mesmo e projeta para o exterior formas de compreensão do mundo
pautadas nas regras e modelos capitalísticos. Passa a compor seu próprio fluxo de reflexão-compreensão-ação,
ousando induviduar-se na realidade dada na sala de aula. Não tem mais a preocupação de reproduzir modelos e
movimentos propostos, ousa ser quem é e ao assumir-se como tal, cria e evolui dentro do seu próprio modo de
produção de si.

Neste caminho não há verdades incontestáveis, uma vez que o ser ao escolher-se professor de Filosofia participa de
modo não opcional do processo apresentado por SIMONDON (2007) De forma geral, individuação é o nome dado a
processos pelos quais os “indiferenciados” se tornam “individuais” ou a processos em que componentes
“diferenciados” se tornam “indivisíveis” como um todo. Através desse processo, o ser/sendo professor de Filosofia
passa a identifica-se menos com as condutas e valores encorajados pelo meio no qual se encontra e mais com as
orientações emanadas do Si mesmo.
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Ao invés de relações previsíveis, imóveis e dependentes, como as das máquinas na fábrica, o professor de Filosofia
cria-se, edifica-se, demoliza-se, reconstrói-se, driblando o lugar comum do currículo proposto. DELEUZE (1996, p
94) "Participa de um processo de demolição constante, movimento permanente de individuação". Em sua formação
permanente, na realidade dada das salas de aula, vai experienciando, modificando, evoluindo com o outro em
direção a Si mesmo.

O ser individuado não é um recorte do ser, mas, uma fase dele. Como compartilha DELEUZE (1996, p. 44) "O devir
é o modo de ser do ser". O colapso ou resolução imediata produz individuação. Cada fase ou patamar atinge um
equilíbrio metaestático e possui um potencial de criação de novas formas ou de invenção de novas soluções sem, no
entanto, eliminar as antigas, SIMONDON (2007, p. 55 “O indivíduo é individual e continua a se in- dividuar”. Desta
forma, ao escolher-se professor de Filosofia abriga no ser um devir permanente.

Devir então, é o estado de ser próprio do sujeito que se escolhe professor de Filosofia, no processo de individuação
que o projeta no fluxo da modificação de si, depara-se constantemente com a defasagem com relação à sua própria
constituição e o caminho para a atualização permanente é por vez carregada de tropeços idas e voltas, retornos,
reviravoltas, tomadas e retomadas, organização e desorganização constante. Nem melhor, nem pior,
diferenciando-se, segue.

O estado metaestático instituído por Simondon vem da própria constituição do ser enquanto sujeito que se individua
e traz da sua realidade pré-individual a condição permanente de individuar-se. Pode-se então compreender o estado
metaestável do ser a partir de SIMONDON (2007, p. 67) “O regime da metaestabilidade, fronteira entre o estável e
o instável, não só é mantida pelo indivíduo como também carregada com ele, de maneira que o indivíduo
constituído transporta consigo certa carga associada de realidade pré- individual (reservatório de possíveis).”

Tomado pelo devir permanente o sujeito segue o seu processo de subjetivação em sua composição do ser professor
de Filosofia, em sua prática, sustenta os processos de subjetivações também experimentadas pelo outro,
(educando) e neste viés de composição de individuações de si e do outro as aulas acontecem no tecido da realidade
dada as edificações e os desmanchamentos galgam passos lentos, muito embora firmes.

As ideias de DELEUZE & GUATTARI (1997, p. 31) "Subjetividade não é passível de totalização ou de centralização no
indivíduo”. Não implica uma posse mas, uma produção incessante que acontece a partir dos encontros que vivemos
com o outro. Nas dobras que se estendem e voltam a se dobrar, do lado de dentro, interior, desdobramentos que
fazem e desfazem o ser em estados transmutáveis de invenção e reinvenção permanente.

As dobras aqui devem ser compreendidas segundo as concepções rolnikeanas que acontece na extensão de toda
pele, (realidade dada), a escola, a família, o trabalho, a convivência humana, o fluxo da vida. Os acontecimentos
que chegam involuntariamente produzem movimentos de ressonâncias no sujeito que produzem dobras e extensões
continuamente em consonância com o devir que lhe é próprio.

A dobra, enunciada por DELEUZE (1996, p. 34), constitui-se com quatro interfaces, tomando aqui a terceira delas
como: “É a dobra do saber ou a dobra da verdade: constitui uma ligação do que é verdadeiro com o nosso ser, e de
nosso ser com a verdade." No âmbito da produção de si, o professor de Filosofia depara-se com os desdobramentos
do lado de fora, exterior. DELEUZE (1996, p. 104) “O lado de fora não é um limite fixo, mas uma matéria móvel,
animada de movimentos peristálticos, de pregas e de dobras que constituem um lado de dentro: nada além do lado
de fora, mas exatamente o lado de dentro do lado de fora”.

Neste contexto dentro/fora o professor de Filosofia enfrenta fluxos de forças capazes de refletir em sua
formação/ação. Das dobras de fora, realidade, refletidas nas dobras de dentro num fazer e desfazer de dobras
reflete inquietação constante. Para ROLNIK (1997, p. 6) O dentro é uma desintensificação do movimento das forças
do fora, cristalizadas temporariamente num determinado diagrama que ganha corpo numa figura com seu
microcosmo; o fora é uma permanente agitação de forças que acaba desfazendo a dobra e seu dentro, diluindo a
figura atual da subjetividade até que outra se perfile.

A formação permanente, marcada pelas dobras de fora, compreendida por PEREIRA (2013 p. 35) "Processo de
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transformação em que as relações que o sujeito estabelece com o mundo/outros/consigo são afetadas de modo
proposital e consciente". A formação (processo) pessoal e coletiva, não se recebe: a formação se faz em um
processo ativo que requer a aproximação de, o envolvimento com, a mediação de outros.

Neste sentido, o professor de Filosofia, ao relatar a sua história de vida, vai (re) significando elementos constitutivos
inseridos na realidade social e cultural vivenciada, observando as marcas que processos, pessoas, situações
definiram m sua formação, no âmbito das relações estabelecidas consigo mesmo, no contexto sociocultural onde
forma-se continuamente.

Podemos compreender esse outro como todas as pessoas e situações que de maneira involuntária ou não provocam
movimentos que intensificam mudanças no modo de como esse professor de Filosofia vinha sendo em sua prática,
demolindo ações, edificando outras, restaurando significados e compreensões, ou seja, em pleno exercício do devir.

1. NAS DOBRAS DO TECIDO ESTAMPADO NO REAL, DRIBLES, REINVENÇÃO: O CONSTITUIR-SE

“Obra de si na dobra do outro. Um espanto! Passagem livre para o aberto do ser na superfície lisa do
seu aparecer. Também beleza vivente!” PIMENTEL, GALEFFI, MACEDO (2012, p. 9)

Neste movimento de dobras, o lado de fora se torna intrínseco ao lado de dentro e a muitas mãos vive o seu fazer e
desfazer constante para formar-se e (des) formar-se em sua prática. ROLNIK (1994, p. 6) enfatiza que “Não se
trata de alucinar um dentro para sempre feliz, mas sim de criar as condições para realizar a conquista de uma certa
serenidade no sempre devir outro.” Nas marcas das histórias de vida, vasculhamos os modos de subjetivação
presentes na realidade dada ao professor de Filosofia.

A constituição deste processo formação no fluxo do tecido social onde a subjetividade aflora à pele em meio a
dobras que ora se produzem e voltam a se estender, pairaremos nas experiências que foram/são formadoras
cabendo a instigação tecida por PEREIRA (2013 p. 21) "Como se vem a ser professor?
" Amparado na trajetória da pesquisa qualitativa, estreitado nas narrativas das histórias de vida, presente na
concepção do método (auto) biográfico, seguindo a trilha da perspectiva aberta crescente no campo da educação.

Nos elementos que vai deixando cair de si, constitui espaços de subjetivação onde encontra a si mesmo, o modo
com que fora e continua sendo produzido, como nos fala BAKHTIN (2003, p 115) “Os indivíduos se produzem,
evoluem e assumem sua subjetividade e historicidade à medida que interagem com as esferas comunicativas nas
quais circulam, reconhecem-se, são reconhecidos por elas e nelas se (re) inventam.”

Segundo NÓVOA, FINGER (2003, p. 88) "A abordagem (auto) biográfica proporciona refletir sobre o seu próprio
processo de formação e tomar consciência dos espaços e dos momentos que para ele (o professor), foi formador ao
longo de sua vida". Uma varredura, portanto nas formas com que a sua vida fora arquitetada, escrita,
experienciada, narrada. O professor em estado de contemplação vendo a sua existência sendo encenada no palco
da vida, diante do seu próprio olhar.

Entre as várias possibilidades de utilização do método (auto) biográfico, tomemos a sua direção na produção
subjetiva dos sujeitos, como corrobora PASSEGI, VICENTINI SOUZA (2013, p. 18) “As narrativas de si como
práticas de formação e autoformação, procurando investigar a reflexividade autobiográfica e suas repercussões nos
processos de constituição da subjetividade e da inserção social do sujeito.” Neste sentido os professores de Filosofia
que aqui se narram, se refletem no exercício da reinvenção de si em pleno movimento autopoiético.

A opção em aprofundar o estudo teórico e metodológico de/com histórias de vida e (auto) biografias, está vinculada
ao como refere-se NÓVOA (2003, p. 74) “O caráter formativo do método” onde o sujeito ao reconstruir seu
itinerário de vida realiza uma reflexão quando rememora o seu passado e a partir disso toma consciência de si.
Portanto, o caráter formativo do método, reside nessa tomada de consciência de suas experiências sejam elas
negativas ou positivas, as quais possibilitam rever sua trajetória de vida observando as marcas que o constituíram
como ser humano e como educador.
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Remontando trajetórias, no cerco das rodas de conversas, consigo mesmo e com os colegas de caminhada, pé no
chão, peito aberto, o olhar no passado, mais precisamente ajoelhado ao lado do baú das memórias que trazem
histórias edificantes, agulhas e linhas construtoras de tracejos e alinhavos que ora se desmancham, ora de apertam,
numa trama reveladora da trajetória desta figura que vem sendo professor de Filosofia individuando-se e
deleitando-se sobre os movimentos que produzem dobras relevantes, traços contrários, organizadores e
desorganizadores deste palco da existência.

Na fala de NÓVOA & FINGER (2003, p. 75) expressa "O método autobiográfico é um instrumento cuja utilização
depende sempre do objetivo visado pela pesquisa. Ao pedir aos adultos para percorrer sua trajetória educativa, para
dela extrair os elementos formadores, eu solicito uma informação muito pessoal, que eles fornecerão de acordo com
o modo que lhes convier. Neste sentido, tornam-se explícitas informações que nem mesmo o professor de Filosofia
havia se dado conta da importância e fundamentação.

São nestas ruas, vilas e avenidas da existência que o exercício de reflexão sobre si mesmo e seu percurso formativo
se dão. O reencontro com suas experiências, cujas transitoriedades se tornaram vivências edificadoras de um
profissional da educação, um processo de singularizar-se no tecido educacional onde, este sujeito que se escolhe
professor de Filosofia, produz-se em devir-outro, continuamente.

A história de vida no campo da pesquisa em educação principalmente os relatos de pesquisas, apontam-no como
um método que possibilita uma reflexão sobre o próprio processo de formação e subjetivação do ser. JOSSO (apud
BUENO 2002, p. 81) afirma que “A educação é assim feita de momentos que só adquirem o seu sentido na história
de uma vida”. A mesma autora atenta para os "momentos charneiras", aqueles onde foram produzidas fortes
marcas no ser e provocaram um desabamento no professor que vinha sendo, edificando outras práticas e modos se
subjetivação. Movimentos de desdobramentos permanentes.

Compartilhando desta ideias, JOSSO (2004, p.25) "As histórias de vida são importantes porque nos ajudam a
pensar a formação do professor para atuar frente aos novos papéis que vem sendo solicitado pela escola" Nesta
perspectiva situando o professor de Filosofia, seu modo de subjetivação e produção de si, frente às exigências ao
educador que tem como fator primordial da sua área de ensino/estudo o pensamento reflexivo na complexidade do
mundo contemporâneo.

Neste sentido, a relação com a Filosofia inaugurada desde os tempos de estudantes, se constitui em tornar a
realidade cognoscível, objeto de reflexão e problematização no palco da sala de aula, desta forma, não se trata
apenas de corresponder às exigências do “mundo contemporâneo”, mas torná-lo objeto de refletividade dinâmica,
face à realidade dada aos sujeitos educacionais.

A evolução dos papéis, das funções, das concepções, dos lugares que afetam todas as profissões, transforma a
responsabilidade individual do sujeito em responsabilidade cívica coletiva. Do professor de Filosofia é esperado mais
do que a postura de um como indica PEREIRA (2013, p. 128) "dador de aulas"; também já não cabe mais a
concepção pronta daquele que pretende "ensinar a pensar". A subjetividade deve estar presentes em sua prática,
junto à desconstrução das verdades prontas, alças num currículo que anula a diversidade e a própria subjetivação
do sujeito como ser pleno e autônomo.

Atores profissionais e socioculturais que se efetua todos os dias sob o olhar de homens e mulheres sedentos de
existência plena, como nos fala JOSSO (2004, p. 41) "Mais do que nunca, o ato de aprender solicita uma
consciência aguda das questões, dos problemas e mesmo dos impasses que, alternadamente, são a manchete dos
jornais, e que estão em jogo no exercício dos nossos direitos políticos". É neste cenário desafiador que o professor
de Filosofia é convidado a incentivar a atuação dos educandos como sujeitos de pensamento reflexivo.

Ao professor de Filosofia, a tão corajosa, inacabada e irreverente Filosofia, cabe uma missão mais do que
instrumentalizar o ensino da Filosofia, esta uma conquista histórica de acordo com HORN (2000, p 16) em “A
presença da filosofia no currículo do Ensino Médio brasileiro: uma perspectiva histórica” acompanhada dos
pressupostos teóricos metodológicos explícitos nos Parâmetros Curriculares Nacionais, para o ensino médio, PCNs
(1999, p. 295) com: “Leitura de textos filosóficos, debates, discussões dialéticas.” A tarefa é ainda mais ampla,
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redonda e profunda; e, como diz letra da música Gita, de Raul Seixas (1970), "Raso, largo, profundo".

Uma das propostas desafiadora não tão fácil de ser concretizada da Filosofia e seu ensino é a postura crítica
conquistada após um longo e contínuo processo de reflexão, como corrobora CORBISIER (1972, p. 20) “Da ironia
socrática à dúvida cartesiana e o niilismo nietzschianco observar a filosofia como crítica radical.” e isso, indica um
processo de superação da alienação por meio de uma consciência do processo alienador perfeitamente alcançável
por qualquer sujeito que esteja determinado a desenvolver o pensamento filosófico e isso inclui também obviamente
os sujeitos da educação.

Cabe subjetivação em teias de liberdade e autonomia. Aproximemos das falas de FREIRE (2002, p. 31) É preciso,
porém que tenhamos na resistência que nos preserva vivos, na compreensão do futuro como problema e na
vocação para o ser mais como expressão da natureza humana em processo de estar sendo, fundamentos para a
nossa rebeldia e não para a nossa (re) significação em face das ofensas que nos destroem o ser. Resistir e viver, eis
uma tarefa que deve ser confundida com o próprio ato de educar filosoficamente. E isso só é dado a partir da crítica
reflexiva.

Resistência é a palavra viva que rege a prática reflexiva do professor de Filosofia, para que venha à tona o ser
educando em toda a sua extensão e subjetividade, inclusive, nas propostas curriculares, sobre isso, nos fala
FERRAÇO (2005, p. 34): "No âmbito das histórias de vida, ainda que de no cotidiano, os currículos são realizados
nas redes de sabererfazeres dos sujeitos e, desse modo, misturam-se com elas, tornando-se impossível sua
identificação objetiva".

Desta forma, a vida é o grande palco dos saberfazeres da prática reflexiva do professor de Filosofia, dela se extrai
os conteúdos atrelados aos conceitos filosóficos na magnífica correlação entre o conteúdo estudado e o vivenciado;
instituindo a vida dos próprios sujeitos como objeto de estudo, neste termo, enfatiza o currículo proposto, como nos
fala ARROYO (1999, p. 43) “Território de disputa”, como forma ampliada de compreender os conhecimentos
escolares sugeridos pelo sistema educacional (co) relacionadas com a própria vida.

As negociações, atravessamentos, usos, traduções e o que é praticado pelos sujeitos que ha-bitam os cotidianos é o
que interessa ao professor de Filosofia, e isto traduzido na prática educacional, denota em compreender como os
sujeitos das práticas tecem os seus conhecimentos; elaboram as suas ideias e interferem na realidade existencial.
Um passo significativo para a ocupação do território curricular pelos sujeitos produtores de conhecimentos.

Estes processos surgem num constante trançar/destrançar entre os conhecimentos instituídos pelos agentes
educacionais governamentais e os enredados nos espaço/tempo das escolas, como indica FERRAÇO (2005, p. 103)
“E por efeito, da vida.” Os desdobramentos da própria vida do sujeito que ao mesmo tempo em que apreende,
também produz conhecimentos. Uma disputa, portanto, por espaços e visibilidade na realidade escolar.

Tais práticas que envolvem fios das diferenças culturais, das invenções, dos deslocamentos, das múltiplas
singularidades acontecem com os sujeitos da escola que ajudam a produzir políticas de currículo e de formação dos
sujeitos. Desta forma, os processos de subjetivação do sujeito que vem sendo professor de Filosofia, no terreno da
autopoiéses tornam-se objetos que configuram uma proposta de educar para o pensar e pensar a própria educação
e seus processos constitutivos.

A questão curricular diz Oliveira, ao discutir os currículos praticados no cotidiano, OLIVEIRA (2003, p. 68) observa:
“É com Certeau que vamos, mais uma vez, buscar a compreensão das formas de criação de alternativas
curriculares, tentando evidenciar as “artes

de fazer” daqueles a quem foi reservado o lugar da reprodução.” O cotidiano aparece como espaço privilegiado de
produção curricular, para além do previsto nas propostas oficiais, substituindo o ato de reprodução pelo de
produção.

Assim, nas dobras das suas vivências o professor de Filosofia imprime em suas aulas sua postura , cultura, visão de
mundo em pleno devir e faz da produção curricular, transparecido nos conteúdos das suas aulas; um saber fazer
instituído na própria vida. Segue individuando-se no espaço/tempo, educacional na constituição da Autopoiéses,

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/arche_subjetivacao_e_curriculo_nas_dobras_da_producao_de_si_como_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



compreendida na concepção de MATURANA; REZEPKA (1998, p. 205) como: "Arte da construção de si, produz
continuamente a si mesmo. Poiesis é um termo grego que significa produção". Autopoiese então, autoprodução. No
tecido da existência, compreende-se como ser que vem si formando professor de Filosofia, ao mesmo tempo em
que serve-se desta prática educacional, distribui aos seus alunos, enfim, produz subjetividades.

O passado à sua frente, reconstói pedaços do caminho trilhado, rememora, revive, consome-se na fogueira da
memória projetiva, riscos e mascas de si mesmo. Deixa vir à tona, resquícios agora tão próximos, reinterpretados
bem verdade, pois, o devir não alimenta a ser estáticos, ainda assim, recortes moldam, refazem e tecem no agora o
tecido do ontem. Numa conversação bastante descontraída, surge alguns questonamentos que conduzem a outros
tantos sinteticamente relatados a seguir.

1. NO MOVIMENTO AUTOPOIÉTICO: OS SUJEITOS

“Toda história individual humana é a transformação de uma estrutura inicial hominídea fundadora, de maneira
contingente com uma história particular de interações que se dá constitutivamente no espaço humano”
(MATURANA; REZEPKA, 1998, p.28)

O que levou à escolha do curso de Filosofia?
Como você vem sendo professor de Filosofia?
Quais atitudes pessoais motivaram tais escolhas?
Como você se posiciona em suas aulas?
O que foi realmente formador em sua trajetória como professor (a) de Filosofia?
Quais práticas foram adotadas inicialmente e quais foram somadas ou subtraídas?
Bastou tais indagações e uma sucessão de outras questinamentos interreacionadas para que brotasse uma leve
discussão sobre a atuaçao do professor.

De modo geral, quatro dos sete professores apresentaram como motivação pela escolha foi o encantamento devido
à postura de ex professores de Filosofia, os demais apresentaram a proximidade com a política e a religião. Apenas
um dos sete professores tiveram incentivo dos familiares. Todos confessaram já terem se envolvido com atividades
ligadas ao teatro e artes literárias.

Seis dos sete ouvidos revelaram em suas falas adotarem uma postura democrática em sala de aula. Apenas um
disse não se sentir à vontade em adotar tal prática, porém, não se estendeu sobre os motivos. A educação dos
sujeitos para a liberdade sujerida por Freire e tantos outros estudiosos do campo educacional, parece ser uma
prática que ainda atravessa percalços e resistências que vão desde a própria estrutura educacional vigente, até
mesmo o cotidiano das salas de aula.

Cinco indicaram mudança ou vontade de mudar as suas aulas e driblam constantemente os conteúdos curriculares
por outros atrelados à realidade dos estudantes e o fazem por motivação pessoal ou desejo de instaurar reflexões e
debates na classe. Neste ponto, os saberesfazeres da pespectiva curricular se implantam continuamente na prática
destes educadores e as disputas pelo território do conhecimento se projeta de modo intencional.

Os problemas relacionados ao desinteresse dos alunos pelas aulas de Filosofia que vão desde a indisciplina até ao
indiferentismo, foi o que fez todos eles reestruturarem e ressignificarem as suas posturas e práticas em sala de aula
e confessaram observar melhorias significativas nos rendimento dos alunos aproveitamento das aulas além da
satisfação profissional a partir deste feito.

Uma observação bastante pertinente implica em expor a discrepância existente entre a formação acadêmica e á
realidade das salas de aulas, ambiente de trabalho dos professores de Filosofia, uma qustão discutida por MURCHO
(2002, p. 9) “Uma das primeiras coisas que o professor recém- formado descobre com espanto é que o que estudou
e aprendeu na faculdade é praticamente irrelevante na sua prática letiva.” De algum modo, tem de se aprender
outra coisa quando começa a dar aulas”. Um aprendizado que se projeta para além da formação recebida na
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universidade.

Neste momento, a história de vida deste educador e as marcas que o vem constituindo fazem emergir
intensicadamente o ser em processo de individuação, passando a criar um ser-outro, exigente, criativo e isto em
muitas circunstâncias passa a ser uma exigência para a própria sobrevivência como profissional da educação. O
professor de Filosofia busca em sua habilidade metaestável a capacidade de instalar-se como ser incitador da
relexão que produz o debate e consequentemente o estado de crítica consciente em seus educandos.

Cinco destes educadores sentem-se contentes com seus desempenhos e valorizados pela maioria dos alunos e
professores. Dois deles ainda se encontram “inseguros e desvalorizados” diante de colegas que lecionam outras
disciplinas. Um ponto que sem dúvida, digno de discussões mais aprofundadas.

Todos abrem espaços nas aulas para o envolvimento de recursos tecnológicos e atividades relacionadas as artes,
um indício da produção subjetiva do professor de Filosofia rebuscadas em suas memórias e reavivadas em suas
práticas. Houve total receptividade à ideia de mudanças nas aulas de Filosofia e desejam buscar instrumentos na
formação continuada de iniciativas pessoais, vez que esta é raramente oferecida pelos orgãos educacionais
responsáveis.

O quadro traçado deixa evidente a autopoética na vida destes educadores, inclusive, como fator contíuo no
envolvimento das artes, religião e polítca. Muito embora não tomando como regra geral, ficou evidente que a
ligação com esse agentes da cultura na adolescência, juventude e até na vida adulta, os tornaram mais próximos da
Filosofia.

A postura democrática e o drible ao currículo inside no fato pertinente à provocação aos estudantes, com o
propósito de envolvê-los numa abordagem reflexiva própria da Filosofia como afirma LANGON; SIDEKUM (2003, p.
95), provocar uma sacudidela nos jovens, fa- zê-los ‘quebrar a cabeça’, derrubar suas certezas e provocar dúvidas,
violar suas virgindades, fazê-los perder irrecuperavelmente inocências e canduras. Toda aula de filosofia exerce a
violência para provocar no outro um movimento.

Em seus processos de formação foram as dificuldades, o não resolvido, a recusa, a apatia dos jovens que
coausaram uma descontinuidade em suas práticas para que outras viessem ser adotadas e um novo processo de
subjetivação se instalasse. retomando, JOSSO (2004, p. 14) "Momentos charneiras". Apontam a descontinuidade no
processo de formação, o atropelo ao ser que vinha sendo, retomadas a outras formas de fazer aula. O espetáculo da
passagem do "dador de aulas" ao professor de Filosofia.

Descontinuidades, angútias, microrrevoluções aparecerm continuamente nas falas dos professores de Filosofia e e
até mesmo o descontentamento de alguns com o estado atual, revelam anseios por mudanças no sistema
educacional e até mesmo na forma como a disciplina é organizada e tratada, isso indica a construção de uma
postura de educador, professor de Filosofia, a isso refere-se KASTRUP (1995, p. 97), “Para ser mestre não basta
transmitir informações novas e igualmente descartáveis, mas produzir experiência nova que não envelhece, que
conserva sua força disruptiva e se mantém sempre nova”.

A subjetividade presente, acontece nos movimentos do exercício do que se vem sendo e como se vem sendo nas
práticas em sala de aula e isso lhe é servido das mais diferenciadas formas no contexto educacional. Netse sentido,
a produção da subjetividade esta instalada sob os eixos das disputas curriculares e da própria postura do educador
como instigador reflexivo da relidade social dada, ainda que alguns alunos apresentem desiteresse sobre tais
questões; forma visível de alienação, produzida pelos aparelhos ideológicos exclusivistas e disciplinatórios.

Quando observada pelo ângulo que verifica o indiferentismo de alguns alunos com relação à realidade social, a
estrutura subjetiva do trabalho do professor de Filosofia ganha ainda mais destaque, uma vez que a sua própria
história de vida acarreta elementos de participação social, posicionamentos, questionamentos, ligação com a cultura
e as artes; propostas que no campo da profissão tornam-se instrumentos potencializadores para a realização de
aulas que despertem o interesse, posicionamentos e a discussão à cerca da realidade vivenciada.
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1. ENTRE ACHADOS E ANUNCIANDO CONTINUIDADES NECESSÁRIAS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

“Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino.”
FREIRE (2000, p 40)

Ao que tudo indica esta breve abordagem, o ser individuado, professor de Filosofia em seu processo permanente de
individuação esta em processo permanente de formação e constituição de si, sofrendo influencia da dobra de fora,
reiventa-se em sua prática em ressonãncia com as doras de dentro num processo de permanente devir. Sofre ,
porém cria.

A formação universitária que para muitos aparece como instrumento de formação constitutiva dos seres que por
suas salas de aulas transitam por anos e anos a fio não é o suficiente para que o professor de Filosofia lecione com
sucesso, os procesos de subjetivação produzidos em sua existência do indivíduo têm importância fundamental na
constituição do sujeito como professor de Filosofia.

Confere-se uma subjetivação presente nas constituição deste sujeitos compreendendo como nos diz TOURAINE
(2006, p. 119) Os indivíduos passam a repensar sua relação com o mundo, seus papéis, e assumir uma postura
criativa frente à realidade social, atribuindo um sentido para suas vidas. Essa formação se dá na vontade de escapar
às forças, às regras, aos poderes que nos impedem de sermos nós mesmos”.

Inventa a si mesmo, revoluciona a sua prática num seio de microrrevoluções silenciosas que acontece todos os
deias no exterior e interior da sala de aula. Movido por moldes de subjetividade plural, observa na sua história de
vida momentos de rompimentos, demolições e recostruções que o fizeram ser quem é e percebe o quanto vem se
modificando, porém, o quanto ainda necessita modificar-se, no seio da sua individuação, produz-se lugar de
subjetivação e reconhece-se ser-em-devir-permanente.

O grupo de professores que contribuiram com este trabalho bebem da própria Filosofia como parâmetro de
autopoiése e servem-se da postura questionadora e inquieta desta área de conhecimento para constituirem a partir
de suas aulas um campo de reflexividade que podem desencadear autopoiése no sujeito educando, num fluxo de
estendimento/dobra, demolição/reconstrução, na exensão de toda pele/teia social.

As obserações feitas a partir deste breve estudo conferem com a teorização o pensamento freireano, pois,
inscreve-se na moldura da educação libertadora. Nessa concepção estão implicados os conceitos sujeridos por
FREIRE (2000, p. 16) “Politicidade da educação, democracia, justiça social, poder, liberdade, utopia e ética.” O que
confere a esse trabalho uma legitimidade própria do ato de filosofar sobre os processos de subjetivação e
autopoiéses que constituem o professor de Filosofia como ser pensante, autocrítico e crítico.

Os indícios de disputas curriculares são evidentes nas narrativas dos professores de Filosofia quando classificam a
sua prática como democrática e isto implicam em “dribles/adaptações” estratégicos dos conteúdos sugeridos por
outros mais atrelados à realidade dos educandos, favorecendo assim a reflexão crítica dos educandos e a produção
das suas próprias subjetividades, neste sentido, o professor de Filosofia ao mesmo tempo em que bebe da fonte
subjetiva faz emergir outras nascentes da autopoiéses em seus alunos.

Conclamando com as ressignificações no território curricular analisa SILVA (2004, p. 17):

Contrapontos aos temas geradores, os contra-temas se dão
a partir da discussão das possíveis situações e falas
significativas, considerando tanto os limites explicativos que
a comunidade possui para tais situações, quanto à visão e
análise que os educadores coletivamente fazem sobre as
mesmas durante o processo de redução temática.

Essa construção curricular expressa o início de uma ação educativa que estará em constante revisão. Pressupõe
diálogo tanto em relação à escolha do objeto de estudo, quanto no processo de ensino-aprendizagem efetivado na
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prática pedagógica cotidiana. Quando os limites do currículo instituído passam a ser derrubados é sinal de que a
crítica, tarefa primeira do ensino da Filosofia, passa a ter representatividade da sala de aula, ainda que de maneira
sutil, os sujeitos do conhecimento, vão produzindo outros espaços e subjetividades.

As literaturas, as artes, a poesia, a política, o teatro, atividades culturais, portanto; a postura irreverente, a
atividade de escuta, a inquietação a busca por justificativas construções de posturas religiosas, entre outros
aspectos, são representatividades imprescindíveis na constituição dos professores de Filosofia que contribuíram com
suas falas e narrativas de suas histórias de vidas. Neste trabalho a produção da subjetividade não é coagulada
diante dos impasses educacionais, ao contrário, contribuem para a permanente individuação e singularização dos
sujeitos.

A teorização deste estudo não cessa, induz a uma série de outras investigações no campo da individuação dos
sujeitos; subjetividades; marcas na formação de professores; história de vida, currículo; ensino de Filosofia; o
professor de Filosofia; a próprio pensamento filosófico nas linhas da concepção crítica e da ética, da subjetivação e
dos processos educacionais entre outros.
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