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Todo sistema de educação é uma maneira política de
manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com
os saberes e os poderes que eles comportam.
Foucault, A Ordem do Discurso
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Introdução
O magistério, para mim, tem sido uma experiência de inquietações, tentativas e erros que pretendi transformar em uma vida
filosófica. Não que possamos extrair daí uma doutrina. Entretanto,
este percurso se materializou em uma dispersão de palavras, atitudes, escolhas e esquecimentos que borbulharam, por assim dizer, em
um caldeirão como acontecimentos pelos quais a vida se agitou nos
últimos trinta anos. De todo modo, parece que chegou a hora de
responder pelos atos que a constituíram. A filosofia, a Amazônia e o
magistério são, certamente, os campos nos quais os cometi.
A Amazônia cala em mim como um banzeiro que pouco a
pouco arrefece na beira do rio depois de me atormentar desde a infância com as estórias de Nunes Pereira e Curt Nimuendaju. Foram
elas que me levaram a Platão e Aristóteles e, depois, a Descartes,
Comte e Foucault. Esta paisagem de minha infância esmaeceu e a
duras penas tento recuperá-la na poesia de Thiago de Melo, na prosa
de Inglês de Souza e na filosofia de Benedito Nunes. Ela deu lugar a
um território diferente, talvez mais frio e complicado, sem fronteiras
muito nítidas, cujos esboços foram traçados pelo ensino e a pesquisa
nos campos da filosofia e do pensamento social, os quais tampouco
são delimitados por cercas bem fixadas. A Amazônia tornou-se por
algum tempo uma imagem pintada em aquarela sobre papel de seda.
E a filosofia, no que se tornou? Tento responder, mas seu estatuto
ainda está por se definir. Tudo o que podemos fazer para dela nos
aproximar é reunir as notas nas quais alguns de seus modos de dizer
ecoaram como vozes no templo, na assembleia, na sala de aula e no
fórum.
O que pretendo apresentar aqui são algumas anotações. Formalmente, se trata de um relatório da pesquisa desenvolvida no segundo semestre de 2019 e no primeiro semestre de 2020, durante o
estágio de pós-doutoramento realizado junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), sob a supervisão do Professor Dr. Cesar Candiotto. A
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despeito do rigor conceitual que pretendem alcançar, elas traduzem
inquietações suscitadas no exercício do magistério e da pesquisa nos
campos da filosofia e da formação de professores de filosofia. Inquietações cuja formulação se apoia nos estudos e na apropriação dos
instrumentos teóricos e metodológicos elaborados por Michel Foucault para outras finalidades bem distanciadas de uma preocupação
com as questões pedagógicas, didáticas e institucionais implicadas
no debate atual em torno do ensino escolar da filosofia. Estas notas
foram traçadas com mãos que tentam agarrar, não o pássaro de Minerva, mas o Jacamin [Psophia Viridis e Psophia Leucoptera] (ORICO, 1937. p. 128-120; apud REIS, 2019), uma ave muito comum na
Amazônia, famosa por cativar as crias de outras espécies para delas
cuidar como se fossem seus próprios filhos. Analogamente, aqui se
trata de investigar o conhecimento, a política e a ética mediante a
apropriação de questões nascidas em outros lugares para, ao fim e ao
cabo, transformá-las em outras coisas, diferentes daquelas originariamente apreendidas.
O pretexto para este trabalho é o ensino de filosofia como
questão filosófica. O magistério tem sido atacado a partir de outros
pontos de vista: como problema institucional, como questão ideológica, como assunto de gestão administrativa, como matéria de planejamento econômico e como recurso técnico para a qualificação
profissional, enfim, como ação cujas metas podem ser objetos de planejamento, supervisão e avaliação dos resultados alcançados. É preciso tentar submetê-lo a uma abordagem compatível com a natureza
da atividade que pretendemos examinar. O ensino, como tal, suscita
interrogações epistemológicas, políticas e éticas, mas estas podem
ser tratadas em uma perspectiva meramente institucional, isto é, subordinada à ordem vigente e ao movimento banal da vida cotidiana.
O que não impede que a docência seja interrogada naquilo que a
compromete ou pode comprometê-la em um conjunto de relações
mais amplas e mais arriscadas do que as que se estabelecem entre o
professor, como técnico ou como funcionário público, e os estudantes, como sujeitos de direito, portadores de uma prerrogativa legal
assegurada pelo Estado.
O ensino pode, apesar de tudo, ser problematizado como uma
questão filosófica. Mas, o que isto quer dizer? Isto significa que, para
além da transmissão do conhecimento, da instrução em uma arte e
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do treinamento dos gestos e atitudes necessários ao bom desempenho de certas habilidades, o ensino comporta uma relação de confiança entre os mestres, os discípulos e a sociedade. Tal relação possui como fulcro a verdade e ela se expressa, se realiza ou se rompe
mediante o dizer a verdade, os atos de veridicção. Problematizar o
ensino como questão filosófica implica, portanto, examinar até que
ponto somos capazes de propor, sustentar e ampliar este tipo de relação na época contemporânea
Esta questão se torna mais intensa e potencialmente mais inquietante quando a matéria do ensino é a filosofia. Houve um tempo
em que o ensino de filosofia se justificava como uma propedêutica para o acesso, a ampliação e o aprofundamento da pesquisa bem
como para a pavimentação de doutrinas jurídicas, políticas, econômicas, sanitárias ou sociais. Também houve um tempo em que se
atribuiu à filosofia a tarefa de fornecer razões para a aceitação daquilo que outrora somente a fé nos tornava capazes de assimilar. Mais
recentemente, se incumbiu a filosofia de fazer a mediação entre a
razão do soberano e o bom senso dos súditos. Agora, parece que a filosofia tem se envolvido em uma tarefa mais modesta e mais curiosa:
discernir o permanente e o efêmero no universo digital.
Precisamos tratar de questões muito limitadas para fazer destas anotações um discurso articulado a propósito de acontecimentos
que, a despeito de sua singularidade, repercutem amplamente sobre
a experiência histórica da qual participamos e sobre a qual agimos.
Nosso ponto de partida será a análise da recente reforma legislativa que alterou a política nacional de educação básica. Este evento
determinou o redirecionamento de um movimento que se ampliou,
ganhou força e velocidade até ser questionado por ocasião da aprovação pelo Congresso Nacional do Plano de Nacional da Educação
(PNE) para o período de 2014-20241. Do ponto de vista desse movimento, a reforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC - impuseram um retrocesso aos esforços empreendidos nos campos da inclusão, diversificação e inovação, do combate
ao racismo, à violência de gênero, à liberdade de pensamento.
Quanto às alterações que atingiram o ensino de filosofia, esta
reforma deu abertura para uma série de ambiguidades que, sem a
1 Em 2015, na sequência de várias iniciativas similares, o Deputado Pastor Marcos

Feliciano apresentou à Câmara dos Deputados um Projeto de Lei (PL 3236\2015)
que exclui a “ideologia de gênero do PNE”. (Cf.: MACHADO, 2018, p. 10).
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excluir, confundem o papel pedagógico a ser cumprido por esta disciplina e passam às mãos dos gestores, docentes, técnicos, estudantes
e familiares, nos âmbitos regionais e locais, a responsabilidade de decidir se, como e com que finalidade ela será ministrada nas escolas.
Mediante um recurso técnico que envolve uma hermenêutica esotérica do conceito de direito subjetivo, colocou-se a aprendizagem de
filosofia sob o signo de uma entre outras opções que o estudante, a
escola, a comunidade e os governos municipais e estaduais poderão
fazer para a composição dos itinerários formativos e os arranjos curriculares a serem ofertados nos respectivos sistemas.
Coloca-se, assim, de um ponto de vista prático, o ensino de
filosofia como um problema concreto e atual cujos termos envolvem
a problematização do que se entende por filosofia: como esta parte
do legado da civilização ocidental se apresenta e se justifica como
matéria de ensino na educação formal e na formação das novas gerações, qual a qualificação requerida para a habilitação profissional
daqueles que pretendem a ela se dedicar, quais as condições exigidas
para que ela seja ensinada sem perder o caráter peculiar de uma atividade autônoma do pensamento e de uma experiência crítica face
aos códigos culturais estabelecidos?
Os desdobramentos desta questão consistem, aqui, nos problemas da inserção e da finalidade do ensino de filosofia no Ensino
Médio, como etapa conclusiva da Educação Básica e no problema da
formação do professor de filosofia para o Ensino Médio. Não se pode
responder a estas questões sem examinar os princípios, a metodologia e as estratégias adotados pela legislação que rege o sistema escolar e a estrutura curricular da Educação Básica. Não se pode, além
disso, deixar de analisar as perspectivas adotadas pelos pesquisadores e docentes que atuam na área de filosofia no Brasil nem deixar
de levar em conta os contextos nos quais elas foram recepcionadas e
desenvolvidas.
Como se trata de questões distintas e complementares, teremos de organizar nossa exposição em duas partes. Na primeira, faremos a apresentação da situação em que se encontra a organização
curricular do Ensino Médio para que possamos discutir a maneira
pela qual a legislação preconizou a inserção da filosofia entre os componentes curriculares desta etapa da Educação Básica. Apresentaremos algumas considerações sobre os fundamentos pedagógicos e filosóficos da reforma educacional consubstanciada na Base Nacional
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Comum da Educação Básica – BNCC - para, em seguida, analisar os
problemas envolvendo a formação do professor de filosofia do Ensino Médio e o contexto geral da escolarização no Brasil.
A segunda parte será dedicada à discussão das maneiras pelas
quais a filosofia costuma lidar com a história, seus ensinamentos,
suas maneiras de dizer e com a atualidade. Como se trata de uma
tarefa gigantesca, impossível de ser abraçada por um indivíduo, não
tenho a pretensão de decompor todo o universo das relações da filosofia com a sua interioridade e a sua exterioridade. Dentro de minhas limitações pessoais, tomarei como matéria para o exame destas
questões um canteirinho onde costumo cultivar algumas mudas, algumas porções de um pensamento cujas inquietações e provocações
a cada dia têm fertilizado ampla e profundamente o debate, a crítica,
o entendimento e a vontade de saber na atualidade.
Trata-se de examinar as relações da filosofia com a história,
em especial com a história da filosofia, mediante a leitura de textos
filosóficos. Trata-se de um trabalho realizado com o apoio dos escritos de Michel Foucault. Ensinar o quê? Como fazê-lo? Com que
finalidade? Estas questões se encontram no núcleo da polêmica em
torno das iniciativas para a inserção ou a exclusão da filosofia nos sistemas de ensino. Foucault não as tomou como objetos privilegiados
de suas pesquisas. No entanto, suas investigações sobre a história das
ciências humanas, os dispositivos de controle dos indivíduos e das
populações e sobre a história das formas de subjetividade fornecem
um número relevante de subsídios que nos permitem tomar seus escritos como fontes de esclarecimento e questionamento do papel da
filosofia como atividade de formação da juventude. As seções que
compõem a segunda parte serão destinadas à leituras de textos de
Michel Foucault com o propósito de destacar questões referentes aos
modos de interpretação da história da filosofia, à problematização
da filosofia como objeto de ensino institucional e à questão da filosofia como recurso para a conquista da autonomia intelectual e da
formação de si.
Estas leituras pretendem se desenvolver como ensaios, isto é,
experiências em que a escrita é um exercício destinado à apreensão
do conhecimento, à reflexão sobre as condições e a pertinência do
saber e à modificação de si em vista da perseguição da verdade e da
elaboração de si com sujeito autônomo e eticamente justificável. A
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adoção desta perspectiva se justifica por disponibilizar ao público
interessado uma contribuição teórica e prática para a compreensão
e a intervenção no debate sobre a formação das novas gerações, o
ensino da filosofia nas escolas e suas relações com a organização de
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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Canção para os fonemas da alegria2
Thiago de Mello

Peço licença para algumas coisas.
Primeiramente para desfraldar
este canto de amor publicamente.
Sucede que só sei dizer amor
quando reparto o ramo azul de estrelas
que em meu peito floresce de menino.
Peço licença para soletrar,
no alfabeto do sol pernambucano
a palavra ti-jo-lo, por exemplo,
e poder ver que dentro dela vivem
paredes, aconchegos e janelas,
e descobrir que todos os fonemas
são mágicos sinais que vão se abrindo
constelação de girassóis gerando
em círculos de amor que de repente
estalam como flor no chão da casa.
Às vezes nem há casa: é só o chão.
Mas sobre o chão quem reina agora é um homem
diferente, que acaba de nascer:
porque unindo pedaços de palavras
aos poucos vai unindo argila e orvalho,
tristeza e pão, cambão e beija-flor,
e acaba por unir a própria vida
no seu peito partida e repartida
quando afinal descobre num clarão
2 Este poema apareceu no livro Faz Escuro mas eu Canto – Porque a Manhã vai

chegar, Poesias, Editora Civilização Brasileira, Rio, 1965 (apud FREIRE, 1981, p.
27-28). Foi uma homenagem de Thiago de Mello a Paulo Freire.
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que o mundo é seu também, que o seu trabalho
não é a pena paga por ser homem,
mas o modo de amar – e de ajudar
o mundo a ser melhor. Peço licença
para avisar que, ao gosto de Jesus,
este homem renascido é um homem novo:
ele atravessa os campos espalhando
a boa-nova, e chama os companheiros
a pelejar no limpo, fronte a fronte
contra o bicho de quatrocentos anos,
mas cujo fel espesso não resiste
a quarenta horas de total ternura.
Peço licença para terminar
soletrando a canção de rebeldia
que existe nos fonemas da alegria:
canção de amor geral que eu vi crescer
nos olhos do homem que aprendeu a ler
Santiago do Chile.
Verão de 1964.
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I. Situação do Ensino de Filosofia no Brasil
CORDEL FILOSOFIA NA PRAÇA3
José Belizario4
Convido aqui o leitor
A um diálogo fraterno
Sobre algumas ideias
De um pensar não eterno
Nem uma verdade única
Mas um pensar hodierno.
................................
A vida não é mar de rosas
Como um eterno jardim
Com flores resplandecentes
Margarida e jasmim.
Mas não podemos dizer
Que a vida é ruim.
................................
Um turbilhão de desalentos
Paira sobre todos nós
Nos causando desespero
Neste mundo tão atroz
Mas é importante perceber
Que nunca estamos sós.
......................................
Este fazer filosófico
Pode ocorrer em qualquer lugar:
Dentro da sala de aula,
Bem como no caminhar
3 I Jornada Residência Pedagógica – Subprojeto Filosofia/UFAM - 2019

objetivo central da I Jornada RP Filosofia:
- Demonstrar o protagonismo estudantil, a partir de estudos, pesquisas, produção
de textos e material didático, que tratem da interface entre a Filosofia e a Educação,
em articulação com as discussões e produções nos níveis fundamental, Médio e
Superior.
4 José Belizário Neto possui Mestrado em Filosofia pela Universidade Federal da
Paraíba (2006). Cursou graduação com Bacharelado em Filosofia pela Universidade
Federal da Paraíba (2003) e graduação com Licenciatura Plena em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba (2003). É Professor Assistente I da Universidade Federal
do Amazonas (UFAM) desde julho de 2009. Tem experiência na área de Filosofia,
com ênfase em Lógica - atuando principalmente nos seguintes temas: Lógica de Argumentação, Lógica Aristotélica, Lógica Proposicional e Quantificacional Clássica,
Teoria da Computabilidade (Algoritmo, Recursividade, Turing-Computabilidade e
Função Computável), Fundamentos da Lógica Matemática. Também possui experiência em Retórica Aristotélica, Filosofia da Educação, Ensino de Filosofia, Estágio
Curricular Supervisionado em Curso de Licenciatura e Docência na Educação Básica.
(Disponível em: http://lattes.cnpq.br/250755952330959).
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Ou mesmo em um encontro
Na praça, a filosofar.
Bora pensar e agir.
.......................................
Sem medo de coerção
e criatividade
Movem o nosso coração
um pensar e repensar
Sobre a nossa própria ação.
Manaus, 11 de fevereiro de 2019

Para esclarecer os objetivos da pesquisa, sustentar sua justificativa e explicitar o tipo de intervenção pedagógica e, portanto, política, que ela vislumbra, algumas considerações sobre a situação do
ensino da filosofia devem ser apresentadas.

A Taxa de Escolarização e o Ensino de Filosofia

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PnadC) de 2018, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), 52,6% da população com 25 anos ou mais não havia, até aquele momento, completado o Ensino Médio (IBGE/PNAD
EDUCAÇÃO 2018, p. 12). Esse dado, no entanto, merece ser observado com cautela, pois ele suscita equívocos que nos desviam do que
de fato se encontra no centro dos debates sobre a evolução da taxa de
escolarização no país. Vale lembrar que as políticas públicas visando
a universalização do acesso à educação foram adotadas no Brasil a
partir dos anos 1930, quando a taxa de analfabetismo alcançava mais
de 90% da população. Muito se tem avançado, mas nem sempre com
a velocidade e a qualidade que seria desejável e necessário. A escola
pública tem sido alvo de muitas críticas que, injustamente, a acusam
pelas taxas de retenção, evasão e baixo desempenho dos estudantes
ao passo que pouca atenção se presta às condições econômicas, sociais, políticas e culturais que, para além das instituições públicas de
ensino, pressionam os jovens a abandonar os estudos para “ganhar a
vida” pelas vias ordinárias ou por outros meios que a falta de oportunidades acaba por lhes impor.
A meta 9 estabelecida no Plano Nacional de Educação (PNE)
para o período de 2014 a 2024 previa para 2015 a redução do analfabetismo à taxa de 6,5% da população com mais de 15 anos de ida- 30 -

de (BRASIL/INEP, 2015, p. 159). Em 2018, a PnadC constatou que
esse número ainda era de 6,8% (IBGE/PNAD EDUCAÇÃO 2018,
p. 9). Na perspectiva de erradicação do analfabetismo em 2024, a
tendência de universalização da educação básica tem sido mantida,
segundo a pesquisa do IBGE, onde consta que 96,1% das crianças
entre 06 e 10 anos de idade frequentaram a escola em 2018 e que os
adolescente de 11 a 14 anos tiveram a taxa de 86,7% de frequência
escolar (IBGE/PNAD EDUCAÇÃO 2018, p. 20). Na faixa da população maior de 25 anos, tem se mantido a tendência de elevação
do número de pessoas que conseguem finalizar a educação básica,
passando de 45%, em 2016, para 47,4% (IBGE/PNAD EDUCAÇÃO
2018, p. 11). De todo modo, isso significa que os avanços têm sido
mais lentos nessa faixa e, sobretudo, que mais da metade da população do país não possui a educação básica, obrigatória, definida pela
legislação brasileira, que vai dos 04 aos 17 anos de idade, da Educação Infantil ao Ensino Médio completo.
Embora mais vagarosamente do que se esperava, o analfabetismo vem recuando na população de 25 anos ou mais. Na população com mais de 60 anos, essa redução tem sido mais célere, caindo
de 20,4%, em 2016, para 18,6% em 2018 (IBGE/PNAD EDUCAÇÃO
2018, p. 6). Entre os jovens de 15 a 17 anos, o índice de frequentação às escolas em 2018 ficou em 88,2% (IBGE/PNAD EDUCAÇÃO
2018, p. 18). Contudo, nem todos os estudantes conseguem concluir
sua formação na idade esperada. O site Observatório do PNE informa
que, em 2019, entre os jovens de 15 a 17 anos, somente 68% estavam
matriculados no Ensino Médio ao passo que a Meta 3 do PNE projeta alcançar, até 2024, o patamar de 85% (OPNE, 2019. Meta 3; BRASIL/INEP, 2015, p. 53). Os gráficos mostram um declínio nos indicadores da população de 25 anos de idade ou mais que, como nível de
instrução, possui o Ensino Fundamental completo, tendo passado de
9,2%, em 2016, para 8,5%, em 2017, e 8,1%, em 2018. Na mesma faixa de idade, a pesquisa mostra que houve uma elevação entre aqueles
com nível superior completo, passando de 3,4%, em 2016, para 3,7%.
em 2017, e 4%, em 2018 (IBGE/PNAD EDUCAÇÃO 2018, p. 11).
Nas curvas dessa estatística, se esboça o que tem se mantido
no centro de um longo embate a propósito das políticas públicas de
educação no Brasil. Quando se comparam as pessoas na faixa etária
de 06 aos 14 anos, cuja taxa de escolarização é de 99,3%, e as da faixa
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de 15 a 17 anos, que possui 88,2% de taxa de escolarização (IBGE/
PNAD EDUCAÇÃO 2018, p. 18), pode-se notar uma diferença significativa. A qual se aprofunda quando comparamos esses dados
com a estatística da população de 25 anos de idade ou mais. Quando
se passa ao exame da situação do Ensino Superior, o quadro se torna
mais grave ainda. Em 2018, 4% possuíam o Ensino Superior incompleto e 16,5% já o havia completado. Em 2017, essas taxas eram de
3,7% e 15,7%, respectivamente. Em 2016, de 3,4% e 15,3% (IBGE/
PNAD EDUCAÇÃO 2018, p. 11). O refreamento da taxa de escolarização se torna ainda mais acentuado na população de 25 a 60 anos
de idade. Considerando todas as variáveis, a pesquisa do IBGE constatou que a taxa de escolarização da população brasileira de 18 a 24
anos de idade5 é de 32,7% (IBGE/PNAD EDUCAÇÃO 2018, p. 22).
Todos esses indicadores nos levam ao diagnóstico de que o
nível de instrução6 no Brasil ainda é muito baixo, considerando a
pretensão de atingir pelo menos a meta da taxa bruta de matrículas no Ensino Superior. Precisamos lembrar que esse diagnóstico
foi um dos motivos centrais que justificaram a realização da reforma do Ensino Médio, em 2017. A partir dessa medida, foi retomada uma discussão que parecia ter sido superada em 2008, quando
a lei determinou a inclusão da filosofia e da sociologia como disciplinas obrigatórias naquela etapa da educação escolar. Trata-se da
suposta contaminação do ambiente institucional pela “ideologização
do ensino” e da presumida ameaça que esse mal representa para a
formação dos estudantes7. Ao lado desse argumento, a reforma se
beneficiou das críticas ao currículo, cuja parte obrigatória foi vista
como demasiadamente densa, inflexível e sem objetividade quanto
às finalidades da formação que se pretendia alcançar nessa etapa. O
excessivo número de disciplinas estaria entre as principais causas do
5 Segundo o IBGE/PNAD, a Taxa de Escolarização da população de 18 a 24 anos

de idade é igual ao número de estudantes dessa faixa etária na educação superior
mais o percentual de estudantes de 18 a 24 anos com atraso escolar (IBGE/PNAD
EDUCAÇÃO 2018, p. 22).
6 Consideramos o nível de instrução os percentuais da população em relação às
etapas concluídas da educação formal no Brasil, conforme a planilha do PNAD
(IBGE/PNAD EDUCAÇÃO 2018, p. 11).
7 Sobre esta questão, v. Mensagem do Ministro da Educação, Mendonça Filho, ao
Presidente da República, de 15 de setembro de 2016, encaminhando a proposta de
Reforma do Ensino Médio, que se transformou na Medida Provisória 746-A, de 2016
e, posteriormente, na lei 13.415, de 2017. V. também a proposta de emenda à referida
lei do Deputado Antônio Bulhões em https://www.congressonacional.leg.br/materias/
medidas-provisorias/-/mpv/126992 (acessado em 07/11/2019. Às 17:22).
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baixo desempenho dos estudantes brasileiros nos exames internacionais, como o PISA, sigla do Programme for International Student
Assessment – (Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes),
coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), sob a responsabilidade no INEP, no Brasil. O
G1 Educação, em sua edição de 06 de dezembro de 2016, publicou os
dados dos desempenhos dos estudantes brasileiros na prova aplicada
em 2015, destacando os percentuais daqueles que ficaram abaixo do
nível básico de proficiência nas áreas de ciências, leitura e matemática, os quais foram, respectivamente 56,6%; 50,9%; e 70,25%. Participaram da prova uma amostra equivalente a 73% da população de
estudantes de 15 anos de idade de todo o país8.
Um informativo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), de junho 2017, nos dá, com uma dose de ambiguidade,
um resumo dos avanços e das lacunas introduzidos na organização escolar do Ensino Médio pela reforma aprovada naquele ano.
Do ponto de vista de seus autores, o mérito da medida consiste na
flexibilização das possibilidades de organização do currículo de tal
maneira que os jovens, doravante, poderão escolher entre várias trajetórias de formação, diversamente do percurso enrijecido imposto
pelo currículo anterior (BASSI ET AL, 2017, p. 3). Contudo, os articulistas observam que a nova legislação incorreu em muitas lacunas
e indefinições. O que, ao seu ver, deixa aos jovens a inteira responsabilidade pelos riscos de suas escolhas, que serão limitadas pelas
indefinições da lei.
Mediante a nova legislação foi abolida a obrigatoriedade das
disciplinas de filosofia e de sociologia na última etapa da Educação
Básica. Com aprovação, em 2018, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), doravante, na organização curricular do Ensino
Médio, a filosofia se tornará um componente obrigatório da área de
ciências humanas, mas não será ministrada necessariamente como
disciplina, podendo ser objeto de “estudos e práticas”. O horizonte
da atividade docente do professor de filosofia, no Ensino Médio, se
tornou, portanto, ainda mais incerto do que aquele descrito pelos
especialistas na primeira década do século XXI.
A despeito dessa indefinição, o fato é que a filosofia é um componente indelével da formação intelectual dos brasileiros, pois ela
consta nos programas escolares desde os primeiros anos da coloni8 V. MORENO/G1; 06/12/2016 08h00.
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zação portuguesa e aí permaneceu até o momento, ainda que muitas
vezes sua presença não tenha sido explicitada pelo termo “filosofia”.
Na atualidade, duas questões merecem nossa atenção quando se trata de avaliar o peso que a filosofia ainda exerce no nosso modo de
pensar. Em primeiro lugar, a taxa de escolaridade dos brasileiros. Os
argumentos levantados em favor da reforma, embora não o digam
explicitamente, sugerem que o ensino de filosofia, tal como dispunha
a legislação anterior, pouco contribuía para a permanência e o bom
desempenho dos estudantes do Ensino Médio. Em segundo lugar,
as condições institucionais de oferta do Ensino Médio, nas quais estão inseridas as circunstâncias em que a filosofia é ministrada nas
escolas. De fato, a falta de diálogo, liberdade e apoio institucional
desfavorecem o trabalho realizado nesta disciplina. Neste domínio,
em particular, se inscreve a atuação pedagógica do professor de filosofia. Contudo, sua atuação também está condicionada a sua formação acadêmica.
A partir de 2008, podemos perceber a elevação do número de cursos de graduação em filosofia devido à aprovação da lei
11.684/2008, que tornou obrigatória a inclusão da filosofia e da sociologia nos currículos das escolas do Ensino Médio. Inicialmente,
a maior parte das instituições adotou a carga horária de duas horas
e, posteriormente, ocorreu a sua redução para uma hora por semana. Ainda em vista do atendimento da demanda aberta por essa lei,
em 2018, o Ministério da Educação (MEC) publicou o Guia 2018 do
Livro Didático de Filosofia do Ensino Médio9 para que os professores
das redes de ensino em todo o país se manifestassem a propósito e
indicassem aos gestores de suas regiões e localidades os livros que
melhor se enquadrariam nos critérios pedagógicos e nos contextos
educacionais em que atuam. O Guia apresentou as seguintes publicações: Filosofia e Filosofias – Existência e Sentido, de Juvenal Savian Filho; Filosofia – Experiência do Pensamento, de Sílvio Gallo; Reflexões:
Filosofia e Cotidiano, de José Antônio Vasconcellos; Filosofia: Temas
e Percursos, de João Vergílio Cuter, Luiz Repa, Marco Valentim,
Paulo Vieira Neto, Roberto Bolzani Filho e Vinicius de Figueiredo;
Fundamentos de Filosofia, de Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes;
Iniciação à Filosofia, de Marilena Chauí; Filosofando – Introdução à
Filosofia, de Maria Helena Pires Martins e Maria Lúcia de Arruda
Aranha; Diálogo: Primeiros Estudos de Filosofia, de Ricardo Melani.
9 Disponível em http://www.fnde.gov.br/pnld-2018/.
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Durante os nove anos em que esta lei teve vigência, uma vasta experiência foi acumulada reunindo esforços no “chão da escola”,
nos cursos de graduação, nos grupos de pesquisa e nos cursos de
pós-graduação. Muito se discutiu sobre a maneira pela qual o ensino
de filosofia estava contribuindo de fato com as demais disciplinas
e áreas do conhecimento para assegurar aos estudantes o acesso às
aprendizagens definidas como essenciais pela legislação. Muitos gestores estaduais e municipais promoveram treinamentos, debates e
programas de apoio aos docentes para incentivar e facilitar o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas. A CAPES formulou programas de financiamento de bolsas de estudos para pesquisas sobre
o tema e inseriu o Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO)
no programa de apoio à educação básica. Estas e outras iniciativas
contribuíram para disseminar na sociedade nacional informações
sobre a relevância da filosofia para a formação da juventude, o aprimoramento da cultura, da ciência, da política e da ética. Com a reforma de 2017, um novo cenário foi esboçado e, doravante, teremos
de lidar com as questões por ele abertas. Estas questões envolvem as
relações entre a formação acadêmica dos docentes de filosofia com a
pesquisa, a escolarização da sociedade, a economia, a política, a cultura e a estrutura social. É preciso refutar a alegação de que a escola
precisa ser refundada para “atender às aspirações da juventude”, pois
as razões pelas quais se promoveu a reforma de 2017 nada tiveram a
ver com promover o acesso da juventude aos seus direitos essenciais
no campo da educação, da cultura, da igualdade, da diversidade e
da liberdade. No que tange às aprendizagens proporcionadas pelo
ensino de filosofia, a reforma criou mecanismos de restrição que deverão resultar em graves prejuízos para as novas gerações, sobretudo
no que concerne à construção de uma sociedade justa, democrática
e plural.
A percepção de que a nova configuração da educação básica
comporta problemas graves, que ameaçam o apreço das novas gerações pelas instituições democráticas não corresponde à consciência
de que a versão anterior da LDB era isenta de imperfeições. Para ser
justo, é preciso reconhecer que ela já comportava muitos dos princípios e diretrizes que foram expandidos e aprofundados pela reforma
atual. Contudo, até 2017, a LDB impunha a equanimidade na oferta
do direito à educação que impedia a divisão entre uma educação para
o povo e uma educação para a elite. Esta exigência foi derrubada.
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Além da promessa de diversificação dos itinerários formativos,
a reforma incentivou o crescimento dos cursos profissionalizantes de
nível médio. Tal determinação foi antecedida por objeções contra
os investimentos até então empregados para a expansão da oferta
de vagas para as universidades e o fortalecimento das instituições
públicas de ensino superior. Estas decisões assinalam a implantação
de uma concepção tecnicista e instrumental da educação, a qual não
vê com bons olhos a contribuição da filosofia para a formação das
novas gerações.
De fato, a contribuição dos cursos graduação em filosofia para
a massa de pesquisa produzida no Brasil ainda está aquém de seu
potencial e do que o país precisa para se tornar uma referência nesta
área do conhecimento10 e a oferta destes cursos não é suficiente para
suprir as necessidades do magistério escolar, em consonância com
os princípios e as metas do PNE 2014-2024. Entretanto, este quantitativo não é desprezível, considerando-se o conjunto de Instituições
de Ensino Superior, a população universitária, a rede de escolas da
educação básica e a taxa de escolarização11 no Brasil.
Em 2017, 209 cursos de filosofia participaram do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes – ENADE. Foram 67 bacharelados e 142 licenciaturas; 191 presenciais e 18 cursos à distância.
As Instituições Públicas se destacaram no quesito de formação de
professores para a educação básica, pois perfizeram 75 das 142 licenciaturas que estiveram no exame, correspondendo a 52,8% dos
cursos avaliados neste grau acadêmico. Com 57 cursos, equivalentes
a 40,1%, a região Sudeste foi a que teve maior representação. Em
seguida, a região Nordeste, com 32 cursos, 22,5%; a região Sul, com
30 cursos, 21,1%; a região Centro-Oeste, com 14 cursos, 9,9%; e a re10 Em um artigo publicado no jornal Valor Econômico, de 29 de março de 2019,

Carlos Rydlewski registra que o Brasil contribui com 0,19% dos autores mais citados nas pesquisas científicas, no mundo inteiro, segundo a classificação feita em
2018 pela Clarivate Analytics, empresa norte-americana responsável pela Web of
Science, uma plataforma global de dados em pesquisas científicas. O referido levantamento mostrou que o Brasil ocupa a 62ª. posição no ranking mundial da ciência. Entre os pesquisadores brasileiros mais citados na Highly Cited Researchers,
os médicos ocupam o primeiro lugar, seguidos pelos pesquisadores das áreas de
engenharia de alimentos e de meio ambiente. (https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2019/03/29/brasil-sobe-no-ranking-mundial-da-ciencia.ghtml (acessado em
17/11/2019: às 19:36).
11 Segundo o IBGE/PNAD, Taxa de Escolarização é a razão entre o número de
estudantes dividido pela população total [Estudantes ÷ População total] (IBGE/
PNAD EDUCAÇÃO 2018, p. 16).
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gião Norte, com 9 cursos, 6,3% do total. Nos cursos de licenciatura,
inscreveram-se 5.251 estudantes, dos quais 1.410 não compareceram
e 3.841 fizeram a prova. Dos cursos de bacharelado, compareceram
1.216 ao passo que 469 faltaram à prova (BRASIL/MEC/INEP/SINAES. ENADE 2017 pp. 24, 33 e 35)12. Após 13 anos, contando-se
a participação dos bacharelados, houve uma elevação de 90,3% do
número de cursos, os quais, em 2004, eram 114, sendo que 11 deles
ofereciam somente a habilitação para o bacharelado, 41 ofereciam
o bacharelado e a licenciatura e 62 ofereciam apenas a licenciatura,
conforme a pesquisa de Dalton José Alves (ALVES, 2005, p. 106).
Segundo o Censo da Educação Superior do INEP, em 2018,
existiam 2.537 Instituições de Ensino Superior funcionando no Brasil, das quais 88,2% eram empresas privadas e 11,8% eram instituições públicas (BRASIL/INEP, 2019. p. 8)13. Em 2018, essas instituições ofereceram 13.529.101 vagas em cursos de graduação, das quais
9.858.706 foram novas, 26.606 foram vagas de programas especiais
e 3.643.789 remanescentes (Idem. p. 11). Nem todas as vagas ofertadas foram preenchidas. Nos cursos presenciais, quase 45% das
vagas foram ocupadas nos processos de seleção enquanto, nos cursos à distância, a taxa ficou em 21,1% (idem. p. 13). O número de
ingressantes aumentou em relação aos anos anteriores, indicando o
avanço elevado das matrículas nas instituições privadas e a sua desaceleração nas instituições públicas. Em dez anos, a expansão da rede
privada foi da ordem de 59,3% e a da rede pública foi de 7,9% (idem,
p. 14). Este crescimento se deve, sobretudo, à oferta de vagas na
modalidade de educação a distância, onde as matrículas cresceram
27,9%, tendo havido uma variação de -3,7% nos cursos presenciais
(idem, p.15).
Entre as instituições públicas, a rede federal, que inclui as
Universidades, os Institutos de Pesquisa e os Institutos de Educação Tecnológica, foi a única que registrou aumento de matrículas no
período entre 2008 a 2018 (89,7%) ao passo que as redes estaduais
e municipais sofreram declínios da ordem de -6,9% e -36,6% respectivamente (idem, p. 19). Os cursos de bacharelado são os mais
procurados pelos estudantes, perfazendo 60% das escolhas, em 2018.
12 Disponível em http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/relatorio_

sintese/2017/Filosofia.pdf
13 Disponível em http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/
documentos/2019/censo_da_educacao_superior_2018-notas_estatisticas.pdf.
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Os cursos tecnológicos vêm em seguida, na ordem de preferência
dos ingressantes, dos quais 20,9% optaram por esse grau acadêmico.
Já as licenciaturas permanecem na última colocação, neste quesito,
perfazendo 20,5% das matrículas iniciais (idem, 16).
Para a questão aqui examinada, entre os dados do Censo da
Educação Superior de 2018, do INEP, o mais relevante diz respeito
à evolução do número de matrículas. Entre 2008 e 2018, houve um
aumento de 44,6%, atingindo-se a marca de 8.45 milhões de universitários (BRASIL/INEP, 2019, p. 18). O interesse pela formação
de nível superior, portanto, é um fato comprovado pelas estatísticas. A educação profissionalizante também atrai grande número de
estudantes, como se pode depreender pelos indicadores do INEP.
A julgar pelas estatísticas, temos no Brasil uma enorme demanda
reprimida no setor de educação em todos os níveis. Embora os estudantes de graduação em filosofia seja menos de 0,5% de todo o
contingente de universitários, esta área de conhecimento representa
um segmento relevante no que tange à produtividade em pesquisa,
à contribuição para a formação de pessoal de nível superior, tendo
impacto na economia, na cultura, na política e no fortalecimento dos
laços sociais no país.
Formação, Ensino e Pesquisa: tarefa e desafios do graduado
em Filosofia
A existência de um número de licenciaturas em filosofia mais
alto do que o de bacharelados requer a nossa atenção pois, além de
contrariar a tendência geral de preferência pelo bacharelado entre os
estudantes, ela assinala, preliminarmente, a abertura de um campo
profissional mais extenso no âmbito da educação escolar do que no
da pesquisa. A presença do ensino de filosofia nesta etapa da formação, no Brasil, no entanto, também aponta a relevância desta área do
conhecimento em um domínio estratégico das relações sociais, sobretudo aquelas que se travam entre os indivíduos, as coletividades e
o Estado. No entanto, o número de cursos de bacharelado aumentou
significativamente, pois, em 2005, eles representavam apenas 10% do
total de 114 cursos de graduação em filosofia no país (ALVES, 2005,
p. 122). Apesar de modesta, a pesquisa ocupa posição estratégica na
dinâmica dessas relações e a filosofia exerce um papel crucial na instauração, expansão e diversificação da estrutura de produção cientí- 38 -

fica, tecnológica, técnica, artística e cultural14. Do ponto de vista da
legislação educacional (Cf.: lei no. 9.394/1996, artigo 43), formação
pedagógica e atividade de pesquisa são indissociáveis. Delas também
não se pode separar as práticas de extensão, caso se pretenda justificar a política de educação superior no país.
Para definir o perfil profissional do professor de filosofia, a
legislação brasileira dispõe de duas normas: a Resolução CNE/CES
12, de 13 de março de 2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) para os cursos de Filosofia; e a Resolução CNE/
CP no. 02, de 1º. de julho de 2015, alterada pela Resolução CNE/CP
no. 1, de 02 de agosto de 2017, que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) para a formação inicial em nível superior (cursos
de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e
cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Com
a alteração da LDB pela lei no. 13.415, de 16 de fevereiro de 2017,
abriu-se a perspectiva de que em breve se modifiquem as orientações
vigentes para que o perfil do docente de filosofia se ajuste aos princípios da BNCC, como podemos observar em seu enunciado:
Art. 7º O art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério
na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.
.....................................................................................................
§ 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por
referência a Base Nacional Comum Curricular.” (NR).

Segundo o Parecer CNE/CES 492/2001, aprovado pela Resolução CNE/CES no. 12, de 13 de março de 2002, o perfil dos egressos
14 Segundo o Professor Ivan Domingues, em 2013, entre as universidades brasi-

leiras ranqueadas pelo QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings, na
área da filosofia, as mais bem colocadas estavam a USP, em 41º. e a UNICAMP,
em 44º. lugar. No mesmo artigo, ele alerta que, apesar de ter alcançado um alto
patamar de excelência, ganhando em quantidade e qualidade, a pesquisa em filosofia no Brasil vem se tornando “avassalada” e “burocratizada”, em decorrência da
pressão pela publicação de artigos em revistas indexadas, com impactos negativos
para o ensino e a participação dos professores na vida pública (http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2014000100023 acessado em
17/11/2018: às 21:09).
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dos cursos de filosofia deverá possuir as seguintes características:
Sólida formação de história da filosofia, que capacite para a compreensão e a transmissão dos principais temas, problemas, sistemas
filosóficos, assim como para a análise e reflexão crítica da realidade
social em que se insere. O licenciado deverá estar habilitado para
enfrentar com sucesso os desafios e as dificuldades inerentes à tarefa
de despertar os jovens para a reflexão filosófica, bem como transmitir aos alunos do Ensino Médio o legado da tradição e o gosto pelo
pensamento inovador, crítico e independente. O bacharel deverá
estar credenciado para a pesquisa acadêmica e eventualmente para
a reflexão transdisciplinar. Os egressos podem contribuir profissionalmente também em outras áreas, no debate interdisciplinar, nas
assessorias culturais etc. (BRASIL; MEC/CNE, 2002).

Tais orientações concernem à formação do graduando em
sua área específica. Elas foram estruturadas a partir de uma determinada concepção da natureza da filosofia. O que é muito difícil de
alcançar, pois o que caracteriza a atividade filosófica é, justamente, a
diversidade de concepções e a pluralidade de perspectivas teóricas e
metodológicas. Para vencer esse obstáculo e assegurar um princípio
coerente e eficaz a fim de definir os eixos indispensáveis para a organização curricular tomou-se como base a história da filosofia e as
disciplinas que recobrem as atividades essenciais do saber filosófico:
a especulação sobre o ser, a correção do pensamento e a reflexão
sobre os valores epistemológicos e práticos. Assim, como princípio
geral para a organização dos currículos dos cursos de filosofia, se
adotou o estudo da história da filosofia e a investigação dos sistemas
de pensamento e, como diretriz central para a definição do perfil
do egresso, se propôs a solidez dos conhecimentos adquiridos nesses domínios. A partir desse eixo central, as orientações normativas
avançam sobre um par de questões relacionadas à especificidade da
filosofia e às relações da filosofia com as demais esferas do conhecimento, da natureza e da cultura. As competências e habilidades
específicas, tanto as do bacharel quanto as do licenciado em filosofia,
deverão ser desenvolvidas mediante a execução de atividades acadêmicas organizadas segundo esse par de orientações, explicitadas em
diretrizes que se distinguem, se articulam e se complementam:
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- Capacitação para um modo especificamente filosófico de formular
e propor soluções a problemas, nos diversos campos do conhecimento;
- Capacidade de desenvolver uma consciência crítica sobre conhecimento, razão e realidade sócio-histórico-política;
- Capacidade para análise, interpretação e comentário de textos teóricos, segundo os mais rigorosos procedimentos de técnica hermenêutica;
- Compreensão da importância das questões acerca do sentido e da
significação da própria existência e das produções culturais;
- Percepção da integração necessária entre a filosofia e a produção
científica, artística, bem como com o agir pessoal e político;
- Capacidade de relacionar o exercício da crítica filosófica com a
promoção integral da cidadania e com o respeito à pessoa, dentro
da tradição de defesa dos direitos humanos.
- Capacidade de leitura e compreensão de textos filosóficos em língua estrangeira
- Competência na utilização da informática. (BRASIL; MEC/CNE,
2002).

As orientações do Parecer CNE/CES 492/2001 seguem as
prescrições e os fundamentos apresentados em 1962 no antigo Conselho Federal de Educação pelo (Parecer 277/1962), que instituiu o
currículo mínimo15 para os cursos de graduação em filosofia.
O Parecer 277/62 surgiu no contexto da regulamentação do
ensino de filosofia nos currículos escolares, que deixou de ser obrigatório, como havia determinado a Reforma Capanema, em 1942, e
passou para o estatuto de disciplina complementar por determinação da lei 4.024/61 (RODRIGUES, 2012, p.71). Tratava-se de assegurar, em todo o território nacional, um currículo mínimo para as
instituições de ensino superior. Ao mesmo tempo, essa norma tinha
como objetivo garantir a formação de profissionais aptos ao exercício do magistério em filosofia no ensino secundário e à pesquisa.
A sua justificativa consistiu em apontar a rigidez e a uniformidade dos currículos então estruturados nas instituições de ensino su15 O conceito de “currículo mínimo” foi substituído, na LDB (lei no. 9.394/96), pelo

de “diretrizes curriculares”, no art. 53, inciso XX (ALVES, 2005, p. 31) – Na verdade,
o texto da lei diz o seguinte:
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de
outras, as seguintes atribuições:
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos
nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema
de ensino;
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; (grifo nosso).
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perior e, especificamente, nos cursos de filosofia, onde, além disso,
dizia o parecer, os estudos não estavam articulados organicamente
(LOUREIRO, s/d, p. 4-5). O currículo mínimo deveria, portanto, se
apresentar como um conjunto de disciplinas organicamente articuladas, selecionadas a partir do saber filosófico objetivado em categorias e doutrinas consagradas em um “corpus philosophicum”, isto é,
na história da filosofia, suscetíveis a se tornarem um conhecimento
ensinável. Esse conjunto foi constituído, segundo esse critério, pela
História da Filosofia; a Lógica; a Teoria do Conhecimento; Filosofia
Geral: Problemas Metafísicos; e a Ética, as quais deveriam ser complementadas por duas matérias científicas, uma das quais deveria,
necessariamente, ser de ciências humanas. Essa escolha se apoiou na
tese segundo a qual o cerne da filosofia consiste na realização de “três
atividades ou funções essenciais: especulativa, analítico-crítica e
normativo-valorativa”. A formação básica do profissional de filosofia
estaria assegurada, portanto, mediante o estudo daquelas disciplinas
correspondentes à investigação dessas funções essenciais da reflexão
filosófica. Uma vez assegurada essa base, o novo modelo de organização curricular também deveria ser orientado pelos princípios da
flexibilidade e da liberdade, de modo a proporcionar aos estudantes
e às instituições de ensino a livre escolha entre as diferentes orientações doutrinárias sem prejuízo de sua preparação profissional, a
qual deveria ser a mesma para o professor do ensino secundário e o
pesquisador. Tratava-se de “possuir um conhecimento aprofundado
do essencial de sua matéria, num domínio relativo das categorias do
pensamento filosófico, estar provido dos instrumentos conceituais
imprescindíveis para compreender, expor e criticar os problemas e
doutrinas filosóficas que vai ensinar.” Tal conhecimento, no que tange ao domínio da filosofia, não poderá deixar de ser articulado por
uma parte histórica e uma parte sistemática, uma vez que as questões
essenciais da filosofia não podem ser abordadas sem o exame dos
grandes sistemas e nem se pode examinar esses sistemas sem relacioná-los à história do pensamento filosófico. Ademais, a estruturação
dos currículos, preconizava o parecer, deve ser feita respeitando-se
a liberdade das instituições, organizando-se as disciplinas em vista
da capacitação do estudante para o magistério no ensino secundário. Um elemento central desse parecer consistiu em tomar medidas
para evitar que os currículos resvalassem para “...uma ortodoxia ou
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corrente doutrinária, mas que se colocasse acima dos prejuízos de
escola ou injunções ideológicas”. Tais orientações foram seguidas
após a reforma universitária de 1968 e depois da lei 5.692/71, que
retirou a filosofia do segundo grau, pela lei 7.044/82, que reformulou o currículo do Ensino Médio. Um outro cenário institucional se
abriu em 1996, com a aprovação da lei 9.394/96, que instituiu a nova
LDB, onde, seguindo a Constituição Federal, foram incorporados os
Conceitos de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Plano Nacional de Educação, e a filosofia passou a ser considerada como parte
obrigatória dos currículos do Ensino Médio.
A despeito de reproduzirem uma concepção que tem sido
bem aceita mesmo após as reformas mais recentes, as atuais diretrizes são criticadas por não se manifestarem a propósito da formação
pedagógica dos egressos dos cursos de graduação em filosofia, pois
elas não explicitam quais devem ser os componentes curriculares da
licenciatura pelos quais os egressos se tornarão capazes de “enfrentar
com sucesso os desafios e as dificuldades inerentes à tarefa de despertar os jovens para a reflexão filosófica, bem como transmitir aos
alunos do Ensino Médio o legado da tradição e o gosto pelo pensamento inovador, crítico e independente” (ALVES, 2005, p. 107-108).
Justiça seja feita: as DCN dos cursos de filosofia preconizam para
a licenciatura a inclusão dos “conteúdos definidos para a educação
básica, as didáticas próprias de cada conteúdo e as pesquisas que a
embasam”16. Seu mérito consistiria em ter avançado em relação ao
modelo anterior, no qual a organização do currículo seguia a distribuição das disciplinas conforme o modelo 3+1: três anos de disciplinas filosóficas e um ano de disciplinas de formação pedagógica. As
novas DCN de filosofia prescrevem que a formação do licenciado
seja tão sólida quanto ao do bacharel no que tange ao domínio dos
estudos específicos da área. Por outro lado, elas incorporaram, sem
maiores objeções, categorias formuladas no âmbito do pensamento neoliberal, em documentos elaborados por organismos internacionais que têm fornecido ao Estado Brasileiro as diretrizes de sua
gestão econômica e administrativa, como, no campo da educação, a
16 Segundo MARTINS (citado por ALVES, 2005, p. 32),”o conceito de diretrizes

curriculares insere-se na filosofia de flexibilização da nova LDB, baseando-se na
ideia de que, ao invés de listagens fechadas de disciplinas e cargas horárias, deveriam ser definidas apenas orientações gerais para que cada IES elaborasse a grade
curricular de seu curso, a partir de um perfil da área, das competências e habilidades
esperadas, dos eixos definidores dos conteúdos da área”
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doutrina das competências e habilidades17. A ausência de considerações a propósitos das concepções do currículo, sobre a natureza da
filosofia, as especificidades da licenciatura e do bacharelado sinaliza
uma adesão ingênua às orientações governamentais (LOUREIRO,
s/d, p. 10). Nessa direção, aponta-se a hierarquização dos graus acadêmicos, mediante as premissas de que “...do licenciado se espera
uma vocação pedagógica que o habilite a enfrentar com sucesso os
desafios e as dificuldades inerentes à tarefa de despertar os jovens
para a reflexão filosófica” e o “bacharelado deve caracterizar-se principalmente pela pesquisa, em geral direcionada aos programas de
pós-graduação em filosofia, bem como ao magistério superior.” Uma
das preocupações centrais dos críticos das DCN de filosofia consiste
no pressuposto de que a falta de ênfase no tocante à formação pedagógica do graduado em filosofia suscita e fortalece, nos Departamentos Acadêmicos, a resistência e a indiferença em relação a esse
aspecto da organização curricular. O que tem representado um forte
obstáculo às proposições voltadas para a organização de currículos
que favoreçam o estreitamento das áreas de filosofia e de educação
no desenvolvimento das atividades de formação do licenciado e do
bacharel em filosofia. Tais críticas se tornaram mais contundentes
nos movimentos que se levantaram em favor da inserção obrigatória
da filosofia como disciplina no Ensino Médio, após a aprovação da
LDB, em 1996, pois o principal argumento contrário a essa medida
consistiu em mostrar que o país não dispõe de profissionais preparados nem em número suficiente para atender à demanda das escolas.
Esse debate contribuiu fortemente para que as atenções se voltassem para o exame da qualidade dos cursos de filosofia para verificar,
principalmente, a formação do profissional do magistério da educa17 Segundo Dalton José Alves, as Diretrizes Curriculares não são um evento isola-

do, mas pertencem a um programa de reformas do Estado brasileiro que estão em
curso desde a década de 1980 (ALVES, 2005, p. 3). Tais reformas, segundo o autor,
perseguem um ideário neoliberal caraterizado pelo “combate aos direitos sociais,
aos ganhos de produtividade dos trabalhadores e contra a intervenção do Estado na
economia” (p. 17). No campo da educação, tais reformas concernem ao propósito
de “mudanças na produção e nas formas de aprendizagem, na produção e difusão
do conhecimento e na qualificação de recursos humanos” (idem). A educação e o
conhecimento são considerados “força motriz e eixos da transformação produtiva
do desenvolvimento econômico” (idem). Ele também assegura que a LDB é “o
ponto alto no campo dessas reformas educacionais” (p. 23). A seu ver, se trata de
uma “lei minimalista”, com um texto “inócuo e genérico”. A despeito disso, graças
à resistência das “forças progressistas”, garantiram-se algumas conquistas e avanços (p. 24).
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ção básica. Afinal, as novas DCN seguiram a premissa de que o rigor
da formação filosófica deve ser assegurado, nesses cursos, tanto para
o licenciado quanto para o bacharel. Ora, ambos se destinam ao ensino, ambos são vocacionados ao ofício de educador. O que implica
uma formação acadêmica marcada pela capacitação pedagógica sem
prejuízo dos estudos filosóficos, mas igualmente rigorosa. Isso concerne também à capacitação do licenciado para a pesquisa onde o
ensino não se apresenta somente como uma questão de transmissão
de conhecimento, mas de formação e, por isso, assume o caráter de
problema filosófico tão nobre quanto os demais.
De todo modo, espera-se que essa lacuna seja preenchida por
ocasião da organização dos projetos pedagógicos dos cursos em cada
instituição de ensino superior, quando, além das DCN de filosofia,
se deverá levar em conta as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de
formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada (Resolução CNE/CP nº 2, de 9
de junho de 2015, modificada pela Resolução CNE/CP no. 1, de 02
de agosto de 2017). Esta norma preconiza que o conteúdo específico
da formação na área especializada seja articulada à formação para o
exercício da docência na educação básica, seguindo-se o princípio da
indissociabilidade da teoria e da prática e assegurando o estudo dos
fundamentos e metodologias da educação e o das políticas públicas
nas áreas de “direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), educação especial e direitos educacionais de adolescentes
e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas”:
CAPÍTULO V DA FORMAÇÃO INICIAL DO MAGISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA EM NÍVEL SUPERIOR: ESTRUTURA E
CURRÍCULO
Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas especializadas, por componente curricular ou por
campo de conhecimento e/ou interdisciplinar, considerando-se a
complexidade e multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem como a formação para o exercício integrado e indissociável da docência na educação básica, incluindo o ensino e a gestão
educacional, e dos processos educativos escolares e não escolares,
da produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e
educacional, estruturam-se por meio da garantia de base comum
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nacional das orientações curriculares. (BRASIL/MEC/CNE. 2015,
p. 10-12).

A Docência na Educação Básica

Portanto, em cursos de licenciatura, a norma determina que
os currículos sejam estruturados levando-se em conta os diversos
graus de dificuldade, a abrangência geral e específica da área de conhecimento e do magistério, as múltiplas relações entre os elementos do conhecimento, como os objetos, as ramificações, as épocas, as
metodologias, a técnicas, os fundamentos legais e teóricos, as perspectivas, as críticas, as doutrinas, os problemas teóricos, práticos e
institucionais dos componentes da área da formação acadêmica. Mas
não se deve esquecer que se trata de uma formação voltada para a
docência na educação básica, tal como esta foi concebida pela Constituição Federal, pela LDB e, recentemente, pela BNCC. Assim, essa
formação deverá proporcionar uma determinada capacidade, definida pelas DCN das licenciaturas, como a capacidade para o “exercício
integrado e indissociável da docência na educação básica, incluindo
o ensino e a gestão educacional, os processos educativos escolares
e não escolares, a produção e difusão do conhecimento científico,
tecnológico e educacional.”
Ao determinar que os currículos das licenciaturas reservem
pelo menos um quinto da carga horária às dimensões pedagógicas,
a Resolução do CNE testemunha a preocupação com a formação do
professor, incluindo a prática docente18, entendida como requisito
indispensável para a aquisição de conhecimentos e habilidades caracterizados pelo envolvimento do professor no mundo do trabalho
escolar e na realidade social e estreitamente vinculado ao saber acadêmico. Por outro lado, aquela norma estabelece que nesses cursos
deverão preponderar os tempos dedicados à constituição do conhecimento sobre o objeto de ensino e o currículo deve garantir a realização de atividades formativas de amplitude geral, de aprofundamento e diversificação de estudos nas áreas de atuação do docente, a
saber: “o ensino e a gestão educacional, os processos educativos escolares e não escolares, a produção e difusão do conhecimento cien18 Segundo a LDB: Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior,

incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. Art. 66. A preparação para
o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.
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tífico, tecnológico e educacional”. Dois terços da carga horária deverão, portanto, ser destinados à aquisição de conhecimentos teóricos,
os quais deverão versar sobre temas de interesse geral, conteúdos
específicos da área de especialização, princípios e fundamentos da
educação e da pedagogia, questões interdisciplinares, metodologias,
problemas relacionados à gestão e ao planejamento escolar, conhecimentos sobre a realidade escolar, o comportamento individual, a
realidade social, justiça social, diversidade, desenvolvimento da pessoa humana, processos cognitivos, relações afetivas, éticas e políticas
e as dimensões biológica, lúdica, artística, cultural e profissional da
existência humana.

Uma política de Estado para a formação de Professores

Com essa Resolução, o Conselho Nacional de Educação avançou na tentativa de estabelecer, para a educação nacional, a estabilidade esperada de uma “política de Estado”, resistente às mudanças
decorrentes da alternância dos governos. Trata-se de um movimento
em favor de um projeto nacional de educação que envolva todos os
seus níveis e modalidades, que leve em conta a abrangência e a complexidade da educação, especialmente a educação escolar tal como
esta se pratica e se reconhece na sociedade.
As normas consolidadas nessas diretrizes para a formação dos
profissionais do magistério da educação básica se estendem sobre
um campo constituído pelas definições dos princípios da política
nacional de educação, das concepções de conhecimento, educação
e ensino; sobre as condições e o ambiente institucional de ensino,
aprendizagem e trabalho docente; as práticas sociais; a diversidade
étnico-cultural e todos os demais componentes indispensáveis à melhoria e à democratização da gestão escolar e do ensino.
Elas partem de duas premissas teórico-práticas indispensáveis
para a concepção dos “princípios, fundamentos, dinâmica formativa
e procedimentos a serem observados nas políticas, na gestão e nos
programas e cursos de formação, bem como no planejamento, nos
processos de avaliação e de regulação das instituições de educação
que as ofertam” (Art. 1º.): em primeiro lugar, o reconhecimento do
papel estratégico das instituições escolares na formação requerida
nas diferentes etapas e modalidades da educação básica; em segundo
lugar, a necessidade de articular as Diretrizes Nacionais para Formação Inicial e Continuada, em nível superior, e as Diretrizes Curricu- 47 -

lares Nacionais para a Educação Básica.
Assim, a Resolução reitera os princípios que regem e devem
continuar a reger a base comum nacional para a formação inicial e
continuada do magistério da educação básica:
a) sólida formação teórica e interdisciplinar;
b) unidade teoria-prática;
c) trabalho coletivo e interdisciplinar;
d) compromisso social e valorização do profissional da educação;
e) gestão democrática;
f) avaliação e regulação dos cursos de formação;
...................................... .
(BRASIL/MEC/CNE. 2015, p. 10-12).

Para que estes princípios possam ser aplicados, será necessário, preconiza a norma, a articulação da graduação com a pós-graduação e a vinculação entre a pesquisa e a extensão. A formação dos
docentes da educação básica requer a formação destes laços para que
o seu ofício possa ser exercido em um processo permanente de aprimoramento no qual a educação se torne uma prática social submetida continuamente ao crivo da reflexão.
Em suas disposições gerais, a Resolução atribui às instituições
formadoras o encargo de promover a formação dos profissionais
do magistério, em todos os níveis da federação e em todos os sistemas de ensino, prescrevendo a obrigação de que o façam de maneira
articulada, segundo as determinações da LDB e em regime de colaboração, para que sejam atendidas todas etapas e modalidades da
educação básica. Cabe às instituições de ensino superior a execução
dessas ações. Como se sabe, as Universidades possuem a prerrogativa da autonomia administrativa, financeira, didática e científica,
mas, no cumprimento desta tarefa, não poderão deixar de seguir
as Diretrizes Nacionais. O CNE as concebe como instâncias participantes de um conjunto estratégico para a execução das políticas
públicas de educação, juntamente com as DCN e o Sistema Nacional
de Avaliação Superior (SINAES). Assim, todas as Instituições de Ensino Superior que ofertarem cursos de formação de pessoal docente
da educação básica terão o dever de organizar seus cursos em vista
do atendimento das políticas públicas de educação, de assegurar a
qualidade do ensino segundo o padrão estabelecido pelo SINAES,
fazendo-o de maneira orgânica pelo vínculo do Projeto Pedagógico
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do Curso (PPC) ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e ao Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI). Estas obrigações se estendem aos centros de formação dos Estados e Municípios.
Em segundo lugar, tais disposições definem os sujeitos sobre
os quais se aplicam essas Diretrizes, a saber: os formandos para o
exercício da docência na educação infantil, na educação fundamental e no ensino médio e suas respectivas modalidades, nas diferentes
áreas de conhecimento, com integração entre elas, podendo abranger
um campo específico e/ou interdisciplinar. Tal definição se apoia na
compreensão da docência como ação educativa e processo pedagógico intencional e na concepção de que a ação profissional do magistério na educação básica é permeada por dimensões técnicas, éticas,
políticas e estéticas. O que implica a formação sólida, envolvendo o
domínio e o manejo de conteúdos e metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações. Aí se pressupõe, igualmente, conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos indispensáveis
para que a ação educativa se desenvolva mediante a construção e a
socialização dos valores pertinentes a tais dimensões e a abertura
para diferentes visões de mundo.
Tais diretrizes concernem à preparação (formação inicial) e ao
desenvolvimento (formação continuada) dos profissionais da educação básica. A concepção de formação aí adotada deriva da compreensão de que a educação escolar é uma parcela de um processo
mais abrangente: a educação em sentido amplo. Tal distinção se impõe para que se possa contextualizar a educação escolar e, simultaneamente, assegurar a produção e a difusão de conhecimentos em
determinada área e que a elaboração e a implementação do projeto pedagógico da instituição sejam feitas democraticamente, com a
participação dos docentes, garantindo-se a qualidade, a gestão democrática do ensino e a avaliação institucional.
A educação escolar é, assim, definida como aquela que se
realiza nas instituições educativas e, orientada pela legislação estatal
que preconiza a interação dos estudantes com profissionais ao longo
de processos pedagógicos articulados nas áreas de conhecimento
específico e/ou interdisciplinares, nas políticas públicas, na gestão,
nos fundamentos e nas teorias sociais. Contudo, afirmou-se o
entendimento de que os profissionais do magistério da educação
básica não são somente os que atuam exclusivamente nas escolas e no
ensino, pois, nesses processos, a educação contextualizada envolve a
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que se realiza na escola e em outros ambientes, não escolares, e, por
isso, requer uma grande diversidade de profissionais para atender
às diferentes dimensões da educação. Para assegurar a qualidade do
trabalho por eles realizado, a Resolução estabelece a exigência da
formação docente para o exercício dessas atividades, conforme as
determinações da legislação federal.
Tais definições, concepções e exigências fornecem os componentes para a sistematização dos princípios da formação dos
profissionais do magistério da educação básica que devem nortear
a estruturação dos currículos dos cursos de formação docente
para esses profissionais. Além dos elementos que acima foram
explicitados, a Resolução do CNE estabelece que essa formação
tem como finalidade assegurar o direito à educação de qualidade às
crianças, aos jovens e aos adultos e que esta seja desenvolvida com
base em fundamentos científicos, técnicas sólidas e nos princípios
das Diretrizes Curriculares da Educação Básica. A formação do
professor deverá atender a uma finalidade ao mesmo tempo social,
política e ética: a soberania do Estado, a democracia política e a
emancipação dos cidadãos, incluindo a valorização da diversidade e
o combate a toda forma de discriminação.
A colaboração dos entes federados entre si e com as instituições formadoras, sobretudo as de Ensino Superior, aparece reiteradamente como um princípio fundamental da política de formação
do magistério da educação básica porque a fragmentação dos currículos, a desarticulação dos sistemas e das redes de ensino e as desigualdades regionais constituem sérios obstáculos ao êxito das políticas públicas de educação. Sem essa colaboração, dificilmente se
alcançará outros objetivos, igualmente concebidos como princípios
diretores da formação desses profissionais, como o padrão de qualidade dos cursos de formação, a articulação entre a teoria e a prática,
o necessário reconhecimento do papel das escolas como espaços de
formação do magistério da educação básica.
A Resolução do CNE reitera outro aspecto central nessa política de formação do magistério da educação básica: o do reconhecimento da docência como ofício, a necessidade de afirmação dessa
prática como uma atividade profissional, dotada de uma especificidade enraizada em uma capacitação teórica e interdisciplinar que
não se pode alcançar sem que o esforço investido na formação seja
feito com organicidade, envolvendo diferentes unidades de trabalho.
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Face aos conflitos e déficits decorrentes das desigualdades econômicas, políticas e sociais que assolam o país, compreendeu-se que não
se pode implementar uma política de formação nesse domínio sem
adotar como um de seus princípios o da equidade no acesso à formação a fim de que se promova a redução dessas disparidades. Nessa direção, a articulação entre a formação inicial e a formação continuada
e entre os diversos níveis de formação apareceram como exigências
indispensáveis. O reconhecimento da especificidade da profissão docente impõe que se reconheça a necessidade de um esforço permanente no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da formação.
Daí decorre a concepção da formação continuada como um
princípio crucial para as políticas de formação do magistério da educação básica, a qual também requer o reconhecimento do papel do
docente como agente formativo e que, como tal, necessita de acesso
permanente a informações, vivências e atualização cultural.
A Resolução mostrou a preocupação com a necessária articulação entre as instituições de ensino superior e os sistemas de educação básica. O que indica que essa articulação nem sempre ocorre
em toda parte. Ademais, essa orientação fomenta a participação da
sociedade nos processos de organização e oferta dos cursos de formação, pois ela prescreve que a elaboração dos projetos de formação
ocorra nos fóruns estaduais e distritais permanentes de apoio à formação docente, o que também induz ao desenvolvimento das formas
de colaboração entre as instituições formadoras e as entidades federativas envolvidas no processo. Esse trabalho deverá contemplar os
seguintes aspectos:
I - sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais;
II - a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de
educação básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da
práxis docente;
III - o contexto educacional da região onde será desenvolvido;
IV - as atividades de socialização e a avaliação de seus impactos nesses contextos;
V - a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e
da capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da formação dos professores, e da aprendizagem da Língua
Brasileira de Sinais (Libras);
VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional
e sociocultural como princípios de equidade. (BRASIL/MEC/CNE.
2015, p. 10-12).
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Cabe lembrar que o conceito e as dimensões da educação adotados pela Resolução abrangem a complexidade e a diversidade de
processos formativos que efetivamente ocorrem na sociedade. Para
assegurar o direito à educação e o respeito às singularidades dos modos de vida dos povos indígenas, dos quilombolas, das populações
tradicionais, a Resolução determinou que a educação escolar deverá
considerar as normas e o ordenamento jurídico próprio das comunidades indígenas, dos Quilombos e da educação do campo, visando
assegurar a afirmação e a manutenção de suas diversidades étnicas.
Tais disposições iniciais se encerram com a recomendação de
que as instituições formadoras não deixem de contemplar, na organização didático-pedagógica dos cursos de formação, a articulação
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, uma vez que se acredita que
é nela que se apoia a garantia do efetivo padrão de qualidade acadêmica da formação docente.
A Base Comum Nacional para os cursos de formação de
Professores
No capítulo II, a Resolução do CNE sobre as Diretrizes Nacionais para a formação do pessoal do magistério da educação básica
preconiza, para essa formação, a base comum nacional. A concretização desse conceito deverá se pautar sobre três pilares: a educação
como processo emancipatório; o reconhecimento da especificidade
do trabalho docente; e a realidade dos ambientes das instituições
educativas da educação básica e da profissão. A base comum nacional, pautada nesses pressupostos, constitui um instrumento estratégico para promover, na formação do magistério da educação básica,
atitudes potencialmente favoráveis ao desenvolvimento dos objetivos da educação nacional.
Tais atitudes concernem à doação de significados e ao reconhecimento da relevância dos conhecimento e das vivências da
realidade social e cultural para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho decorrentes da integração das áreas do conhecimento e da interdisciplinaridade encerradas no currículo; à
ação pedagógica mediante a construção do conhecimento e o aprimoramento permanente da formação, intercedidos pela associação
entre o ensino, a pesquisa e a extensão; à preocupação do docen- 52 -

te com o planejamento e a preparação de suas atividades de ensino
bem como à pesquisa, materializada pelo acesso às fontes nacionais
e internacionais e ao material didático e pela produção intelectual
focada nos problemas da educação básica; ao desenvolvimento de
uma visão ampla do processo formativo, abrangendo seus diferentes
ritmos, tempo e espaço, as dimensões psicossociais, histórico-culturais, afetivas, relacionais e interativas da ação pedagógica de maneira a criar as condições para o exercício do pensamento crítico,
para a resolução de problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar,
a criatividade, a inovação, a liderança e a autonomia; à sintonização
da formação docente com as mudanças educacionais e sociais e as
transformações das bases do conhecimento; ao aprimoramento das
práticas pedagógicas mediante o uso de tecnologias da informação e
da comunicação; ao desenvolvimento da criticidade e da criatividade
mediante a promoção de espaços para a reflexão crítica de diferentes
linguagens e processos de construção, disseminação e uso desses códigos; à promoção da educação inclusiva pelo respeito às diferenças
e a valorização da diversidade; à aprendizagem e ao desenvolvimento
de todos os estudantes, tendo o currículo e a atualização da prática
docente como bases favorecedoras da formação e do aprimoramento
pedagógico das instituições.
A Resolução advertiu as instituições de que esses princípios
não deverão se contrapor às disposições estabelecidas pela legislação
em vigor. O que implica a preocupação com a estabilidade e a continuidade das organizações, das estruturas e dos processos que estão
em curso para evitar a quebra dos compromissos já assumidos.
No Capítulo III, a Resolução apresenta minuciosamente as
informações e as habilidades que o egresso dos cursos de formação
acima descritos deverá possuir ao fim de seu percurso formativo. O
primeiro grupo dessas informações e habilidades concerne ao ambiente institucional e à gestão dos processos educativos, envolvendo
a natureza dessas instituições, a especificidade da área educacional
e a atuação do docente como profissional nas diversas funções da
docência na educação básica. Em seguida, são assinaladas as formas
de capacitação para o uso e o manejo dos recursos pedagógicos e
de gestão das instituições de educação, às quais requerem o envolvimento do egresso a partir das atividades de iniciação à docência nos
processos de formação. Finalmente, são elencadas 13 aptidões a serem adquiridas pelos egressos em decorrência de sua formação aca- 53 -

dêmica e de suas vivências na instituição formadora e no ambiente
do trabalho escolar. Tais aptidões abrangem atitudes e compromissos
éticos; consciência de seu papel na formação dos estudantes; conhecimento das diferentes fases do desenvolvimento humano e de suas
relações com as etapas da educação básica visando a sua aplicação na
promoção da aprendizagem e no desenvolvimento dos sujeitos em
formação; domínio das tecnologias de informação e comunicação
de maneira a relacionar a sua linguagem aos processos didáticos-pedagógicos; compreensão das questões da diversidade social e dos
problemas socioculturais relacionados à educação que lhe permita
promover e facilitar as relações da instituição escolar com a família
e o meio social dos estudantes; a gestão escolar em suas diferentes
dimensões, contribuindo para a formulação, o planejamento, a execução e avaliação do projeto pedagógico e demais documentos da
administração institucional.
Além dessas habilidades, a Resolução prescreve aos professores indígenas a aquisição de capacidades para a promoção do diálogo
em sua comunidade e desta com outros grupos sociais sobre os valores e os modos de vida próprios de sua cultura e para atuar como
agentes interculturais.
O Capítulo IV trata da organização dos cursos de formação
inicial do magistério da educação básica em nível superior. A primeira parte é destinada a explicitar os cursos compreendidos nessa
categoria; em seguida, uma seção voltada para a definição dos sujeitos a quem se destina essa formação em sua etapa inicial; a terceira
parte é destinada a apresentar os requisitos dos cursos de licenciatura voltados para a formação dos docentes da educação básica; o
capítulo se conclui com uma seção destinada a apresentar a estrutura
elementar dos cursos de formação inicial.
A formação inicial e continuada do pessoal do magistério da
educação básica se realizará mediante os cursos de graduação em
licenciatura, os cursos de formação pedagógica para graduados
não licenciados e os cursos de segunda licenciatura. Essa determinação revela o reconhecimento do grave problema da carência dos
professores na educação básica, de que muitos profissionais atuam
sem serem portadores da qualificação acadêmica exigida pela legislação para o exercício da docência na educação básica. Por isso, a
Resolução reitera a exigência legal de formação em nível superior
- 54 -

para o exercício das funções de ensino e gestão na educação básica,
preferencialmente na modalidade presencial e em curso de elevado
padrão de qualidade acadêmica, científica, tecnológica e cultural.
O egresso dos cursos de filosofia: seu desempenho e sua expectativa profissional
Segundo os autores da pesquisa Evidências do ENADE e de
outras fontes – mudanças no perfil do filósofo graduado (BELTRÃO et
alii, 2018), entre 2000 e 2016, houve uma expansão considerável da
oferta de cursos de filosofia na rede pública, a qual foi acompanhada
pelo aumento do número de matrículas e de concluintes ao passo
que, na rede privada, ocorreram oscilações entre expansão e retração
da oferta de cursos e da razão entre o número de matrículas e o de
concluintes, com uma clara retração a partir de 2009. A evolução
desses processos tem sido marcada pela divergência nas trajetórias
dos cursos de licenciatura e bacharelado. O que os pesquisadores
atribuem às perspectivas de futuro dos licenciados e bacharéis. Eles
também constataram divergências entre o aumento da oferta de curso e o de matrículas, as quais afetaram a razão entre o número de
matrículas e o de concluintes. A partir da evidência de que a razão
entre o número de concluintes e o de matrículas tem sido menor do
que a média esperada para um período de quatro anos, os pesquisadores afirmam que a taxa de evasão é alta nas duas habilitações, sendo que nas licenciaturas esse fenômeno é mais grave do que nos bacharelados. O que sinaliza que a perspectiva de ingressar na carreira
docente não é natural entre os egressos. No entanto, para justificar a
preponderância dos cursos de licenciatura sobre os de bacharelado,
a hipótese mais provável reside na existência da carreira de professor de filosofia nas instituições do Ensino Médio e na rarefação de
oportunidades de emprego na área da pesquisa em filosofia. Apesar
disso, o número de cursos de bacharelado se aproxima de um terço
do total, o que indica a sua elevada atratividade, que, provavelmente,
está associada à expectativa do exercício da docência em cursos superiores (v. ALVES, 2005, p. 110-113).
Ainda não dispomos de estudos suficientes para formular um
diagnóstico seguro a propósito da relação entre a organização didático-pedagógica dos cursos de filosofia, a qualidade dos resultados
obtidos e o impacto da formação de licenciados e bacharéis em filosofia sobre a realidade educacional brasileira. Espera-se que os da- 55 -

dos obtidos nos processos institucionais de avaliação ao longo de um
ciclo de médio prazo nos permita alcançar as condições suficientes
para a formação de um conhecimento consistente a propósito desta
questão. A lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, criou
um instrumento formidável de controle social que poderá contribuir
para a realização deste objetivo:
Art. 1º......
§1º O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da
educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o
aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade
acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento
dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de
educação superior, por meio da valorização de sua missão pública,
da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença
e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade
institucional.

A gestão do conhecimento, nas IES, tem se beneficiado enormemente das vantagens proporcionadas pelo SINAES cujo objetivo é
avaliar todos os aspectos das atividades acadêmicas: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos , a gestão da instituição, o corpo docente e as instalações (http://
portal.inep.gov.br/sinaes [acessado em 08/11/2019, às 18:47]).
Um dos pilares do SINAES é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), o qual, com os processos de Avaliação dos Cursos de Graduação e de Avaliação Institucional, permite
aos gestores e à sociedade conhecer o funcionamento e a qualidade
dos cursos e das instituições de ensino superior em todo o Brasil.
Aplicada aos estudantes dos cursos de filosofia desde 2005, a prova visa avaliar o desempenho dos estudantes em dois componentes: o da formação geral e o da formação específica. Estes objetivos
se desdobram em vista da verificação das competências específicas
preconizadas nas diretrizes curriculares nacionais para os referidos
cursos, da aptidão para atualização permanente, da habilitação para
o conhecimento das realidades nacional e mundial e o domínio de
questões de outras áreas do conhecimento.
A prova de 2017 foi aplicada aos estudantes dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia que poderiam se tornar aptos
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para a conclusão do curso até julho de 2018. Além da aferição de
seus conhecimentos o exame buscou avaliar o perfil dos participantes e captar informações sobre o contexto e a percepção da vivência
dos estudantes mediante a aplicação de um questionário. As perguntas aí dirigidas aos estudantes versavam sobre a trajetória que eles
percorreram em seus cursos, a infraestrutura, a organização acadêmica e alguns aspectos da formação profissional aos quais tiveram
acesso na instituição.
Entre os dados obtidos pelo ENADE, o Conceito do Curso é o
que mais chama a atenção dos gestores e da opinião pública, pois ele
representa um indicador decisivo para a habilitação junto às agências de regulação e financiamento e para o reconhecimento social
das instituições de ensino superior. Os dados referentes às condições
estruturais e à organização pedagógica são levados em conta para a
formação do referido conceito, mas a nota obtida pelos estudantes
na prova de conhecimentos gerais e específicos é o componente mais
relevante para a obtenção da resultado final da avaliação.
Segundo o INEP, para os cursos de licenciatura avaliados, obtiveram-se os seguintes resultados:
Observando-se os dados da Tabela 5.1a, nota-se que, dos 142 cursos participantes, 57 (40,1%) classificaram-se com conceito 3, o valor modal. Esse foi também o conceito modal nas regiões Sudeste
(43,9%), Sul (43,3%) e Centro-Oeste (57,1%). Nas regiões Norte e
Nordeste, a moda foi o conceito 2, atribuído a 66,7% e a 40,6%, respectivamente, dos cursos da região. O conceito 2 foi o segundo mais
frequente em nível nacional (26,1%, correspondendo a 37 cursos), e
o conceito 4, o terceiro (23,2%, correspondendo a 33 cursos). Houve, ainda, seis cursos (4,2%) que receberam conceito 5, e outros seis
cursos (4,2%) que receberam conceito 1. Dos 142 cursos de Filosofia, três (2,1%) ficaram Sem Conceito (SC). ( (BRASIL/MEC/INEP/
SINAES. ENADE 2017 Relatório Síntese de Área Filosofia (Bacharelado/Licenciatura). p. 172).

Para os cursos de bacharelado, os resultados foram os
seguintes:
Observando-se os dados da Tabela 5.1b, nota-se que, dos 67 cursos participantes, 24 (35,8%) classificaram-se com conceito 3, o
valor modal. Esse foi também o conceito modal nas regiões Norte
(66,7%), Nordeste (50,0%) e Sul (47,1%). Na região Sudeste, a moda
foi o conceito 4, atribuído a 37,9% dos cursos da região. Na região
Centro-Oeste, os conceitos 1, 4 e 5 foram atribuídos a um curso,
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cada um. O conceito 4 foi o segundo mais frequente em nível nacional (29,9%, correspondendo a 20 cursos), e o conceito 5, o terceiro (16,4%, correspondendo a 11 cursos). Houve, ainda, três cursos
(4,5%), que receberam conceito 1, e seis cursos (9,0%) que receberam conceito 2. Dos 67 cursos de Filosofia, três (4,5%) ficaram
Sem Conceito (SC). (BRASIL/MEC/INEP/SINAES. ENADE 2017
Relatório Síntese de Área Filosofia (Bacharelado/Licenciatura). p.
174-175).

Tais resultados correspondem a um desempenho que não
atingiu as expectativas dos avaliadores, uma vez que a atribuição
de conceitos obedece a uma escala entre Zero a Cinco, onde a nota
mínima não pode ser menor do que 3 para a manutenção do credenciamento do curso. Tais expectativas podem ser vislumbradas a
partir das análises de Relatório Síntese de Área Filosofia (Bacharelado/Licenciatura), do qual destaco um extrato para fins de ilustração:
Foi um erro mais comum na Licenciatura do que no Bacharelado
confundir o materialismo histórico com o materialismo e/ou com
o apego aos bens materiais. Outro equívoco comum foi apontar a
religião como solução para as desigualdades sociais.
..................................
Ressalte-se que o desempenho dos formandos da Licenciatura foi
inferior ao dos formandos do Bacharelado em relação aos seguintes
aspectos: ao entendimento da questão, à coesão e à coerência do
texto, à organização da argumentação, ao conhecimento do conteúdo e ao domínio do jargão conceitual da perspectiva benjaminiana.
Foi um erro comum do grupo de estudantes da Licenciatura responder à questão a partir de discussão do mito Yanomami, que não
era o tema da questão, sendo que a resposta foi construída de modo
simplório e acrítico. Esse fato evidencia que não houve sequer o entendimento do que foi solicitado pela questão.
.........................................
A Questão 5 da Licenciatura pode ser considerada de dificuldade mediana. Solicitava que o/a estudante apresentasse uma crítica
que Nietzsche fez à metafísica tradicional e à proposta estabelecida
pelo filósofo, em contraposição à tradição metafísica. A Filosofia
nietzscheana costuma estar presente nos currículos em disciplinas
obrigatórias. Isso talvez tenha colaborado para que a questão apresentasse o menor percentual de notas baixas entre os estudantes de
Licenciatura.
Em termos gerais, inúmeras respostas, presentes em todas as discursivas, deram a impressão de que os estudantes confundem formação filosófica com formação religiosa, uma vez que, em um número
significativo de respostas, os discursos das igrejas ressoavam mais
do que as discussões filosóficas que deveriam nortear todas as respostas.
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A elaboração de um texto coerente também se mostrou extremamente difícil para grande parte dos formandos. Por isso, deve-se
considerar seriamente a indicação de que a formação universitária
não está conseguindo promover o desenvolvimento adequado de
seus estudantes, o que se expressa nas limitações da capacidade de
sua expressão escrita. Essa situação torna-se ainda mais dramática
no caso dos futuros docentes da educação básica. (BRASIL/MEC/
INEP/SINAES. ENADE 2017 Relatório Síntese de Área Filosofia
(Bacharelado/Licenciatura). p. 278).

Estas observações nos dão apenas alguns indicadores que, obviamente, não podem ser considerados conclusivos. De todo modo,
eles sugerem a necessidade de se discutir e investigar as razões que
levaram aos baixos resultados obtidos pelos estudantes dos cursos
de filosofia no ENADE. Resultados que precisam ser avaliados em
comparação com a taxa de escolarização do país.
A situação dos cursos de graduação em filosofia não pode ser
desvinculada, portanto, do contexto atual das políticas públicas da
educação. Ela se define, de maneira central, como parte do problema
da formação do pessoal do magistério da educação básica, estando
vinculada, também, às demais questões implicadas na organização
e na gestão do ensino. Neste campo, o Plano Nacional da Educação
(PNE) para o período de 2014 a 2024, aprovado pela lei no.13.005,
de 25 de junho de 2014, é o marco legal mais relevante para as nossas considerações iniciais. Ele foi concebido para o enfrentamento
das questões públicas que afetam mais profundamente e de maneira
crônica as políticas de educação no Brasil, a saber: as desigualdades
educacionais, a falta de acesso à educação, a escolaridade média da
população, a baixa qualidade do aprendizado, a falta de valorização
dos profissionais da educação, a gestão democrática do ensino e o
financiamento da educação (BRASIL/INEP, 2015, p. 11). O melhor
parâmetro para a nossa avaliação nos é dado pela Meta 12 do PNE,
que determinou, para 2024, a pretensão de alcançar 50% como taxa
bruta de matrícula no Ensino Superior para a população de 18 a 24
anos de idade, dando um salto expressivo, se considerarmos que essa
taxa era de 34,5%, em 2015 (BRASIL/INEP, 2015, p. 207). Destaque-se que o PNE pretende garantir que, até 2024, essa meta seja atingida com a concomitância de pelo menos 40% das novas matrículas
sendo feitas em instituições públicas, assegurada a qualidade do en- 59 -

sino. Em contrapartida, uma pesquisa realizada pelo Sindicato das
Entidades Mantenedoras de Ensino Superior do Estado de São Paulo (SEMESP), intitulada Mapa do Ensino Superior no Brasil, aponta
que, em 2018, a taxa líquida de matrículas dos jovens de 18 a 24 anos
no Ensino Superior se encontra por volta dos 18,5%19 (AGÊNCIA
BRASIL/EBC., 2019)20. O que mostra uma baixa taxa de escolarização líquida. Houve um declínio em relação a 2017, quando se obteve
a taxa de 17,8%. Os editores do Mapa avaliam que, a despeito desse
declínio, o número de matrículas no ensino superior teve um aumento de 3%, passando de 8,05 milhões, em 2016, para 8,29 milhões
em 2017.
Para atingir a meta 12 do PNE, um dos obstáculos, sem dúvida, é a taxa de evasão que atinge os estudantes de nível superior e que
corrói gravemente os recursos financeiros investidos nas IES. Ivan
Hoffmann, Raul Cereta Nunes e Felipe Martins Muller, em estudo
recente, recuperam de maneira sintética as causas motivadoras da
evasão acadêmica mais citadas entre os pesquisadores do tema. Destacam-se, entre elas, a falta de integração acadêmica e social e a falta
de compromissos pessoais, sociais e acadêmicos que concorram para
fortalecer e manter os vínculos do estudante com a instituição. Mas,
lembram, não se pode cultivar esses laços sem assegurar os recursos
financeiros para manter os estudantes matriculados e desenvolvendo as atividades acadêmicas. Tais questões abrangem os fenômenos
sociais, como a situação socio financeira dos estudantes e as suas expectativas profissionais bem como os problemas de infraestrutura,
corpo docente e matriz curricular das IES. Estudando o caso da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eles constataram que os cursos de licenciatura, comparados aos bacharelados,
possuem as mais altas taxas de evasão, podendo chegar a 52,4% no
curso de letras ao passo que, no curso de medicina, a taxa aferida foi
de 1,36%, no período de 2009 a 2014. O mesmo estudo mostrou que,
nesse período, o curso de bacharelado em filosofia noturno alcançou a média de 37,81% de taxa de evasão (HOFFMANN; NUNES &
MÜLLER, 2019, p. 3 e p.12).
19 A taxa líquida se refere ao número efetivo das pessoas matriculadas em relação

à totalidade da população brasileira na mesma faixa etária (v. Agência EBC, 2019).
20 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-06/brasil-tem-baixa-taxa-de-escolarizacao-superior-diz-sindicato
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II – O novo marco legal
Para falar de educação e filosofia, gostaria de iniciar pelo questionamento das alterações que a legislação brasileira sofreu recentemente. Alterações profundas, antecipadas por longos anos de instabilidade e revezes. Gostaria de começar pelo exame de um discurso
que, sob o signo do novo, repõe velhos preconceitos.
Pode-se redarguir que nada há de estranho nestas ocorrências, pois o Brasil está se ajustando às orientações da Organização
das Nações Unidas. Desde 1990, a ONU21 vem envidando esforços
para elevar o acesso à educação escolar e promover sua equidade e
sua qualidade em todo o mundo. Com efeito, desde 1988, a estrutura
jurídica do Estado brasileiro persegue o consenso internacional sobre a função estatal de garante dos direitos humanos.
Para que possamos fazer uma primeira abordagem desta questão, vamos examinar um texto-chave. Nele se procurou justificar a
reforma dos objetivos, da organização e do currículo do Ensino Médio. Ele sintetiza um discurso anterior que acabou por resultar na lei
no. 13.415/2017. Mediante esta nova disposição legal, parte da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (lei no. 9.394/1996) ganhou uma nova redação. O Ensino Médio no Contexto da Educação
Básica é um documento crucial que resume os fundamentos teóricos da Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio (BRASIL;
MEC/CNE, 2018, pp. 461-468). Nele encontramos a síntese de uma
inquietação antiga. Além de criticar o modelo anterior, o documento
apresenta a solução que esta nova reforma acabou por instituir.
As coisas foram colocadas da seguinte maneira: o Ensino Médio é uma parte indissociável da Educação Básica. De fato, a emenda
constitucional número 59, de 2009, estendeu a obrigação do Estado,
anteriormente limitada ao Ensino Fundamental, de oferecer à população os serviços de educação, garantindo aos que se encontram
na faixa etária de quatro a dezessete anos e a todos os que a ela não
tiveram acesso na idade própria a escolarização gratuita, obrigatória,
em conformidade às recomendações das Nações Unidas. A despeito deste avanço pelo qual se instituiu a Educação Básica, julgou-se
que o Ensino Médio constitui um “gargalo na garantia do direito à
21 UNICEF. Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jom-

tien – 1990);https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-conferencia-de-jomtien-1990 (consulta em 08/06/2020).
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educação”, isto é, que ele “não atende às expectativas e as demandas
da sociedade contemporânea (idem, p. 461). O documento assevera
que a universalização do acesso é importante, mas insuficiente, para
garantir este direito. Ela deveria ser acompanhada de medidas que
viabilizassem a permanência e a aprendizagem de tal maneira que a
educação formal respondesse às demandas e as aspirações prementes
e futuras dos estudantes.
Os legisladores entenderam que a LDB carecia de uma visão
correta da realidade em que se encontram os adolescentes, jovens
e adultos que, no Brasil, demandam por educação. Uma percepção
de que, concretamente, estes segmentos sociais “se diferenciam por
condições de existência e perspectivas de futuro desiguais” (Parecer CNE/ CEB nº 5/2011, apud BNCC, p. 462). Reiterou-se, assim,
o princípio de que a educação tem um papel central na resolução
das desigualdades sociais, embora não seja o único nem o principal
fator na luta contra este problema. Além disso, argumenta-se que ela
pode amenizar os efeitos dessas dissimetrias porque favorece a inclusão social ao “possibilitar o acesso à cultura, à ciência e ao trabalho”
(BRASIL; MEC/CNE, 2018, p. 462). Para tanto, seria necessário reconhecer alguns fatos e, a partir daí, colocar “em jogo a recriação da
escola” (idem).
O diagnóstico, portanto, indicava a miopia da antiga legislação em função da qual as escolas não forneciam aos adolescentes
jovens e adultos os serviços necessários para que eles aprendessem
a lidar com essas disparidades. Por esta razão, sustentou-se que era
preciso mudar a escola. E a primeira condição para que esta mudança seja promovida, segundo os defensores da recente alteração da
estrutura escolar do Brasil, é o reconhecimento das transformações
sofridas pela dinâmica social no país e em todo o mundo, cuja velocidade é intensa e crescente. Transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico, que afeta diretamente os jovens e configura
os seus anseios por educação.
As transformações da dinâmica social promovidas pelo desenvolvimento tecnológico geram incertezas, segundo esta teoria. A
realidade se mostra como um “cenário complexo, dinâmico e fluído”
do qual não se sabe o que esperar para o futuro no seio das relações sociais, mas, sobretudo, no mundo do trabalho. Aí se encontra,
portanto, o desafio que a escola tem de responder. Para habilitá-la a
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tanto, promoveu-se a reforma educacional cujo eixo central é a reorganização do currículo em todas as etapas da educação básica e, em
particular, no Ensino Médio.
Em suas linhas gerais, esta reorganização foi apresentada a
partir da análise das relações entre a juventude e a escola e da reflexão sobre as finalidades do Ensino Médio.

O Ensino Médio e a juventude

Que relações podem existir entre a juventude e o Ensino Médio? Ora, para responder a esta questão, dizem os teóricos da reforma, é preciso levar em conta o caráter plural dos indivíduos que
formam este contingente populacional. É preciso reconhecer que
existem muitas juventudes e, portanto, o Ensino Médio também deverá ser plural e diversificado, como os diferentes grupos sociais que
reúnem os jovens. É preciso, sobretudo, não adotar a premissa de que
a juventude constitui uma realidade homogênea, nem reconhecer
suas diferenças levando em conta tão somente a idade, as provas de
amadurecimento e de iniciação à vida adulta. Não se pode desprezar
as múltiplas dimensões que envolvem a juventude, que é uma “condição sócio-histórica-cultural” (idem) marcada por singularidades
diversas.
A avaliação dos reformistas é a de que cabe à escola acolher
esta diversidade adotando uma atitude de respeito à pessoa humana e aos seus direitos. Além disso, o acolhimento institucional será
orientado para favorecer a transformação dos estudantes em protagonistas de sua própria formação. Neste sentido, a nova legislação
propiciará o reconhecimento dos estudantes como “interlocutores
legítimos sobre currículo, ensino e aprendizagem” (idem, p. 463).
Portanto, a defesa da reforma educacional se desenvolve a partir da
premissa de que os jovens são participantes ativos das dinâmicas sociais. O que se testemunha mediante a ação das “culturas juvenis”,
que são heterogêneas e estão na vanguarda de numerosos movimentos pelos quais a sociedade tem se tornado cada vez mais plural, diversificada e complexa.
O desafio lançado à escola também alcança os sujeitos que
nela serão acolhidos. O Ensino Médio, acolhendo as juventudes,
se constitui como ponto culminante de um percurso preparatório
para a elaboração de diferentes projetos de vida definidos em função
da continuidade dos estudos e da inserção no mundo do trabalho e
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balizados pelas exigências da saúde, da sustentabilidade e da ética.
Nesta etapa, além disso, se revela uma outra dimensão deste desafio.
Trata-se da responsabilidade da escola concernente à formação das
novas gerações para que estas tomem as rédeas da história e conduzam o país ao seu destino, reparando os erros do passado e ajustando
as coordenadas rumo ao futuro.
Tal responsabilidade, assim, será canalizada mediante um
currículo organizado por três dimensões: 1) o perfil do formando;
2) as competências e habilidades; 3) os laços dos formandos com
o mundo que lhes aguarda após a conclusão da educação básica. O
perfil define o objetivo de “formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis” (ibidem – grifos nossos).
As competências e habilidades constituem as metas definidas para
assegurar a eles “aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade
(sociais, econômicos e ambientais) e a tomada de decisões éticas e
fundamentadas” (idem – grifos nossos). Para definir os laços dos estudantes com a realidade que os acolherá após a sua saída da escola, o documento preconiza que a instituição deverá lhes apresentar
“o mundo como campo aberto para a investigação e a intervenção”
(idem). Abertura que deverá expor os “aspectos políticos, sociais,
produtivos, ambientais e culturais” do mundo. Com que finalidade?
Com o intento de estimular os jovens a “equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores” (idem). O documento lembra
que tais questões “se refletem no contexto atual”. Diante delas, espera-se que os estudantes se abram “criativamente para o novo” (idem).
A proposta ressalta que, para que tais objetivos possam ser alcançados, a escola deverá proporcionar aos estudantes “experiências e
processos”, indicando que o antigo formato de ensino por disciplinas
deverá ser substituído por um leque de arranjos curriculares mais
flexível e diversificado do que o modelo anterior.

Finalidades do Ensino Médio

Uma vez apresentada esta visão da juventude e suas implicações para a nova organização escolar, o documento avança para a
definição das finalidades do Ensino Médio face aos desafios da contemporaneidade. Ora, argumenta-se que o cenário acima descrito
requer, como escopo das escolas secundárias, em primeiro lugar,
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“atender às necessidades de formação geral”. Por quê? Porque a formação geral é indispensável ao “exercício da cidadania e à inserção
no mundo do trabalho”. Secundariamente, o Ensino Médio deverá
“responder à diversidade de expectativas dos jovens quanto à sua
formação”. Em conclusão, a concepção de tais finalidades se define
por dois conceitos que abrangem os aspectos da subjetividade e o
da cidadania: a formação integral e o projeto de vida. O currículo
deverá se tornar um termo pelo qual a escola se comprometerá a
assegurar estes dois aspectos da formação.
A propósito, a reforma não alterou o artigo 35 da LDB. Contudo, houve uma profunda modificação das finalidades do Ensino Médio. Este resultado foi alcançado mediante um procedimento designado pelo verbo “recontextualizar”. A redação original foi mantida.
O que preservou o escopo da lei de 1996, mantendo a coerência entre
o perfil do formando, as competências e habilidades, os laços com o
mundo, os princípios da formação integral e do projeto de vida.
A “recontextualização” dos fins que foram estabelecidos 23
anos antes da reforma foi efetivada mediante a criação do artigo
35-A, segundo o qual “os direitos e objetivos de aprendizagem do
Ensino Médio” serão definidos pela Base Nacional Comum Curricular. Além disso, alterou-se o artigo 36, que regulamenta as formas
de organização, os níveis, a carga horária, as formas de classificação,
os critérios de rendimentos e aproveitamento de estudos, o controle da frequência e os registros da vida escolar dos estudantes. Foi
então que se consolidou como critério de organização dessa base o
conceito de “Áreas de Conhecimento”22. Os objetivos e direitos de
aprendizagem serão atingidos mediante a organização dos currículos em cinco áreas de conhecimento, a saber: I) Linguagens e suas
tecnologias; II) Matemática e suas tecnologias; III) Ciências da Natureza e suas tecnologias; IV) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;
V) Formação Técnica.
A redação original da LDB havia definido para o Ensino Médio quatro finalidades: 1) a consolidação e o aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental visando o pros22 As Áreas de Conhecimento foram implantadas em 1998 pelo Parecer CNE/CEB

no 15, que trata das Diretrizes Nacionais Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Parecer nº 15,
de 1º de junho de 1998. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
Diário Oficial da União, Brasília, 26 de junho de 1998. Disponível em: http://portal.
mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1998/ pceb015_98.pdf).
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seguimento dos estudos; 2) a preparação básica para o trabalho e
a cidadania para que o educando possa continuar aprendendo, se
adaptar às novas condições de ocupação ou aperfeiçoar-se posteriormente; 3) o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo-se neste conceito a formação ética, a autonomia intelectual
e o pensamento crítico; 4) a compreensão dos fundamentos científicos-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria
com a prática, no ensino de cada disciplina.
Ora, doravante, tais finalidades serão “recontextualizadas” e
passarão a ser interpretadas sob uma nova perspectiva. Em primeiro
lugar, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental junto com os outros três objetivos
serão buscados sob a “firme convicção de que todos os estudantes
podem aprender e alcançar os seus objetivos, independentemente de
suas características pessoais, seus percursos e suas histórias.” O novo
contexto no qual a estrutura do Ensino Médio deverá ser inserida se
apresenta, sobretudo, como “um mundo do trabalho cada vez mais
complexo e imprevisível”. Assim, preconiza-se que a preparação básica para o trabalho e a cidadania seja desenvolvida para possibilitar
aos estudantes inserir-se neste mundo onde o trabalho ocupa o lugar
central. Pouco se diz a propósito das condições para o exercício da
cidadania, embora se proponha que, neste mundo de incertezas, os
estudantes entrem de forma ativa, crítica e responsável. Como se justifica esta opção? O texto responde que tais habilidades deverão capacitar os estudantes para “viabilizar seu projeto de vida e continuar
aprendendo.” De que maneira? Desenvolvendo a capacidade de “se
adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação.”
É igualmente à luz dessa visão de um contexto afetado pelas mudanças velozes e incertas do mundo do trabalho que o texto
apresenta a nova interpretação das finalidades do Ensino Médio no
tocante ao aprimoramento do educando como pessoa humana e à
compreensão dos fundamentos científicos-tecnológicos dos processos produtivos. A formação ética, a autonomia intelectual e o pensamento crítico vinculam-se aí, prioritariamente, às relações de produção ao passo que outras dimensões da existência humana são pouco
mencionadas no texto. O que se explicita mais ainda no que tange
ao conhecimento dos fundamentos da ciência e da tecnologia, pois a
própria LDB direciona tais estudos ao campo dos processos produ- 70 -

tivos. O documento da BNCC destaca a obrigação de se relacionar
a teoria e a prática e preconiza a articulação entre diferentes áreas
do conhecimento como meios para proporcionar aos estudantes a
aquisição destas competências.
A “recontextualização” destas finalidades se amplia pelo lançamento de uma objeção ao formato do Ensino Médio vigente até
2017, segundo a qual esta etapa da Educação Básica “apresenta excesso de componentes curriculares e abordagens pedagógicas distantes das culturas juvenis, do mundo do trabalho e das dinâmicas
e questões sociais contemporâneas” (idem). A BNCC, repensando
a organização curricular vigente, se apresenta como uma resposta
para superar estes obstáculos. Ela toma como subsídio teórico e institucional o Parecer CNE/CEB Nº. 5/2011, que trata da necessidade
de atualizar as Diretrizes Curriculares do Ensino Médio. Ratifica-se,
assim, uma diretriz que remonta às DCN do Ensino Médio, de 1998,
as quais preconizavam a organização desta etapa da educação por
áreas de conhecimento. Entretanto, a BNCC parece não ter abraçado
todas as considerações levantadas pelo Conselho Nacional da Educação em 2011. É o que sugere a declaração de que a estrutura adotada no novo Ensino Médio “sem desconsiderar, mas também sem
fazer referência direta a todos os componentes que compunham o
currículo dessa etapa -, prevê a oferta de variados itinerários formativos,...” (idem).
O Parecer CNE/CEB Nº. 5/2011 sustentava a necessidade de
adotar diferentes formas de organização da Educação Básica, em
função de múltiplos itens como a qualidade do ensino, a diversidade
nacional, as diferenças culturais, a heterogeneidade dos anseios das
diversas juventudes e as múltiplas necessidades dos sujeitos concretos que formam este contingente. O mesmo parecer defende que o
Ensino Médio contemple a possibilidade de itinerários diversificados, mas sem comprometer, no que tange aos seus princípios, a sua
unidade. A diversificação dos itinerários formativos se justifica pela
premência em atender às múltiplas necessidades dos estudantes, as
quais abrangem dimensões socioculturais e econômicas. A adoção
desta perspectiva representava para o CNE o reconhecimento dos
estudantes como sujeitos de direitos no momento mesmo em que
eles se encontram sob o regime de ensino da instituição escolar.
Nesta perspectiva, também se reconhece que a própria instituição
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escolar se encontra sob o regime do estado democrático de direito e possui algum grau de autonomia para deliberar sobre questões
de organização curricular. Supõe-se que as escolas comportam instâncias deliberativas onde se pode “avaliar as várias possibilidades
de organização do Ensino Médio”. (Parecer CNE/CEB Nº. 5/2011).
Contudo, ao deliberar sobre tais possibilidades, as instituições não
poderiam privilegiar uma ou um grupo de áreas de conhecimento
em detrimento das outras, mas garantir “a simultaneidade das dimensões trabalho, ciência, tecnologia, e cultura” (idem). Ao deliberar sobre este tema, as escolas devem, segundo o mesmo parecer,
contemplar os interesses dos estudantes e as esperanças acalentadas
pela escola e o seu meio a propósito dos benefícios que a educação
poderá lhes proporcionar. O Parecer CNE/CEB Nº. 5/2011 preconizava o ensino técnico-profissionalizante como uma das possibilidades dessa diversificação do Ensino Médio. Entretanto, esta possibilidade era tratada como uma alternativa e não como um modelo
hegemônico. A demanda pelo fortalecimento de uma vertente técnico-profissionalizante no currículo do Ensino Médio reabriu a antiga
polêmica sobre a dualidade da educação básica que, outrora, atacou
a segregação social promovida pela divisão do Ensino Secundário
entre uma vertente acadêmico-científica e uma vertente técnico-profissionalizante.
Na BNCC, a solução deste debate consiste em fomentar a
“oferta de variados itinerários formativos”. Sobre as considerações do
Parecer CNE/CEB Nº. 5/2011 a propósito da unidade dos princípios,
o documento silencia ao passo que, no tocante à educação técnico-profissionalizante, ele se manifesta sobejamente, discorrendo sobre
os princípios, os objetivos, as formas de organização etc. O aspecto distintivo das novas orientações pedagógicas é o da flexibilidade como princípio de organização escolar. Mediante este princípio,
se espera que a diversificação dos itinerários formativos permita “o
aprofundamento acadêmico em uma ou mais áreas do conhecimento seja para a formação técnica e profissional” (BRASIL; MEC/CNE,
2018. p. 468). Sugere-se que as escolas construam os seus currículos
e as suas propostas pedagógicas, reiterando-se, assim, o reconhecimento da autonomia das instituições de ensino, a relevância da participação dos estudantes como protagonistas de sua formação e da
sua condição de interlocutores legítimos. O que vai ao encontro da
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pretensão de atender às especificidades locais e à multiplicidade de
interesses dos estudantes. Além disso, essa disposição reforça o compromisso da escola com a preparação dos estudantes para a elaboração de seus projetos de vida.
A nova perspectiva pela qual se procedeu a “recontextualização” das finalidades do Ensino Médio e a sua interpretação à luz dos
princípios de flexibilidade e diversidade tomou como base a crença
no protagonismo dos estudantes, em todas as dimensões a partir das
quais se configurou a nova estrutura curricular, a saber: a) na dimensão da aprendizagem; b) na dimensão da aquisição de habilidades
e competências; c) na dimensão da construção do currículo; d) na
dimensão da formulação de seu projeto de vida; e) na dimensão da
inserção e da capacidade de adaptação ao mundo do trabalho e à dinâmica social. De fato, a crença de que todos possuem a capacidade
de aprender e desenvolver as competências da Educação Básica possui bases científicas e repercute na legislação educacional, principalmente na parte que assegura os programas de educação para as minorias étnicas, linguísticas, culturais, sociais, de gênero e as pessoas
deficientes ou portadoras de necessidades especiais. O sistema de
educação brasileiro tem obtido avanços significativos neste campo.
Entretanto, não se pode deixar de levar em conta as características
pessoais, os percursos dos indivíduos e suas histórias na elaboração
de políticas de promoção da aprendizagem, inclusão e combate ao
racismo, à discriminação e à segregação social. O próprio texto da
BNCC diz que o compromisso da escola com o direito universal à
educação exige que ela acolha os estudantes levando em conta estes
elementos pelos quais se reconhece a heterogeneidade e a multiplicidade dos grupos sociais que demandam o Ensino Médio.

O Protagonismo dos estudantes e a organização da escola

O texto da BNCC afirma que o protagonismo dos estudantes será favorecido mediante a ação pedagógica que promover “a
atribuição de sentido às aprendizagens”. Como e o que fazer para
que as aprendizagens tenham sentido para os estudantes? Segundo a BNCC, é indispensável que a escola mostre a realidade como
um desafio que o estudante terá de enfrentar. Ela também deverá,
para tanto, fazer a contextualização da produção e da circulação dos
conhecimentos. Colocado na posição de protagonista e desafiado a
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enfrentar a realidade, o estudante terá, na aprendizagem, a ocasião
para o desenvolvimento de suas capacidades de abstração, reflexão,
intepretação, proposição e ação. Uma vez assegurada esta posição, a
escola cumprirá o seu dever de oferecer as condições essenciais para
a autonomia pessoal, profissional e política do estudante.
Reconhecer este protagonismo implica atestar que os jovens
exercem determinados papeis na sociedade além de sua condição de
estudante. A escola organizada segundo os princípios da BNCC deverá valorizar estes papeis sociais. Concomitantemente, a instituição
se comprometerá com a qualificação dos processos de construção
das identidades e dos projetos de vida de seus estudantes. Para concretizar este compromisso, o trabalho escolar comportará reflexões
sobre as experiências, as aprendizagens individuais e interpessoais
dos estudantes. Espera-se que, com esta atitude, a escola leve os estudantes a valorizar o conhecimento, confiar em sua capacidade de
aprender bem como a identificar e utilizar as estratégias mais eficientes em seu aprendizado.
Este reconhecimento do protagonismo juvenil também se
vincula à obrigação institucional de fazer da aprendizagem uma atividade coletiva pela promoção de tarefas colaborativas, o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe e de aprender uns
com os outros. A escola terá o dever de estimular os estudantes a
assumir atitudes de cooperação e proposição não apenas no âmbito
das atividades escolares, mas também, na comunidade, no mundo
do trabalho e na sociedade em geral.
Para o desenvolvimento daquelas competências e habilidades
indispensáveis à preparação para o trabalho e a cidadania, a BNCC
recomenda à escola que disponha de uma estrutura que favoreça aos
alunos o cultivo de suas capacidades de ação, crítica, criatividade e
responsabilidade. O texto adverte que suas recomendações não induzem à profissionalização precoce ou precária dos jovens nem o
atendimento das necessidades imediatas do mercado de trabalho. O
que ele preconiza, segundo seus autores, é a preparação dos estudantes para a sua futura inserção no mundo do trabalho. Por se mostrar
cada vez mais complexa e imprevisível, esta esfera da existência exige
aquelas capacidades sem as quais se torna mais difícil, para os estudantes, a elaboração de seus projetos de vida. No mesmo sentido,
a BNCC avalia que é indispensável a preparação para se adaptar a
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novas condições de ocupação, para continuar a aprender e se aperfeiçoar profissionalmente. Por isso, ela sustenta que a flexibilização
do currículo é imprescindível.
Para atender a tais recomendações, a escola deverá possuir
uma estrutura que lhe permita contextualizar os conhecimentos.
Mas esta contextualização não terá em vista o conhecimento como
fim em si mesmo. Ela deverá contemplar a articulação das dimensões
do trabalho, da ciência e da tecnologia. Na escola, o acesso às bases
da ciência e da tecnologia deverá ser feito em estreita associação com
os processos de produção do mundo contemporâneo. Nela, não se
abordarão separadamente a teoria e a prática e o conhecimento teórico somente será admitido pelo método da resolução de problemas,
seja na realidade social, cultural ou natural. Além da contextualização do conhecimento, a estrutura da escola deverá permitir a contextualização das diferentes formas de produção e trabalho, revelar sua
constante modificação e atualização nas sociedades contemporâneas
e no Brasil, em especial.
Esta estrutura que a BNCC exige da escola não terá em vista
somente o desenvolvimento das capacidades intelectuais e de cooperação dos estudantes nem somente a sua inserção no mundo do trabalho
e na cidadania mediante a contextualização e a articulação da ciência,
da cultura e da tecnologia aos processos produtivos. Ela também deverá propiciar o apreço pelo empreendedorismo e o desenvolvimento de
atitudes que o favoreçam, como a criatividade, a inovação, a organização, o planejamento, a responsabilidade, a liderança, a colaboração, a
visão de futuro, assunção de riscos, a resiliência, a curiosidade científica e outros similares. O empreendedorismo ganha, assim, um lugar de
destaque na nova estrutura do Ensino Médio ao passar a ser concebido
como uma competência essencial ao desenvolvimento pessoal, à cidadania ativa, à inclusão social e à empregabilidade. A valorização da
autonomia pela BNCC está diretamente associada a uma concepção
liberal e técnica da emancipação humana, uma vez que recomenda às
escolas que disponham de estrutura de apoio que permita aos jovens
reconhecer potencialidades e vocações, perspectivas e possibilidades,
aspirações e metas de formação e inserção profissional associadas a
uma postura empreendedora. Postura que também deverá ser ética e
responsável em um mundo do trabalho concebido como a razão de ser
de todos os esforços da sociedade.
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Concebida como ambiente de convivência, a escola, detentora
desta nova visão da realidade, será encarregada de propiciar, no Ensino Médio, o aprimoramento do estudante como pessoa humana.
Este conceito abrange, segundo texto da BNCC, a ética, a autonomia
intelectual e o pensamento crítico. Aprimorar a pessoa humana significa, neste sentido, desenvolver estas dimensões que a constituem
não somente em vista do aperfeiçoamento do sujeito, mas também,
de sua relação com a sociedade. A escola deverá associar o aprimoramento pessoal ao empenho dedicado à construção de uma sociedade
mais justa, ética, democrática, inclusiva, sustentável e solidária. Tais
objetivos determinam, assim, a natureza do espaço em que a escola
deverá se transformar.
A escola deverá se organizar como um espaço no qual o estudante se sinta estimulado a conhecer a si mesmo e a compreender
a sociedade. Conhecer a si mesmo envolve aprender a lidar com o
seu corpo, os seus sentimentos, suas emoções e suas relações interpessoais. A chave que sintetiza esta característica do espaço escolar
deverá ser o respeito. Esta também será a chave para fazer da escola
um espaço favorável ao entendimento da sociedade como uma associação entre pessoas oriundas de distintos grupos étnico-raciais,
detentoras de cultura e história próprias, cujo valor deverá ser igualmente reconhecido. Na escola se aprenderá que, em seu conjunto, estes grupos constroem o Brasil como uma nação que também possui
a sua própria história.
No espaço escolar, não se dará lugar ao solipsismo nem à
violência, mas ao diálogo, ao entendimento, à manifestação de
opiniões e pontos de vistas diferentes, divergentes ou opostos.
Entretanto, a promoção do diálogo não deverá transigir com atitudes
de intolerância. Pelo contrário, a BNCC recomenda que as escolas
combatam os estereótipos, discriminações e violações de direitos.
Elas têm o dever de favorecer a convivência pacífica entre as pessoas
e os grupos sociais.
Neste sentido, a cidadania emerge como um valor importante,
uma vez que o espaço escolar deverá valorizar a participação política
e social dos educandos e fomentar entre eles o respeito à participação
dos outros, às liberdades civis e à garantia do estado democrático de
direito. Este espaço deverá se tornar, assim, um ambiente propício à
construção de projetos pessoais e coletivos. Projetos que terão como
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fundamentos a liberdade, a justiça social, a solidariedade, a cooperação e a sustentabilidade.
Finalmente, a reforma curricular do Ensino Médio, promovida pela lei no. 13.415/2017 e regulamentada pela BNCC, preconiza a articulação entre as diferentes áreas do conhecimento visando
garantir aos estudantes a compreensão dos fundamentos científicos e
tecnológicos dos processos produtivos. Articulação pela qual se promoverá a relação entre a teoria e a prática e ensejará aos estudantes
a aquisição de competências essenciais para lidar com os desafios do
mundo do trabalho.
A base do conhecimento deverá ser buscada pelo estudante
visando à aquisição da capacidade para utilizar conceitos e teorias
junto com os procedimentos metodológicos e as lógicas que lhes são
inerentes. O que conduz à disposição para continuar aprendendo e
aprimorando seus conhecimentos e aptidões. Neste sentido, se acredita que é indispensável dominar as linguagens da ciência para utilizá-las na comunicação e na sua disseminação. As linguagens das
tecnologias digitais não devem ser negligenciadas. Pelo contrário, na
escola, os estudantes serão estimulados a se tornarem fluentes na sua
utilização.

Algumas ressalvas

Confesso sentir dificuldade para isolar as ressalvas que, me
parece, devem ser feitas aos argumentos levantados para justificar
a necessidade da reforma da Educação Básica. É difícil contestar a
pertinência do conjunto de princípios e intenções que nortearam um
projeto que pretende atender às demandas da sociedade e as aspirações da juventude. Contudo, não posso deixar de me incomodar
com o argumento de que a universalização do acesso à educação é
um acontecimento pouco relevante. A ele se contrapôs como prioritárias a permanência do estudante nos bancos escolares e a qualidade
das aprendizagens ali desenvolvidas. Sugeria-se, desta maneira, que
a escola não cumpria o seu papel, pois deixava de proporcionar condições para a permanência e a aprendizagem dos estudantes. Sem
pretender menosprezar os fatores institucionais nem as imperfeições
do currículo, penso que a evasão dos estudantes envolve causas econômicas, sociais, políticas e culturais mais decisivas do que aquelas
relacionadas à estrutura que, até 2017, vigorava na organização da
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Educação Básica. Seria necessário examinar as políticas que foram
adotadas em outras áreas, como a saúde, o emprego, o ambiente, a
segurança e a cultura para confirmar ou contestar a pertinência desta justificativa. O noticiário, no entanto, nos proporciona, com frequência, dados que sugerem haver causas mais fortes para explicar
os problemas de abandono e baixo desempenho dos estudantes do
que aquelas apontadas pelo documento. Assim, neste rol, podemos
colocar a evolução da população carcerária no Brasil23, com o crescimento paulatino de negros, pobres e mulheres entre os detentos;
a violência doméstica24; o aumento do desemprego e a elevação do
trabalho informal25; o racismo; a violência e a discriminação contra
as pessoas LGBT26, entre outras.
Acesso x permanência
A permanência na escola sem dúvida é um fator indispensável à aprendizagem e a elevação do desempenho dos estudantes. O
Estado não poderia ser indiferente aos indicadores da evasão escolar
que afetam todas as etapas da Educação Básica, sobretudo, o Ensino
Médio. Assim, entendo que a justificativa da BNCC possui alguma
pertinência, mas ela deixou de levar em conta estes fenômenos que
atingem a juventude e, assim, atribuiu à escola uma responsabilidade
desproporcional ao seu poder de intervenção sobre as decisões e os
modos de vida dos estudantes.
As barreiras que dificultam o acesso de grande parte da juventude brasileira ao Ensino Médio se encontram no contexto social,
econômico e político no qual vivemos e do qual a escola é uma instituição estratégica. Não por acaso, nas disputas eleitorais, ocorrem
competições visando assegurar aos grupos de influência a prerro23 “População carcerária triplica em 20 anos; só 11% são presos por crimes contra

a pessoa” In: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/populacao-carceraria-triplica-brasil-2019/
Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados. (Consulta realizada em 24/07/2020).
24 Violência Doméstica no Brasil: desafios do isolamento in https://www.politize.
com.br/violencia-domestica-no-brasil/ (Consulta realizada em 24/07/2020).
25 Desemprego se mantém alto em 2019, com mais de 40% das pessoas no trabalho
informal; in: https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2020/01/desemprego-alto-trabalho-informal/ (Consulta realizada em 24/07/2020).
26 Dia do Orgulho LGBT+: conheça a dupla batalha de quem enfrenta o racismo e a
homofobia In: https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/06/28/
dia-do-orgulho-lgbt-conheca-a-dupla-batalha-de-quem-enfrenta-o-racismo-e-a-homofobia.ghtml (Consulta realizada em 24/07/2020).
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gativa de indicar pessoas de sua confiança para exercerem funções
de comando nos órgãos governamentais encarregados das políticas
de educação. Correlativamente, estes jogos se enredam nos conflitos envolvendo as metodologias de ensino, os recursos didáticos, as
modalidades de ensino, a política de livros didáticos, os programas
de formação de professores, onde se almejam vantagens financeiras,
ideológicas, religiosas e de empoderamento. Um dos exemplos mais
recentes deste embate foi a instituição do Programa Nacional de
Escolas Cívico-Militares (Decreto no. 10.004, de 05 de setembro de
2019), o qual tem como finalidade “promover a melhoria na qualidade da educação básica no ensino fundamental e no ensino médio”
[grifos novos]).
Parece-me, portanto, que existe uma disputa política e ideológica em torno da questão da aprendizagem onde a qualidade do
ensino se tornou premente ao passo que o acesso se tornou secundário. A justificativa da reforma educacional, embora não explicite
uma escolha entre estas duas alternativas, deixa margem para que
se fortaleçam os esforços em vista da elevação dos indicadores de
qualidade em detrimento da facilitação do acesso. Me pergunto até
que ponto esta opção não reforça algumas modalidades de exclusão
justificadas por razões como o baixo desempenho, a indisciplina, o
domínio precário da língua portuguesa, o engajamento político, incompatibilidade de gênero, diferenças de religião, situação ilegal dos
estrangeiros e dos conscritos e outras similares.
Certamente, esta disputa concerne ao modo como se descreveu a sociedade contemporânea para justificar a necessidade da
reforma. Entre os elementos que caracterizam esta descrição, destacam-se a singularidade dos indivíduos, a diversidade cultural da juventude e, principalmente, o desenvolvimento tecnológico, ao passo
que outros elementos, ainda que não tenham sido totalmente desconsiderados, mereceram menos destaque, como as desigualdade
econômicas, sociais, políticas, étnicas, de cor, de gênero, etc. O que
nos leva a suspeitar de que a reforma acentuou uma tendência que
o modelo de organização curricular anterior já vinha privilegiando,
a qual toma a preparação para o trabalho como foco central das atividades escolares. O cenário da vida social contemporânea suscita
desafios que exigem da escola uma preocupação mais ampla do que
a capacitação dos estudantes para o mercado de trabalho. Nos países
- 79 -

em situação similar à do Brasil, a universalização do acesso à educação permanece sendo um dos desafios mais prementes, uma vez que,
além do acesso ao conhecimento, à cultura e à tecnologia, a escola
atua como agência de combate à fome, de prevenção contra a violência e de luta contra o trabalho infantil, de acolhimento de migrantes,
estrangeiros e apátridas. Transformá-la em agência de capacitação
para o trabalho, ao meu ver, reflete uma escolha política incompatível com a disposição de promover a equidade no campo das oportunidades de inclusão e ascensão social e, sobretudo, com a visão da
sociedade contemporânea que, a despeito dos graves conflitos militares que enfrenta, persegue o ideal de se tornar uma comunidade
solidária e tolerante de nações. Valorizar o potencial da escola para
a capacitação profissional é uma coisa. Transformar esta opção em
uma escolha preferencial é outra. Abre-se a possibilidade de retomar
a política de diferenciação das oportunidades de formação pela qual
se criaram outrora uma escola para as classes subalternas e outra
escola para as classes da elite dirigente.
Desenvolvimento tecnológico x aspirações da juventude
Ora, o texto da BNCC associa a necessidade da reforma à falta
de uma visão adequada da realidade onde a juventude se depara com
mudanças velozes e profundas da dinâmica social. Ele atribui tais
mudanças ao desenvolvimento tecnológico. De fato, a evolução da
tecnologia tem revolucionado a vida dos indivíduos e da sociedade em todas as suas esferas. A juventude tem sido o segmento mais
afetado por tais mudanças, pois as novas gerações as recebem desde
o nascimento e a sua formação envolve o uso ostensivo e intenso
dos recursos tecnológicos. Em vista disto, a BNCC adotou a tese de
que as aspirações da juventude na atualidade são determinadas predominantemente pelos atrativos da tecnologia e as expectativas de
ocupação abertas pelo seu desenvolvimento. Assim, a liberdade, a
criatividade, a realização pessoal, enfim, o projeto de vida emergem
como questões pertencentes predominantemente a um mundo do
trabalho que ainda está sendo gestado, mas do qual ainda não se tem
uma ideia nítida do que ele será. Diante das incertezas deste mundo futuro, a reforma propôs uma solução calcada na apropriação do
conhecimento dos processos produtivos como base para a satisfação
dos desejos da juventude. Talvez devamos perguntar: como a escola
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pretende preparar os estudantes para os desafios do presente?
Muitas tem sido as iniciativas dos organismos internacionais
para amenizar os impactos futuros decorrentes da intervenção humana sobre o planeta. Parece que a preocupação da reforma educacional brasileira se alinha a este tipo de cuidado. Entretanto, se a
leitura de que a escola está descolada da realidade e não corresponde aos anseios da juventude está correta, a descrição da sociedade
contemporânea como um cenário marcado pelo desenvolvimento da
tecnologia e a diversidade das juventudes peca por não se referir às
questões do presente que estrangulam as aspirações juvenis. No que
se refere à educação, existem gargalos anteriores e mais graves do
que o currículo escolar e frente aos quais o acesso à escola pública
se revelou uma solução de grande relevância para problemas como
a inclusão social, a desigualdade econômica, a capacitação para o
trabalho, a prevenção de doenças, a violência etc. A política, a economia e a cultura já sofrem impactos decorrentes da inserção das
tecnologias de informação e comunicação eletrônica nas relações sociais do mundo contemporâneo de maneira muito variada, fortalecendo e estreitando laços, por um lado, mas, por outro, agravando as
formas de agressão, as fraudes, os preconceitos e as discriminações
já existentes, pois já enraizadas na estrutura arcaica da sociedade.
Se pretendemos atribuir à escola a incumbência de formar
indivíduos e gerações comprometidos em reparar os erros de seus
antepassados e prevenir para que deles não resultem efeitos danosos
para o futuro da humanidade e do planeta, é preciso questionar se,
para alcançar este intento, basta que ela se volte prioritariamente para
a capacitação da juventude a se adaptar com facilidade às mudanças
da dinâmica social promovidas pelo desenvolvimento da tecnologia.
A qualidade do ensino e a elevação do grau de proficiência dos estudantes não dependem exclusivamente de sua familiarização com os
recursos tecnológicos, pois estes itens da formação envolvem, antes
de tudo, questões de ordem afetiva, de autoestima, da forma pela
qual as pessoas se identificam umas com as outras e como representam para si mesmas a escola e a escolarização. O futuro e a responsabilidade com o destino do planeta se tornam questões superficiais
para quem possui uma vida precária e não pode formular planos
para além da satisfação imediata de suas necessidades básicas. Não
se trata de dizer que a qualidade do ensino e o nível de aprendizagem
são preocupações secundárias face à questão do acesso, mas que es- 81 -

tes itens não podem ser enfrentados somente a partir do pressuposto
de que eles se devem às fragilidades tocantes ao currículo, ainda que,
de fato, não se possa deixar de lado a função estratégica que este documento possui como instrumento de política pedagógica.
Educação de qualidade x educação profissional
Muitos documentos anteriores à reforma da Educação Básica,
como as Diretrizes Nacionais para a formação do pessoal do Magistério da Educação Básica e o Plano Nacional de Educação (PNE),
destacaram a formação dos professores em licenciaturas de nível superior e em programas de Mestrado e Doutorado, junto com a valorização da carreira docente, como fatores indispensáveis à elevação
da qualidade da educação e à melhoria das taxas de desempenho
dos estudantes nos processos de avaliação por órgãos internacionais
de monitoramento. Não se pode fazer da escola tão somente uma
agência de assistência social, mas, para fazer com que ela se torne
mais do que isto, será necessário promover políticas de distribuição
e compensação de renda, previdência social, saúde pública, segurança, moradia, trabalho e emprego em áreas de governança paralelas à
área da educação. Para que a escola possa se ocupar prioritariamente
da qualidade do ensino e da elevação do desempenho dos estudantes, será necessário atacar outros problemas além da organização
curricular. A BNCC enfatiza a necessidade de a escola organizar
suas atividades, sua estrutura e sua ação pedagógica em torno do
protagonismo dos estudantes. Contudo, ela não toca nas questões de
autoridade, tutoria, companheirismo, confiança e amizade que envolvem as relações dos alunos e dos professores e as relações destes
com os encarregados pela gestão e o financiamento das escolas. Os
estudantes são ali apontados como interlocutores legítimos no que
tange à construção do currículo e a execução das atividades de ensino-aprendizagem ao passo que nada se diz a propósito do papel dos
docentes neste processo. A ênfase dada ao protagonismo dos estudantes e o silêncio manifestado a propósito da atuação dos professores substituem uma pedagogia outrora centrada no docente por uma
aprendizagem que, doravante, será desempenhada pelo estudante.
Nos dois casos, se deixa de lado a importância do companheirismo
e da relação de confiança que marcaram a existência da escola como
ambiente colaborativo de formação.
Talvez seja este o preço que tenhamos de pagar para que a
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escola e as demais instituições contemporâneas possam atender às
aspirações das novas gerações e prover as necessidades de realização dos indivíduos. Pois esta escolha implica fomentar competições
nem sempre saudáveis que tendem a reforçar as desigualdades sociais e dificultar os processos de inclusão. A escola, de acordo com
a concepção liberal da sociedade, deveria ser um instrumento de
promoção da liberdade e desenvolvimento das potencialidades dos
indivíduos e, simultaneamente, contribuir para o aprimoramento
da civilização e a prevenção da barbárie. É assim que, de maneira
acertada, a BNCC preconiza o papel da Educação Básica como favorecedora da inclusão e amenizadora das desigualdades sociais por
promover o acesso à cultura, à ciência, à tecnologia e ao trabalho.
Mas, em contrapartida, ela entende que este papel deve ser cumprido eminentemente, no Ensino Médio, por uma educação voltada à
capacitação para o trabalho.
Sem dúvida, me serão feitas objeções dizendo que o conceito
fundamental da BNCC não é a educação profissionalizante, mas a
educação integral. Ora, a afirmação da educação integral como eixo
central da organização curricular do Ensino Médio me parece frágil
diante da ênfase do documento aos aspectos instrumentais do currículo, como o conceito de competência, instituído como prova para a
aferição do êxito das atividades escolares e da qualidade do ensino;
como a noção de adaptação, utilizada como requisito indispensável
à preparação do estudante às possíveis mudanças das ocupações profissionais determinadas pelo desenvolvimento e as alterações das relações de trabalho. Comparada à atenção dedicada a estes aspectos,
a preocupação manifestada no discurso da reforma educacional em
relação às questões da cidadania, da ética, da política, da arte e da
cultura é bem mais curta. Para atestar esta ressalva, basta lembrar
que os itinerários formativos preconizados pela BNCC são todos
elaborados pelo detalhamento dos aspectos práticos e aplicados das
áreas de conhecimento de maneira a dirigir a os estudos para a dimensão profissionalizante da formação.
A representação que a BNCC nos fornece da dinâmica social no
Brasil destaca dois elementos: as juventudes, marcadas pela diversidade e a multiplicidade, e a tecnologia, fator determinante de mudanças
velozes e constantes nas relações sociais. Ocorre que as demandas da
juventude que afetam a educação se referem, antes de tudo, aos direitos fundamentais, como a vida, a moradia, a saúde, o transporte,
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a segurança, a renda, a dignidade. De fato, o trabalho constitui um
destes direitos e a qualificação é uma das condições para que ele possa
ser exercido. A escola tem a incumbência de assegurar o acesso a este
requisito. Entretanto, a concepção de que a escola e a dinâmica social
não estiveram sintonizadas nas últimas décadas parece comportar um
equívoco. No Brasil, a mobilidade social não tem sido fácil nem tão
notória quanto parece sugerir a ideia de que a educação constitui um
fator decisivo para a ascensão social. O desemprego tem afetado cada
vez mais aqueles que possuem os níveis mais altos de escolarização,
os quais têm sido obrigados a aceitar empregos de qualidade inferior
para se manter no mercado de trabalho, expulsando daí trabalhadores menos qualificados27. Então, a educação constitui um dos fatores
indispensáveis da dinâmica social, mas não é o único e nem o mais
decisivo na competição em torno do acesso ao emprego, à renda e às
posições de comando ou de participação política no país. Na verdade,
a escola, antes e após a reforma educacional, foi e permanece sendo
um fator de reprodução das desigualdades sociais. A dualidade entre
uma formação geral e uma formação profissionalizante, que não desapareceu, mas foi reforçada pela BNCC, comprova o aprofundamento
desta tendência da escola brasileira.
Finalmente, a justificativa da reforma da LDB suscita inquietações decorrentes da dualidade proposta para a oferta dos itinerários formativos dos estudantes do Ensino Médio. Embora não se o
explicite, este objetivo acaba vindo à tona devido à ênfase com que
o texto se reporta ao mundo do trabalho, às competências práticas,
à capacidade de adaptação às mudanças dos processos produtivos,
27 Segundo o IPEA, em uma análise sobre o desemprego de longo prazo no Brasil,

“Nos últimos quatro anos, a parcela de desempregados que está nessa condição há
pelo menos dois anos vem crescendo num ritmo preocupante. Essa parcela, que era
de 17,4% no primeiro trimestre de 2015, passou a registrar 24,8% no primeiro trimestre de 2019. Estamos falando, portanto, de um contingente de 3,319 milhões de
pessoas que insistem sem sucesso na busca por uma ocupação. O gráfico deste box
mostra a parcela de desempregados nessa condição há pelo menos dois anos para
diversos grupos definidos por características individuais. Essa parcela é maior que
a média nacional (representada pela barra horizontal) para mulheres, para adultos
com mais de 40 anos de idade, e para indivíduos com nível educacional igual ou
superior ao ensino médio completo. Entre esses grupos, chama atenção a parcela de
28,8% de mulheres desempregadas que estão nessa condição há pelo menos dois
anos, vis-à-vis uma porcentagem análoga de 20,3% para os homens.” In: LAMEIRAS, Maria Andreia Parente et alii. Seção VIII Mercado de Trabalho; IPEA; Carta
de Conjuntura; no. 43 – 2º. Trimestre de 2019, p. 4. Disponível em: https://www.
ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/190618_cc_43_mercado_de_
trabalho.pdf (Consulta realizada em 24/07/2020).
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à vinculação prioritária do projeto de vida ao empreendedorismo.
Assim, a pretensão de estimular nos estudantes o espírito crítico, a
criatividade, a emancipação e a responsabilidade parece estar menos
direcionada ao exercício da cidadania do que à habilitação técnica
para o mercado. O mesmo se pode dizer em relação ao esforço pedagógico voltado para a preparação dos alunos para a leitura da realidade e o enfrentamento dos novos desafios contemporâneos, pois
a visão que a BNCC adota representa a realidade como uma multiplicidade suscetível às mudanças de uma dinâmica social atribuída
principalmente à evolução da tecnologia, deixando em segundo plano fatores estruturais como as desigualdades de renda, de gênero,
de cor, de etnia e de raça que ainda agem como determinantes na
produção das taxas de evasão, analfabetismo funcional, indisciplina
e rejeição da escola.
A justificativa de que haveria a necessidade de alterar o Ensino Médio para enxugar o excesso de disciplinas de seu currículo e
permitir a sua flexibilização para atender às demandas da juventude
em relação à diversidade de seus projetos de formação escolar não
parece bastante convincente. Se a educação não pode deixar de levar
em conta o contexto sociocultural dos estudantes, ela não deve negligenciar o fato de que o acesso à escola, ao mercado de trabalho e
às esferas decisórias da sociedade é desigual e que esta desigualdade
pode ser determinada pela maneira com que a escola proporciona
aos estudantes o direito às aprendizagens essenciais. O conceito de
Base Nacional Comum Curricular pressupõe justamente a necessidade de assegurar a isonomia de oportunidades no que tange ao
acesso ao conhecimento e à formação.
O novo formato do Ensino Médio nos leva, assim, a julgar que
a base do conhecimento adotada pela BNCC foi constituída pelas
Áreas de Linguagens e suas Tecnologias, sobretudo pela disciplina de
Língua Portuguesa; de Matemática e suas Tecnologias; e a de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, para as quais foram destinadas
uma grande quantidade de atribuições relacionadas aos direitos de
aprendizagem, à aquisição de competências, atitudes e valores, todos
vinculados prioritariamente à capacitação para o mundo do trabalho, ao passo que a Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
foi apresentada como um campo de problemas transversais cuja relevância pedagógica parece menor do que aquelas atribuídas às áreas
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anteriormente referidas. Aos seus componentes se atribuem, mais do
que a aquisição de conhecimentos, o cultivo de valores práticos nos
domínios da ética, da saúde e da sustentabilidade.
Flexibilidade x qualidade do ensino
Acusou-se a escola de praticar abordagens pedagógicas distantes da realidade e das culturas juvenis. Em resposta a esta acusação, a BNCC passou a estimular a adoção de estudos e práticas,
em substituição à organização disciplinar do currículo. Contudo, as
disciplinas não foram abolidas. Uma série de ambiguidades paira
sobre as maneiras pelas quais se poderá atender à obrigatoriedade
do ensino de alguns componentes do currículo, como a filosofia e
a sociologia. Ambiguidades oriundas da falta de definição quanto à
carga horária, a regularidade e as condições exigidas aos professores
aos quais serão atribuídos os encargos relativos ao magistério destes
conteúdos.
No caso da filosofia, houve um impacto negativo em relação
ao esforço pelo qual, ao longo de mais de cinquenta anos, as universidades brasileiras e os seus Departamentos de Filosofia buscaram
fazer do bacharel e do licenciado um profissional dotado de um sólido, amplo e profundo conhecimento da história da filosofia, dos
conceitos fundamentais da disciplina, da hermenêutica dos textos
filosóficos, de suas relações com as ciências, as artes, a cultura e as
demais dimensões da realidade e da atualidade. Logo após a aprovação da LDB, em 1996, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio28, aprovadas pelo CNE, forneceram orientações visando dirimir as dúvidas sobre os eixos em torno dos quais os sistemas
de educação dos Estados, do Distrito Federal e as escolas deveriam
organizar os currículos. Nelas se preconizavam a carga horária, a periodização histórica e os eixos temáticos para o ensino de filosofia.
Doravante, estes itens serão substituídos por temas transversais, a
serem abordados conjuntamente no âmbito da Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, envolvendo conhecimentos de geografia,
história, filosofia e sociologia.
Com a adoção do conceito de educação integral, determinou-se a elevação da carga horária do Ensino Médio de 800 para 1.800
horas. Vinculou-se, desta maneira, a concepção de uma formação
28 Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Parecer nº 15, de

1º de junho de 1998.
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que abrange todas as dimensões dos direitos de aprendizagem ao
regime das escolas de tempo integral, onde os estudantes deverão
permanecer ao longo de dois períodos diários. O que implica inviabilizar a abertura de escolas noturnas, anteriormente destinadas ao
atendimento de estudantes-trabalhadores. De fato, esta medida vai
ao encontro das políticas de combate ao trabalho infantil, mas se
contrapõe à realidade vivida por grande parte dos jovens que se encontram da faixa etária própria para cursar o Ensino Médio. Este
aumento da carga horária escolar e a obrigação de manter o estudante por uma jornada de sete horas pode vir a favorecer a dedicação ao estudo de filosofia durante um tempo maior do que as duas
horas costumeiramente adotadas durante a vigência da lei no. 1.684
de 2008. Contudo, este novo regime também favorece a associação
dos conceitos de qualidade do ensino, inclusão social e educação integral a uma pedagogia para a qual o papel da filosofia e das ciências humanas envolve menos o despertar da consciência crítica do
que o ajustamento moral a uma ordem disciplinar. O fenômeno da
expansão exponencial das escolas cívico-militares o tem mostrado
enfaticamente.
É louvável a preocupação com o desenvolvimento e a adoção
de pedagogias ativas, hábitos de cooperação e investigação como
recursos para promover o protagonismo dos estudantes no exercício de sua formação. Me pergunto, entretanto, se a adoção destes
instrumentos é compatível com um regime de vigilância, punição
e desqualificação do qual o conceito de educação cívico-militar não
pode se dissociar. E quanto ao princípio da gestão democrática do
ensino, ele é compatível com uma gestão militarizada da escola? Neste ambiente, pode-se aprender a filosofia e exercitar a liberdade de
pensamento?
As metodologias ativas requerem a disposição para a formação
de parcerias em uma educação baseada na franqueza, visando estimular a autoconfiança inerente a um sujeito capaz de tomar decisões
éticas e fundamentadas, que não teme encarar o mundo como um
campo aberto à investigação e à intervenção. Uma atitude favorável
ao entrelaçamento das dimensões políticas, sociais, produtivas, ambientais e culturais do mundo. Elas condizem com a disposição para
a crítica, a criatividade, a inovação, a autonomia e a responsabilidade para as quais o ensino de filosofia certamente poderá contribuir.
Entretanto, elas se justificam na BNCC como uma abertura para o
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novo, sem reconhecer o valor do saber tradicional, do conhecimento
acumulado nem o das metodologias praticadas com êxito no chão da
escola. O discurso da BNCC sugere que o legado das gerações passadas se constitui fundamentalmente de erros a serem equacionados
e resolvidos, cabendo às novas gerações definir as coordenadas do
futuro. Trata-se de uma aposta no empreendedorismo como princípio de entendimento e ação face aos desafios da contemporaneidade.
Mas se trata, também, de tomar o empreendedorismo como perfil
ético e como modelo de um projeto de aprimoramento do estudante
como pessoa humana.
Ora, esta é uma opção filosófica legítima, se for decorrente
da uma decisão individual, responsável e livre. Entretanto, assumida como política institucional, passa a funcionar como uma diretriz
espúria. Como se trata de uma norma, constitui um empecilho para
a crítica, a criatividade, a autonomia e o respeito. O empreendedorismo é uma expressão do pensamento utilitarista do século XIX,
adotado pelo neoliberalismo do século XX. Sua adoção como valor privilegiado pela política nacional de educação não é compatível
com uma proposta de educação para a emancipação, o pensamento
crítico e criativo. Trata-se de uma opção que renuncia ao aspecto
revolucionário da educação, o qual, no entanto, é inerente ao projeto
de formação de uma sociedade justa, ética, democrática, inclusiva,
sustentável e solidária, levando-se em conta o grau de injustiça, autoritarismo, corrupção, violência, racismo, depredação ambiental e
individualismo que testemunhamos cotidianamente em nosso país.
Tal é o cenário pelo qual se apresentam as dificuldades que
a reforma do Ensino Médio colocou aos professores, estudantes, os
gestores e a sociedade para o entendimento, a formulação e a inserção do ensino de filosofia no currículo escolar. De fato, as mudanças
talvez requeiram um período longo para serem implantadas, pois
haverá necessidade de remanejar um grande contingente de profissionais concursados, estáveis e que atuam há décadas nos sistemas
de ensino em todo o país, seguindo as orientações curriculares já
consolidadas e agora alteradas. Problema que também esbarrará na
carência de recursos pedagógicos, material didático, estrutura física
e instalações técnicas das escolas. Mas estas dificuldades são menores se comparadas à mudança de espírito e de atitude requerida para
a implantação de um novo modelo deliberado sem a participação
qualificada dos professores e da comunidade de estudantes e fami- 88 -

liares que constituem a realidade da escola. No enfrentamento destas dificuldades, certamente, a filosofia terá de cavar o espaço de sua
atuação.
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III. O lugar e a função do
ensino de filosofia no novo Ensino Médio
Mais do que reconhecer os espaços onde a filosofia poderá ser
ensinada na nova estrutura curricular do Ensino Médio, o professor
terá de abri-los. Para tanto, ele também terá de se desprender da forma e da maneira pelas quais praticou seu ofício até aqui. Na BNCC,
a organização do conteúdo por disciplinas deverá ser paulatinamente substituída por outras formas de divisão do trabalho docente.
Doravante, os professores trabalharão de acordo com a articulação
dos componentes curriculares entre as áreas de conhecimento. Para
tanto, elevou-se de 800 para 1.800 horas a carga horária obrigatória
desta etapa de formação, de maneira que o Ensino Médio deverá ser
ministrado prioritariamente em escolas de tempo integral. Supostamente, a BNCC não preconiza uma estrutura padrão para os currículos das escolas. Embora faça referência a alguns dos componentes,
ela se exime de mencionar todos aqueles que constituíam a parte
obrigatória do currículo antes da reforma. Mesmo familiarizados
com as interfaces das áreas do conhecimento, agora os mestres terão de levar em conta os itinerários formativos que as escolas serão
obrigadas a delinear para que os estudantes disponham de alternativas para a satisfação de suas aspirações pessoais, a multiplicidade
de interesses acadêmicos e a formulação de seus projetos de vida. A
organização curricular obedecerá aos princípios da progressão, da
flexibilidade e da diversificação, sintetizados no conceito de educação integral. Assim, as escolas do Ensino Médio deverão ofertar um
ou vários itinerários formativos e não submeter todo o contingente
estudantil a um currículo uniforme e padrão. A flexibilidade e a diversificação terão como possibilidades o aprofundamento acadêmico em uma ou mais áreas do conhecimento e a formação técnica
e profissional. As escolas poderão construir currículos e propostas
pedagógicas visando atender às especificidades locais, a diversidade
sociocultural e econômica, contando com a capacidade de iniciativa
destes sujeitos e fortalecendo suas aptidões para a elaboração de seus
projetos de vida.
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O currículo não mais funcionará como uma camisa de força, mas as possibilidades de organização dos itinerários formativos
obedecerão a uma ordem preestabelecida, da qual as escolas não poderão se afastar. Esta ordem se delineia pelo princípio da progressividade entre a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino
Médio, o qual se articula pelo conceito de “direitos de aprendizagem”
a partir dos quais se definem as áreas de conhecimento. A mola central desta articulação é a noção de que a aprendizagem consiste no
desenvolvimento de competências e o princípio de constituição desta ordem é dado pela noção de educação integral. No Ensino Médio,
a escola se encarregará, portanto, de assegurar aos estudantes a oferta de conhecimentos e atividades que lhes permitam desenvolver as
competências adquiridas nas etapas anteriores da Educação Básica.
O currículo deverá contemplar as competências gerais das aprendizagens essenciais, que constituem a parte obrigatória. Esta deverá
ser inserida em todos os percursos formativos. Quanto à parte diversificada, esta será definida de acordo com os contextos locais, os
aspectos culturais e os recursos disponíveis nos âmbitos dos sistemas
e das instituições de ensino. Assim, a parte obrigatória será comum
a todos os currículos ao passo que a parte diversificada será definida
pelos diferentes sistemas, redes e escolas.

Direitos de Aprendizagem, Campos de Experiência e Áreas
de Conhecimento

Na etapa da Educação Infantil, o currículo escolar deverá ser
organizado segundo o conceito de Campos de Experiências. Estes
campos foram delimitados, por sua vez, a partir de seis Direitos de
Aprendizagem e Desenvolvimento inerentes às faixas etárias das
crianças. A partir dos direitos de conviver, brincar, participar, expressar, explorar e conhecer-se, foram deduzidos os seguintes Campos de Experiências: 1) O eu, o outro e o nós; 2) Corpo, gestos, movimentos; 3) Traços, sons, cores e formas; 4) Escuta, fala, pensamento
e imaginação; 5) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Para cada Campo de Experiência, a BNCC definiu objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento organizados em três grupos por
faixa etária (BRASIL; MEC/CNE, 2018, pp. 24-25).
O currículo do Ensino Fundamental foi organizado em cinco Áreas de Conhecimento a partir das quais foram definidos os
respectivos componentes curriculares. As Áreas de Conhecimento
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pelas quais se organizarão os componentes curriculares dos Anos
Iniciais (1º. ao 5º. ano) e dos Anos Finais (6º. ao 9º. ano) do Ensino Fundamental são: 1) Linguagens; 2) Matemática; 3) Ciências
da Natureza; 4) Ciências Humanas; 5) Religião (BRASIL;MEC/CNE,
2018. pp. 24-25). A BNCC definiu o papel de cada uma das áreas
de conhecimento na formação integral dos estudantes, destacando
particularidades a serem levadas em conta conforme as características dos alunos dos anos iniciais e as dos anos finais e as respectivas
demandas pedagógicas de cada uma destas fases da escolarização.
Seguindo o Parecer CNE/CEB no. 11/2010, a BNCC sustenta que as
áreas de conhecimento “favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares” (apud
BNCC BRASIL; MEC/CNE, 2018, p. 27). O fato é que, nesta etapa da
Educação Básica, a base nacional do currículo será obrigatoriamente
disciplinar, ainda que a BNCC ressalve que “embora se preservem as
especificidades e saberes próprios construídos e sistematizados nos
diversos componentes”, as áreas de conhecimento “se intersectam na
formação dos alunos” (BRASIL;MEC/CNE, 2018. p. 27).
Por fim, no Ensino Médio, a composição do currículo
abrange a formação geral básica e os itinerários formativos. A formação geral básica é constituída pelas competências e habilidades da
BNCC. Formação geral básica e itinerários formativos constituem
um todo indissociável. Comparadas às do Ensino Fundamental, as
Áreas de Conhecimento do Ensino Médio não se limitam a atender os direitos de aprendizagem que abrangem o conhecimento. Elas
também contemplam o saber-fazer, a tecnologia: 1) Linguagens e
suas Tecnologias; 2) Matemáticas e suas Tecnologias; 3) Ciências da
Natureza e suas Tecnologias; 4) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Estas áreas foram deduzidas com a finalidade de contemplar as
Competências Gerais da Educação Básica. Para cada uma delas se definiu a obrigação de promover a aquisição pelos estudantes de habilidades específicas. No caso da Área de Linguagens e suas tecnologias, a
BNCC explicitou as habilidades específicas do componente curricular
“Língua Portuguesa”. É de notar a ausência da Religião, uma das Áreas
de Conhecimento do Ensino Fundamental. Ela não migrou para o
Ensino Médio, pois a obrigatoriedade legal da oferta do ensino religioso pelas escolas concerne apenas ao Ensino Fundamental.
Assim como ocorreu no texto referente ao Ensino Fundamental, no texto correspondente ao Ensino Médio, a BNCC explica
- 95 -

que as áreas de conhecimento “têm por finalidade integrar dois ou
mais componentes do currículo, para melhor compreender a complexa realidade e atuar nela.” (BRASIL; MEC/CNE, 2018, p. 469). Ali
também se adverte que as disciplinas não serão excluídas necessariamente do currículo. As escolas poderão continuar a utilizá-las, mas
o currículo deverá fortalecer as relações entre elas. Além disso, este
uso deverá ser contextualizado visando possibilitar aos estudantes a
apropriação e a intervenção sobre a realidade. A interdisciplinaridade, explica a BNCC, requer dos professores o trabalho conjugado e
cooperativo, o qual deverá constar no planejamento e na execução de
seus planos de ensino. A continuidade entre o Ensino Fundamental
e o Ensino Médio foi assegurada pela articulação das competências
de suas respectivas áreas de conhecimento. Entretanto, a BNCC fez
adequações para atender às especificidades de formação do Ensino
Médio. Assim como na parte correspondente à formação geral, na
proposição e no detalhamento dos itinerários formativos, as competências específicas das áreas de conhecimento do Ensino Médio
devem ser levadas em conta.
Língua Portuguesa e Matemática foram definidas como
componentes curriculares obrigatórios nos três anos do Ensino Médio. A estrutura da BNCC foi organizada para que as competências
específicas dos componentes curriculares do Ensino Médio contribuam para o desenvolvimento das Competências Gerais da Educação Básica e se articulem às aprendizagens essenciais do Ensino Fundamental, assegurando-se a progressão de uma etapa para a outra.
Essa forma de organização pretendeu atribuir ao Ensino Médio os
objetivos de “consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral”
e “contribuir para que os estudantes possam construir e realizar seu
projeto de vida, em consonância com os princípios da justiça, da ética e da cidadania”. (BRASIL; MEC/CNE, 2018, p. 471).
Em cada área, as competências específicas do Ensino Médio são consideradas como a consolidação, o aprofundamento e a
ampliação das competências e habilidades adquiridas no Ensino
Fundamental. Acredita-se que a aquisição destas competências capacitará o estudante a exercer sua autonomia, o seu protagonismo,
a conquistar o domínio de linguagens, tecnologias e a aptidão para
a resolução de problemas em todos os domínios do conhecimento e
na intersecção da teoria e da prática. Além disso, o Ensino Médio re- 96 -

cebeu a incumbência de ampliar a capacidade crítica dos estudantes,
seu poder de iniciativa e de estabelecimento de relações. Espera-se
que os estudantes se tornem aptos a participar e atuar como sujeitos
criativos, sobretudo, nas manifestações artísticas e culturais e como
utilizadores das diversas mídias disponíveis na sociedade. Os conceitos e os procedimentos para a compreensão e a solução de problemas básicos, cuja aprendizagem deve ser alcançada no Ensino Fundamental, deverão ser ampliados e diversificados no Ensino Médio
visando a capacitação dos estudantes para a resolução de problemas
complexos, a qual requer um grau mais elevado de aptidão para as
competências de abstração e reflexão. No Ensino Médio, espera-se
que o currículo contribua para elevar a disposição dos estudantes
para a construção de uma visão integrada das áreas do conhecimento e para a compreensão da relação do conhecimento com a realidade.
A proposta de investigação do mundo natural e do mundo
tecnológico apresentada aos estudantes do Ensino Fundamental será
reiterada no Ensino Médio em vista do aprofundamento e da ampliação da compreensão dos conceitos fundamentais e de suas estruturas explicativas. Nesta etapa, os estudantes serão instados a aprender
processos, práticas e procedimentos e a dominar linguagens específicas que lhes permitam analisar fenômenos e processos mediante
o uso de modelos científicos e tecnológicos. Os conhecimentos relativos aos cuidados pessoais e com o outro, os compromissos com
a sustentabilidade e a cidadania, obtidos no Ensino Fundamental,
deverão se ampliar, no Ensino Médio, de maneira a abranger a compreensão da vida, do planeta e do universo. Da mesma maneira, essa
ampliação das capacidades concernentes às questões pessoais e às
relações intersubjetivas deverá aprimorar, no Ensino Médio, as aptidões para refletir, argumentar e propor soluções no que tange aos
desafios pessoais, coletivos, locais e globais.

A Área de Ciências Humanas e Sociais

No Ensino Médio, a filosofia foi incorporada, junto com
a sociologia, à Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, sucedânea da Área de Ciências Humanas, do Ensino Fundamental.
Portanto, sua contribuição para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais e a aquisição das competências específicas desta área
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não poderá ser analisada separadamente, mas somente como parte
indissociável do conjunto formado com os demais componentes, a
saber, a geografia, a história e a sociologia. Ora, a BNCC adotou a
concepção de que, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, a Área de Ciências Humanas abrange as aprendizagens
e as competências relativas à “identificação, análise, comparação e
interpretação de ideias, pensamentos, fenômenos e processos históricos, geográficos, sociais, econômicos, políticos e culturais” (BRASIL;MEC/CNE, 2018, p. 472). Aos componentes curriculares da área
caberá proporcionar aos estudantes os conceitos e fundamentos necessários à aquisição das capacidades para “elaborar hipóteses, construir argumentos e atuar no mundo” (idem). O Ensino Médio será o
momento em que os estudantes deverão ter à sua disposição recursos pedagógicos que lhes permitam aprofundar e ampliar a base do
Ensino Fundamental fornecida pela geografia e a história, mas, além
destes componentes, eles terão acesso, agora, aos conceitos e procedimentos da filosofia e da sociologia. Assim, à filosofia não se atribui uma tarefa específica, mas um trabalho compartilhado com as
demais disciplinas, como se pode perceber na explicação dada pela
BNCC:
No Ensino Médio, com a incorporação da filosofia e da sociologia, a
área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas propõe o aprofundamento e a ampliação da base conceitual e dos modos de construção
da argumentação e sistematização do raciocínio, operacionalizados
com base em procedimentos analíticos e interpretativos. Nessa etapa, como os estudantes e suas experiências como jovens cidadãos
representam o foco do aprendizado, deve-se estimular uma leitura
de mundo sustentada em uma visão crítica e contextualizada da
realidade, no domínio conceitual e na elaboração e aplicação de
interpretações sobre as relações, os processos e as múltiplas dimensões da existência humana (idem – grifos nossos).

Além das alterações relativas às competências específicas
proporcionadas pelas Áreas de Conhecimento, o Ensino Médio foi
“recontextualizado” para preparar os estudantes para a construção
de seus projetos de vida e o uso competente das tecnologias digitais,
ampliando e aprofundando os saberes desenvolvidos na Educação
Infantil e na Educação Fundamental, quando se lhes forneceram as
noções elementares e os conceitos fundamentais desses domínios
da experiência humana, da ciência e da tecnologia. Aliás, o texto da
BNCC diz claramente que o projeto de vida é o “eixo central em tor- 98 -

no do qual a escola pode organizar suas práticas” (idem). É aí que
entra o conceito de desenvolvimento como cambão pelo qual se atrelam uns aos outros os vagões da composição projetada pela BNCC.
A educação integral, ao assegurar a preparação para a cidadania e
para o mundo do trabalho, promove o desenvolvimento pessoal e
social dos estudantes. Os meios pelos quais isto se concretizará serão
a “consolidação e a construção de desenvolvimentos, representações
e valores” os quais deverão incidir nos seus processos de decisão ao
longo da vida. Trata-se, assim, de um documento normativo que tem
a pretensão de auxiliar a concretização das aspirações e dos desejos
dos estudantes bem como a das demandas sociais:
... o projeto de vida é o que os estudantes almejam. É o que projetam
e redefinem para si ao longo de sua trajetória, uma construção que
acompanha o desenvolvimento da (s) identidade (s), em contextos
atravessados por uma cultura e por demandas sociais que se articulam, ora para promover, ora para constranger seus desejos (idem).

Assim, a BNCC propõe que a escola se reconheça menos
como uma instituição disciplinar, repressora, do que como um instrumento auxiliar para que os estudantes aprendam se reconhecer
como sujeitos. Para tanto, ela deverá levar em conta e valorizar as
potencialidades e a relevância dos modos de participação e intervenção social dos jovens. O que se explicita na concretização de seus
projetos de vida. A escola assume, assim, a condição de um ambiente
tecnicamente controlado, no qual as interações sociais serão experimentadas de “forma mediada e intencional”. Interações com o outro
e com o mundo pelas quais a diversidade e as oportunidades de crescimento devem ser valorizadas tendo em vista o presente e o futuro.

O Ensino Médio e o Mundo Digital

Por fim, a BNCC preconiza ao Ensino Médio a tarefa de ampliar e aprofundar as aprendizagens adquiridas nas etapas anteriores
da Educação Básica no campo das tecnologias digitais e da computação. As razões alegadas para justificar a referida premência se referem aos impactos do desenvolvimento tecnológico na vida contemporânea. Impactos decorrentes da computação e das tecnologias
digitais de informação e comunicação (TDIC) cuja presença ocorre
em todas as esferas da existência individual e da convivência privada
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e pública. Esta preocupação assinala a centralidade do mundo do
trabalho como eixo orientador da reforma do Ensino Médio, a qual
se volta para a preparação para atuar e se adaptar às dinâmicas sociais geradas e alteradas constantemente pelo veloz desenvolvimento
das tecnologias digitais. A BNCC reitera a observação de que grande
parte das profissões nas quais os jovens de hoje atuarão no futuro
nem sequer foram inventadas, mas as mudanças constantes e velozes
da tecnologia indicam que as novas formas de relações de trabalho
envolverão, sem dúvida, o uso da computação e das TDIC. Face a
este futuro que, apesar das incertezas que abriga, torna cada vez mais
presentes o uso e a necessidade dessas tecnologias, o Ensino Médio
deverá preparar os estudantes para desenvolver atitudes críticas e
responsáveis na pesquisa de dados e na avaliação das informações
coletadas na rede eletrônica de computadores.
Estas mudanças incidirão fortemente nos âmbitos da educação,
da cultura, da ciência e da tecnologia. Daí a necessidade de atribuir
ao Ensino Médio a tarefa de estimular os estudantes à aquisição das
linguagens do mundo digital, a familiarização com as novas formas
de letramento e multiletramento delas decorrentes para que ampliem
suas possibilidades de acesso a essas esferas do saber, do pensamento,
da arte e do trabalho. No rol destas competências, doravante atribuídas ao Ensino Médio, se insere a capacidade de usar diversas ferramentas e aplicativos de software, a qual deverá habilitar os estudantes
a “compreender e produzir conteúdos em diversas mídias, simular
fenômenos e processos nas diferentes áreas do conhecimento”, além
de “elaborar e explorar diversos registros de representação matemática (BRASIL;MEC/CNE, 2018, p. 475). Trata-se, portanto, de capacitar
os estudantes a fazer uso destes recursos para potencializar “o pensamento computacional, o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a criatividade” na identificação, análise, modelagem e resolução
de problemas complexos em diversas áreas da vida (idem). A BNCC
pressupõe que a estreita ligação entre as culturas juvenis e as culturas
digitais facilitará o direcionamento do foco das atividades do Ensino
Médio para a aprendizagem destas competências e que elas deverão
ser desenvolvidas nas áreas de conhecimento pelas quais se organizam
os componentes curriculares desta etapa de formação, uma vez que aí
serão realizadas diversas atividades que requerem o conhecimento e o
uso de diversas mídias eletrônicas.
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A filosofia no currículo do Ensino Médio

A diversificação e a flexibilidade a serem implantadas nos currículos das escolas do Ensino Médio serão determinadas por uma
composição formada pela Base Nacional Comum e por itinerários
formativos. Tais itinerários ensejarão a oferta de diferentes arranjos, os quais, por sua vez, serão organizados a partir da sua relevância para o contexto local e da possibilidade dos sistemas de ensino,
como manda a lei nº 13.415/2017. Os currículos que vigoravam anteriormente deverão ser reorientados para se ajustarem a estas novas
exigências, de tal maneira que permitam aos estudantes o aprofundamento acadêmico em uma ou mais áreas da Base Nacional ou a
obtenção de uma formação técnico-profissional29.
Neste quadro, iremos encontrar a filosofia como um dos
componentes integrantes da Área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas. Cabe notar que a filosofia permeia muitas competências
e habilidades em todas as áreas do conhecimento, tanto no Ensino
Fundamental quanto no Ensino Médio. Sua presença consta, especialmente, entre os objetivos de aprendizagem da área de Religião30,
pertencente à estrutura curricular do Ensino Fundamental, cuja
oferta permaneceu obrigatória para as escolas, sendo a matrícula facultativa para os estudantes31. Dada a notória expansão dos cursos de
licenciatura em Ciências da Religião, a regência desta disciplina, no
Ensino Fundamental, certamente não será atribuída ao licenciado
29 Segundo o Jornal Folha de São Paulo, edição do dia 03/08/2020, o novo currícu-

lo será implantado nas escolas do Estado de São Paulo em 2021 (Cf.: https://www1.
folha.uol.com.br/educacao/2020/08/estado-de-sao-paulo-muda-curriculo-do-ensino-medio-e-tenta-evitar-evasao.shtml?origin=folha (acessado em 03/08/2020).
30 CF.: Art. 7º-A Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de
consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento,
ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de
sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se lhe atribuir, a
critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal:...”
31.CF.: Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da
formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada
pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997). § 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os
procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão
as normas para a habilitação e admissão dos professores. (Incluído pela Lei nº
9.475, de 22.7.1997); § 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída
pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino
religioso. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997).
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em filosofia, mas ao profissional especialista da área. A lei não faz
menção explícita à ligação de continuidade nem de complementaridade entre a religião e a filosofia. O que não nos exime de levar em
conta que existe uma certa relação entre os conteúdos, as competências e os valores que circulam nas intersecções dessas áreas de conhecimento. Seguindo os princípios da continuidade, da progressão,
do aprimoramento e o da elevação da complexidade dos problemas
atacados em cada etapa da Educação Básica, o Ensino Médio terá
como finalidade ampliar, aprofundar e desenvolver as competências
e os valores adquiridos pelos estudantes na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental. A ampliação e o aprofundamento da cognição espaço-temporal da diversidade humana, alcançados no Ensino
Fundamental, deverão ser orientados para uma formação ética que
propicie o desenvolvimento das capacidades de compreensão, interpretação e avaliação das ações pelas quais os homens se tornaram
responsáveis pela produção do saber e o controle dos fenômenos
naturais e históricos que constituem a realidade. O Ensino Médio
será, então, a etapa da educação escolar destinada a completar uma
formação ética baseada em determinadas ideias sobre as quais se assenta o ideal político da Constituição Federal sem desprezar as lições
da disciplina Ensino Religioso, da qual a BNCC elencou minuciosamente os objetivos de aprendizagem para os anos iniciais e finais do
Ensino Fundamental.
Esta aparente descontinuidade entre a religião e a filosofia
tende a se desfazer e dar lugar a uma convergência de sentido que
assinala a tarefa que o legislador atribuiu à filosofia no Ensino Médio. Na investigação da nova forma de inserção da filosofia como
componente do currículo do Ensino Médio, para melhor verificar
esta aproximação, façamos uma breve reconstituição das versões que
a LDB recebeu de 1996 até o momento. A lei no. 11.684/2008 dizia
que:
“Art. 36. O currículo do Ensino Médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes:....IV. Serão incluídas a
Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as
séries do Ensino Médio”.

Esta lei alterava a redação original da LDB, onde não constava
a referida obrigatoriedade, mas, mesmo assim, ali se fomentava o
ensino de filosofia mediante o disposto na alínea III do parágrafo
primeiro do mesmo artigo, que diziam:
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“§ 1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando
demonstre: ... III. Domínios de conhecimento de Filosofia e
Sociologia necessários ao exercício da cidadania.”

A reforma que implantou a BNCC, seguindo uma nova interpretação do papel da filosofia no currículo escolar, determinou que
Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e
objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do
Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:.... § 2º. A Base Nacional Comum Curricular referente ao
ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. (lei nº 13.415, de 2017).

Assim, a filosofia passou por três momentos na vigência da
lei no. 9.394/1996: 1) um momento em que a lei não exigia sua obrigatoriedade como disciplina, mas impunha o dever de submeter os
estudantes à avaliação de seus conhecimentos neste domínio, associando-os à necessidade de seu aprendizado para o exercício da cidadania; 2) um momento em que se a tornou obrigatória sob a forma
de disciplina a ser ministrada em todas as séries do ensino médio; 3)
o momento atual, em que foi incluída entre os direitos e os objetivos
de aprendizagem, como obrigatória, sob a forma de estudos e práticas, na BNCC.
Trata-se, portanto, de uma “evolução” ao longo da qual, depois de ter sido resgatada do silêncio de vinte anos que lhe impôs a
Ditadura Militar de 1964, a filosofia voltou a constar entre os componentes curriculares do Ensino Médio. No entanto, sua presença
na legislação foi marcada, desde então, por uma certa reserva que
trai o mal-estar do legislador. No primeiro momento, este incômodo
deveu-se ao vínculo obrigatório entre a aprendizagem da filosofia e
o exercício da cidadania. No segundo momento, a inquietação foi
despertada pela sua obrigatoriedade. Agora, ele se depreende da ambiguidade com que se a incluiu na BNCC.
Ao incluir a filosofia na Área de Ciências Humanas, a BNCC
comete um equívoco. Um equívoco justificável, pois muitos pensadores da atualidade situam as ciências humanas e sociais nas fronteiras entre um saber empírico e a reflexão filosófica. Contudo, nem
todos os filósofos do presente e do passado concebem a filosofia
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como uma especialidade entre outras no domínio do conhecimento
do homem. Temos, então, na maneira pela qual a filosofia foi incluída na BNCC, a evidência de uma escolha filosófica. O que torna
esta escolha problemática é o fato de que ela decorre de uma certa
interpretação da lei, pois esta não impõe a inserção da filosofia entre
as Ciências Humanas. Foi a BNCC que cometeu este ato pelo qual a
filosofia foi encarregada de colaborar para o desenvolvimento de um
certo número de “direitos de aprendizagem”. Além disso, esta opção
sugere a exclusão de outras maneiras de conceber a filosofia, diferentes daquela adotada na norma do MEC. Se lançarmos um olhar
superficial pelas áreas de conhecimento, tanto nas do Ensino Fundamental quanto nas do Ensino Médio, encontraremos várias categorias e competências específicas da filosofia, embora, frequentemente,
elas sejam adotadas nos campos das ciências da linguagem, da matemática, das ciências da natureza e das ciências humanas e sociais.
Apesar de possuir um campo de investigações amplo e diverso, a
BNCC atribuiu à filosofia a tarefa de ampliar e aprofundar categorias
do saber apenas no domínio das ciências humanas e sociais aplicadas. Além disso, sua especificidade foi dissolvida pela determinação
de ser ensinada mediante “estudos e práticas” e não mediante a organização disciplinar de seu aprendizado.
Outro aspecto inibidor do papel da filosofia consiste na
atribuição de um encargo disciplinador, o qual reside na orientação
ética pela qual deverá ser conduzida a aprendizagem na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Na versão de 2008, a LDB também
comprometia o ensino de filosofia ao lhe atribuir, junto com a sociologia, a obrigação de suprir a necessidade de um conhecimento
direcionado para o exercício da cidadania. Doravante, não apenas
a filosofia, mas todos os componentes curriculares da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão engajados na formação de
pessoas com base nas ideias de justiça, solidariedade, autonomia, liberdade de pensamento e de escolha, no respeito às diferenças, aos
direitos humanos, à interculturalidade e ao combate aos preconceitos de quaisquer naturezas.
Ora, esta atribuição incorre também em um equívoco. A
ética constitui parte do domínio mais amplo da filosofia, concebida
não como um componente curricular, mas como um domínio específico do conhecimento, portador de uma bagagem de conteúdos
formalmente estruturados, segundo princípios teóricos e metodolo- 104 -

gias especificas. Mas a ética também pode ser concebida como um
conjunto de valores e normas pelos quais uma sociedade prescreve
aos indivíduos e grupos que a compõem um padrão de conduta, definindo o certo e o errado, o permitido e o proibido. A maneira pela
qual a BNCC inseriu a filosofia como componente curricular obrigatório sugere que ela foi concebida muito mais como um manual de
regras de conduta do que como uma área autônoma do pensamento,
com seus conteúdos próprios e suas lógicas específicas, suas metodologias e os problemas teóricos e práticos pelos quais se definem os
seus limites como domínio específico do conhecimento.
O compromisso com os valores fundamentais do estado
democrático de direito não pode ser exigido somente das ciências
humanas e sociais. Todos os componentes do currículo, inclusive a
religião, as artes e a educação física, devem e podem atuar na formação deste aspecto da educação básica, mas, além desta atribuição,
cada um deles possui o dever de proporcionar a aprendizagem de
conhecimentos e capacidades específicas de seu domínio de atuação,
inclusive a filosofia.
O problema que este equívoco nos traz consiste em reforçar o
caráter instrumental que se tem dado à política nacional de educação, reduzindo a formação escolar a um recurso para a sujeição civil
e a capacitação técnica que inviabiliza a intenção de promover a educação integral alegada pela legislação e pela BNCC. Neste cenário, a
filosofia corre o risco de assumir um papel domesticador.
Na verdade, este risco jamais deixou de acompanhar o exercício da filosofia e o Brasil possui uma história bastante ilustrativa
deste fenômeno. O Professor Dalton José Alves (ALVES, 2002) já
nos mostrou que se pode ler a presença da filosofia na história da
educação brasileira como instrumento para a formação de clérigos e
orientadores espirituais para compor o quadro de agentes de disseminação da fé entre os povos colonizados bem como a instrumentalização da filosofia na elaboração e implantação do discurso do
nacional-desenvolvimentismo, na primeira metade do século XX. O
poder de resistência e contestação da filosofia não pode ser dissociado da possibilidade de cooptação pelas forças dominantes nem do
risco de que ela venha a ser utilizada para a legitimação da ordem
vigente. Em vista disso, nossa análise terá de mostrar a relevância da
BNCC como instrumento normativo de uma política pública desti- 105 -

nada a prover a sociedade brasileira de uma diretriz nacional para a
implementação do reconhecido direito universal à educação.
Pode parecer paradoxal, mas a objeção que aqui apresento
deriva da percepção de um desequilíbrio entre o modo pelo qual a
BNCC do Ensino Médio atribui as habilidades e competências concernentes às áreas de Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e
suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e o modo
como se refere à área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Somente nesta última área aparece a advertência de que a ampliação
e o aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas no
Ensino Fundamental será “sempre orientada para uma formação
ética” (BNCC, 561), repetindo a diretriz formulada nas orientações
relativas à organização da área de Ciências Humanas no Ensino Fundamental:
As Ciências Humanas devem, assim, estimular uma formação
ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações,
auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade
para valorizar: os direitos humanos; o respeito ao ambiente e à própria coletividade; o fortalecimento de valores sociais, tais como a
solidariedade, a participação e o protagonismo voltados para o bem
comum; e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais.
Cabe, ainda, às Ciências Humanas cultivar a formação de alunos
intelectualmente autônomos, com capacidade de articular categorias de pensamento histórico e geográfico em face de seu próprio
tempo, percebendo as experiências humanas e refletindo sobre elas,
com base na diversidade de pontos de vista. (BNCC, p. 354 – grifos
meus).

Este desequilíbrio chama atenção porque nele se atribui às
ciências humanas duas tarefas: aquela relativa à aquisição de conhecimentos e aquela relativa ao desenvolvimento de atitudes e valores
éticos. Levanto aqui a hipótese de que a desigualdade de tratamento
ora apontada implica um alto investimento no trabalho de cognição
das linguagens, da matemática, das ciências da natureza que, eventualmente, pode se estender para os campos da ética, da política e
da estética ao passo que às ciências humanas e sociais aplicadas se
lança um comando que deixa claro que a ética deverá ocupar ininterruptamente o tempo de trabalho dos docentes que nelas atuam.
Tal desequilíbrio desperta outra suspeita, a qual se refere ao caráter
normativo ou disciplinador do dever atribuído às ciências humanas
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pela BNCC. A despeito de a BNCC ser uma norma, não parece ser
compatível com a natureza do conhecimento científico e nem com a
natureza da filosofia tomar para si o encargo de transmitir às novas
gerações conhecimentos e saberes acumulados sem lhes proporcionar ocasiões para o exame crítico e histórico de seus valores epistemológicos, éticos, estéticos e políticos, ainda que tais valores sejam
justificados por boas intenções. A verdade, a justiça e o bem não podem ser objetos de um ensino dogmático, mas de uma experiência
da liberdade de pensar.
O caráter normativo da BNCC se refere à organização dos
conteúdos do currículo e à articulação destes conteúdos entre si
tendo em vista a formação dos estudantes ao longo de um percurso
concebido sob a perspectiva da educação integral. A diversidade de
pontos de vista não é um privilégio das ciências humanas e da filosofia. Ela é um requisito preliminar a todos os processos de aprendizagem, em todas as áreas de conhecimento. Ao circunscrever esta
forma de abordagem do conhecimento e da formação ética ao campo das ciências humanas, no qual se colocou a filosofia, a BNCC suprime este requisito e transforma os componentes curriculares desta
área de conhecimento em suportes para a reprodução de preceitos
morais, o que vai de encontro à sua alegada pretensão de promover
o pensamento crítico, a criatividade e a autonomia intelectual dos
estudantes.
A aquisição de valores morais não pode ser o resultado de
uma pedagogia domesticadora, mas sim, de uma educação para
a liberdade, uma educação como prática libertadora (FREIRE,
1981. p. 35-37). Do contrário, não se poderá alcançar uma sociedade baseada na democracia, na solidariedade, na justiça social e na
ética, pois disciplina não implica necessariamente em responsabilidade, obediência não implica necessariamente em compromisso,
ordem não implica necessariamente em sabedoria. O medo, a humilhação, a necessidade podem proporcionar a obtenção de condutas
obedientes e ordeiras, mesmo que por pouco tempo, ao passo que o
respeito, a urbanidade e a cordialidade não podem ser obtidos senão
pela reciprocidade, a qual decorre da confiança que a sociedade deposita em suas instituições. A pedagogia correspondente a este laço
que une as pessoas e o Estado só pode ser aquela na qual a aprendizagem é o resultado do livre debate, do esforço intelectual e da troca
de experiências no ambiente escolar.
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A Base Nacional e o Direito de Escolha

Não me parece se dever ao acaso o fato de apenas no texto de
apresentação da BNCC do Ensino Médio se fazer menção à Educação Básica como um direito público subjetivo de todo cidadão brasileiro. Ora, todas as etapas da educação básica estão incluídas nesta
categoria, pois a Constituição Federal assegura que
Artigo 208. A Educação é dever do Estado a ser efetivada mediante
a garantia de.......
Educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.

Ao fazer referência a este direito, a BNCC faz uma crítica direta à maneira pela qual o Ensino Médio era ofertado antes da reforma
de 2017, para dizer que o Estado Brasileiro não estava cumprindo a
sua obrigação de garantir aos cidadãos as condições necessárias para
que eles pudessem ter acesso a este direito. Mas, além disso, a BNCC
acrescenta que este direito, no que tange ao Ensino Médio, comporta
a garantia da “permanência e as aprendizagens dos estudantes, respondendo às suas aspirações presentes e futuras” (BNCC, p. 461).
O conceito de “direito público subjetivo” comporta a ideia de que
o Estado tem a obrigação de prestar aos cidadãos um determinado
serviço, o qual corresponde, ao mesmo tempo, a um direito coletivo que deve ser prestado a cada uma das pessoas que atendam aos
requisitos estabelecidos pela lei. Por outro lado, alguns interpretam
que esta noção também pressupõe que o sujeito de direito possui
a prerrogativa de manifestar a maneira pela qual ele deseja que o
referido direito lhe seja prestado, pois o objeto deste direito não é
um bem genérico, mas um interesse específico. O que implica a liberdade de escolha. Assim, neste argumento se ancora a justificativa
para aplicar o princípio da flexibilização e o da diversificação como
diretrizes para a organização do currículo nacional do Ensino Médio
(Cf.: ALVAREZ, 2013, p. 2-4).
A BNCC deveria ser um instrumento para a implementação
de uma política pública. O Estado tem a obrigação de prestar a todos
os cidadãos a educação básica por se tratar de um direito fundamental. Contudo, não é possível que se cumpra esta obrigação de maneira personalizada. Além disso, a razão de ser deste direito é a justiça
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social e a equanimidade. Nisto reside o sentido da noção de Base Nacional, isto é, um conjunto de aprendizagens essenciais imprescindíveis para assegurar a todos, indistintamente e de maneira isonômica,
o direito à Educação. Ora, de fato, a flexibilização e a diversificação
propostas pela BNCC em vigor não serão capazes de atender às “aspirações presentes e futuras da juventude”. Nesta promessa reside um
compromisso incompatível com a natureza normativa de uma legislação educacional que tem como objetivo definir uma base nacional.
Entretanto, o modo como a lei e a BNCC ordenaram a estrutura curricular sugere que o que está em jogo não é, de fato, a liberdade de escolha. Se este fosse efetivamente o propósito buscado pela
reforma, não haveria necessidade de prescrições minuciosamente
elaboradas como as que estão impressas na BNCC. Bastaria a definição de um conteúdo mínimo regido pelos princípios da autonomia didático-científica das instituições de ensino e da liberdade de
cátedra. Me parece mais plausível a hipótese de que o que está em
jogo é a adoção de uma política de restrição ao direito à educação no
âmbito das instituições públicas e de ampliação da oferta de serviços
educacionais no âmbito do mercado. O detalhamento das aprendizagens essenciais, dos direitos de aprendizagem, das competências
gerais e das competências específicas das áreas de conhecimento e
dos componentes curriculares é um procedimento requerido pela
racionalização e a uniformização do trabalho escolar que atende a
um conjunto de demandas de mercado, sobretudo nos segmentos de
material escolar, livros, jogos, produtos eletrônicos, serviços acadêmicos, técnicos e administrativos que se desenvolvem em torno das
atividades escolares. O que está em jogo, sobretudo, é o controle de
um contingente populacional potencialmente perigoso, mas indispensável ao funcionamento e ao fortalecimento do Estado e de seus
parceiros econômicos e políticos. A definição de uma base nacional de ensino onde a aprendizagem da linguagem, da matemática
e dos conceitos básicos da ciência é considerada mais relevante do
que a aprendizagem do mundo social e do pensamento crítico atende a uma demanda específica de um Estado cujos dirigentes estão
alinhados a uma ordem política internacional subordinada ao colonialismo, à economia da dependência e ao subdesenvolvimento.
Pois esta base garante a manutenção da escolaridade da população
deste país no nível mediano, suficiente para assegurar uma mão de
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obra tecnicamente qualificada, mas impedida de contribuir para a
ampliação e o aprofundamento do conhecimento científico e, consequentemente, de competir em pé de igualdade, no jogo da sociedade
do conhecimento.
A BNCC vai de encontro aos princípios e às metas do PNE.
No PNE, as metas foram definidas em função da articulação e do desenvolvimento de todos os níveis da educação escolar e universitária,
da valorização dos estudantes, dos professores e da comunidade, do
princípio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão,
do caráter público, gratuito, plural e de qualidade da educação ao
passo que a BNCC prioriza a formação ténico-profissional, o empreendedorismo, a flexibilização, a adaptação como uma competência requerida para a inserção do jovem no mercado de trabalho, e a
redução da obrigação do Estado concernente à oferta dos direitos
de aprendizagem. Sob esta lógica, podemos compreender a razão
pela qual o acesso à filosofia, no Ensino Médio, passou a ser dado
mediante “estudos e práticas” e não sob a modalidade de disciplina
obrigatória, com a ordem expressa de que sua tarefa está direcionada
para a formação ética, concebida muito mais sob a perspectiva da
sujeição política do que sob o ponto de vista da emancipação.
Sob a justificativa de atender às especificidades locais e à multiplicidade de interesses dos estudantes para estimular o protagonismo juvenil e fortalecer o desenvolvimento dos projetos de vida dos
estudantes, a BNCC adotou a flexibilidade como princípio de organização curricular. De acordo com este princípio, as escolas poderão
fazer a oferta de variados itinerários formativos, os quais deverão
permitir o aprofundamento acadêmico em uma ou mais áreas do
conhecimento ou proporcionar a formação técnica e profissional.
Ora, a educação básica surgiu como uma política para o atendimento das massas. Dificilmente as escolas públicas terão condições de
atender, em sua pluralidade, os interesses dos estudantes. É notória
a resistência que os governantes e as agências públicas têm oferecido
à implantação das políticas de ação afirmativa, as quais respondem a
demandas específicas decorrentes de condições temporárias ou permanentes relacionadas a precariedade, discriminação, preconceito,
desigualdade, dominação e exploração em todas as dimensões das
relações sociais, políticas e econômicas. A não ser que alguns governantes pretendam equiparar os interesses difusos dos estudantes e as
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condições peculiares daqueles que fazem jus às ações afirmativas, a
oferta de arranjos curriculares diferenciados em número suficiente
para prover todas as singularidades será improvável. Diante desta
realidade, como se pode esperar que os dirigentes dos estados e municípios atendam adequadamente os interesses dos estudantes relativos ao aprofundamento acadêmico?
O princípio da flexibilidade permitirá aos gestores a organização de currículos reduzidos a um determinado grupo de áreas do
conhecimento em detrimento de outras. O que não significa necessariamente o “aprofundamento acadêmico”, mas a possibilidade de
diminuição de investimentos nas escolas e negação aos estudantes de
uma parte de seus direitos de aprendizagem. Outra possibilidade será
o incentivo ao regionalismo, ao nacionalismo exacerbado, ao isolacionismo étnico em setores dominantes, política e economicamente
privilegiados, em detrimento de populações tradicionais, marginalizadas, sem acesso às instâncias de reconhecimento social e de participação política.
Além disso, não se pode esquecer que, em seu escopo geral,
a BNCC do Ensino Médio induz todas as áreas do conhecimento a
incluir em suas competências específicas habilidades voltadas para
o mundo do trabalho, mesmo aquelas que se referem ao aprofundamento acadêmico. Há uma incongruência entre a alegação de
proporcionar aos estudantes uma educação integral e a intensa e ostensiva mobilização da escola em torno das vocações profissionais
e dos projetos de vida. Embora, como a própria BNCC reconhece,
seja uma condição sócio-histórica e não uma categoria ontológica, a
juventude é tratada pelo referido documento como um ser do qual o
sentido existencial repousa na qualificação profissional e no ingresso ao mundo do trabalho. As referências à justiça social, ao estado
democrático de direito, à solidariedade, à sustentabilidade são declarações de princípios que não encontram apoio no conjunto de elementos que constituem a organização escolar, tal como são descritos
na BNCC, pois a cidadania, a cultura, o pensamento crítico e a criatividade dispõem de um espaço mais curto do que a preparação para
o trabalho no currículo e nas ações pedagógicas da educação básica.
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A intenção política da BNCC

As áreas do conhecimento são os pilares da estrutura curricular da Educação Básica. Cada uma delas organiza os seus componentes mediante a definição de suas competências específicas. As
competências específicas do Ensino Médio estão articuladas às competências específicas do Ensino Fundamental, tendo recebido as adequações requeridas para a formação dos estudantes mais adiantados.
Estas competências específicas, além de ordenarem os conteúdos no
plano da formação geral, orientam a proposição e o detalhamento
dos itinerários formativos nas respectivas áreas do conhecimento.
Obrigatórias durante os três anos do Ensino Médio, Língua
Portuguesa e Matemática serão tratadas como disciplinas com a atribuição de desenvolverem nos estudantes habilidades específicas. O
mesmo não acontece nas outras áreas do conhecimento. Nas áreas
de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas, os componentes curriculares recebem a atribuição de desenvolverem entre os estudantes as habilidades específicas
de suas respectivas áreas e não de cada disciplina. Neste caso, não é
obrigatório o ensino mediante a organização de disciplinas, mas a integração dos domínios de conhecimento de maneira que permitam
aos estudantes a abordagem interdisciplinar das questões implicadas
na aquisição destas habilidades. Para que estes arranjos sejam feitos,
a escola disponibilizará de 1.800 horas, que é a carga horária total de
duração do Ensino Médio.
A antiga preocupação de Dermeval Saviani (SAVIANI, 2000)
a propósito da existência de um sistema de educação no Brasil parece
ter sido levada em conta na BNCC mediante a adoção dos princípios
de progressão entre as etapas da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, e a articulação entre as áreas de conhecimento. Com estas medidas, se definiu uma ação política intencional visando o desenvolvimento das competências gerais da Educação
Básica. Nesta política, caberá ao Ensino Médio consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral iniciada nas etapas precedentes e
contribuir para a construção e a realização dos projetos de vida dos
estudantes com base nos valores da justiça, da ética e da cidadania.
Assim, esta intenção política não se reportará aos conteúdos
a serem ministrados em cada área de conhecimento, mas às competências e habilidades que deverão ser desenvolvidas na Educação
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Infantil e no Ensino Fundamental e que, no Ensino Médio, deverão
ser consolidadas e ampliadas. No Ensino Fundamental, a área de
Linguagens deverá proporcionar competências e habilidades concernentes ao conhecimento, à compreensão, à exploração, à análise e à utilização de linguagens visuais, sonoras, verbais, corporais
de maneira a permitir a aquisição de um repertório diversificado, o
desenvolvimento do senso estético e a capacidade de comunicação,
incluindo o uso de tecnologias digitais. Todas estas capacidades deverão ser consolidadas e ampliadas no Ensino Médio, onde o foco
desta área do conhecimento passará a ser a autonomia, o protagonismo e a autoria, no discernimento e na crítica das diversas práticas
e dos diferentes usos das linguagens. Assim, espera-se que o Ensino
Médio contribua para que os estudantes se tornem aptos a explicitar
o poder das linguagens no estabelecimento de relações, na apreciação e na participação das manifestações artísticas em sua diversidade
e no uso criativo das mídias.
Na área de Matemática, o trabalho escolar, no Ensino Fundamental, visará a compreensão de conceitos e procedimentos em
diferentes campos, no desenvolvimento do pensamento computacional para capacitar os estudantes a resolver e a formular problemas
em contextos diversos. No Ensino Médio, eles deverão progredir de
maneira a consolidar estas capacidades e ampliá-las para se tornarem aptos a abordarem problemas mais complexos cuja resolução
requeira maior capacidade de reflexão e abstração. Este progresso
deverá, além disso, lhes permitir elaborar uma visão de conjunto da
Matemática e da articulação entre a Matemática e outras áreas do
conhecimento bem como a capacidade de aplicar a Matemática à
realidade.
O mundo natural e tecnológico constitui o foco das atividades
escolares na área de Ciências da Natureza. No Ensino Fundamental,
ela deve conduzir os estudantes a “investigar características, fenômenos e processos” (BNCC, p. 471), “explorar e compreender alguns de
seus conceitos fundamentais e suas estruturas explicativas” (Idem).
Neste domínio, explica a BNCC, a escola deverá “valorizar e promover os cuidados pessoais e com o outro, o compromisso com a sustentabilidade e o exercício da cidadania.” (idem) No Ensino Médio,
a área correspondente deverá se empenhar na “investigação como
forma de engajamento dos estudantes na aprendizagem de proces- 113 -

sos, práticas e procedimentos científicos e tecnológicos.” (BNCC, pp.
471-472). A valorização da pesquisa aparece, assim, como um meio
para a ampliação e o aprofundamento das competências e habilidades adquiridas no Ensino Fundamental. Este intento também se
manifesta pela declaração de que tal engajamento ensejará “ampliar
[nos estudantes] sua compreensão sobre a vida, o nosso planeta e o
universo” (idem). A BNCC também compromete a área de Ciências
da Natureza e suas Tecnologias no desenvolvimento dos estudantes
referente à “sua capacidade de refletir, argumentar, propor soluções e
enfrentar desafios, pessoais e coletivos, locais e globais” (idem).
Ao definir o domínio das Ciências Humanas pela abordagem
de “ideias, pensamentos, fenômenos e processos históricos, geográficos, sociais, econômicos, políticos e culturais”, a BNCC sinaliza um
conjunto de objetos situados nas interseções de saberes e ciências
que definem a história, a geografia, a sociologia e a filosofia. Desta
maneira, estas disciplinas não são tratadas na BNCC como campos
de investigação autônomos e específicos, mas como componentes
curriculares indissociáveis entre si, como referências para o desenvolvimento de aprendizagens em uma perspectiva multidisciplinar.
No Ensino Fundamental, onde constam tão somente a história e a
geografia, a área de Ciências Humanas será encarregada de promover “aprendizagens centradas no desenvolvimento das competências
de identificação, análise, comparação e interpretação” (BNCC, p.
472) daqueles objetos. Tais aprendizagens, no entanto, não deixarão
de lidar com questões filosóficas, pois a própria epistemologia destas ciências implica a problematização do caráter ao mesmo tempo
empírico e transcendental do homem. (Cf.: FOUCAULT, 2000, p.
463-465).
Ao adquirirem estas competências, os estudantes se tornarão aptos a dominar os conceitos fundamentais dos componentes
dessa área do conhecimento, os quais lhes permitirão a elaboração
de hipóteses e a construção de argumentos para atuar no mundo.
No Ensino Médio, a incorporação da filosofia e da sociologia deverá
proporcionar “o aprofundamento e a ampliação da base conceitual e
dos modos de construção da argumentação e sistematização do raciocínio, operacionalizados com base em procedimentos analíticos e
interpretativos” (BNCC, p. 472). A BNCC preconiza, assim, a necessidade de adequações neste campo em função da condição alcançada
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pelos estudantes que, no Ensino Médio, será a de ‘jovens cidadãos’. O
que, seguindo o princípio da progressividade e do amadurecimento
intelectual adotado na organização da Educação Básica, implica a
obrigação de estimular estes alunos a fazerem “uma leitura do mundo sustentada em uma visão crítica da realidade, no domínio conceitual e na elaboração e aplicação de interpretações sobre as relações,
os processos e as múltiplas dimensões da existência humana” (idem).
Com a articulação destas quatro áreas de conhecimento, se
espera que a Educação Básica estimule o protagonismo e a autoria,
no Ensino Fundamental, e, no Ensino Médio, apoie os estudantes
na construção e na viabilização de seus projetos de vida. Projeto de
vida e Educação Integral são concebidos, assim, como o eixo central
e a finalidade deste edifício preconizado pela BNCC. Tomado como
eixo central das atividades escolares, o projeto de vida se define como
“o que os estudantes almejam, projetam e redefinem para si ao longo
de sua trajetória” (BNCC, p.472). Acompanhando o estudante neste
percurso, a escola deverá “promover o seu desenvolvimento pessoal
e social, por meio da construção de conhecimentos, representações
e valores que incidirão sobre os seus processos de tomada de decisão” (idem). A Educação Integral será, desta maneira, o conjunto de
capacitações acumuladas ao longo desta trajetória durante a qual o
estudante desenvolverá a sua ou as identidades pelas quais ele vier a
aprender a se reconhecer como sujeito, a ativar suas potencialidades,
a valorizar os seus modos de participação e intervenção social em
seus esforços para concretizar o seu projeto de vida (BNCC, p. 472).
Sem dúvida, a BNCC e a LDB possuem o mérito de instituir
uma política pública para a Educação Básica marcada por uma intenção logicamente organizada e consubstanciada em normas e instituições articuladas organicamente de maneira a implementar uma
escola capaz de facilitar e constranger os estudantes durante o período em que eles fazem a experiência de si mesmos e do mundo no afã
de realizar os seus desejos. O ambiente escolar tende a se transformar, portanto, em espaço de mediação do estudante em relação a si
mesmo, ao outro e ao mundo. Sua estruturação curricular expressa
a intenção de permitir aos jovens “vislumbrar, na valorização da
diversidade, oportunidades de crescimento para o seu presente e futuro” (BNCC, p. 473).
Contudo, o caráter intencional desta articulação parece perder
força com a adoção do princípio de flexibilidade. Com este princípio,
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o legislador pretendeu possibilitar aos estudantes opções de escolha.
Existe nesta determinação um paradoxo, pois na proposição de uma
Base Nacional para o currículo da Educação Básica, supostamente,
as aprendizagens essenciais são indispensáveis e, portanto, os componentes curriculares necessários para a sua aquisição não podem
ser deixados de fora nem reduzidos. No entanto, com a possibilidade
de se organizar itinerários formativos com diferentes arranjos curriculares que poderão privilegiar uma ou mais áreas de conhecimento
ou uma formação técnica e profissional, a garantia da formação geral
básica será reduzida ao mínimo para que se possa viabilizar o aprofundamento acadêmico ou a profissionalização.
Entendo haver duas questões práticas nesta decisão. Em primeiro lugar, a questão da igualdade de oportunidades, que é um
princípio do qual uma política pública não deve se afastar nem mesmo quando se trata de promover ações afirmativas, pois o sentido da
existência destas ações é a sua utilidade social a ser alcançada pela
inclusão dos indivíduos segregados ou preteridos por práticas estruturadas nas relações de dominação e desqualificação arraigadas na
sociedade e no Estado. Assim, tais ações visam não a concessão de
prerrogativas, mas a reparação de discrepâncias entre a forma da lei e
as condições concretas de acesso aos direitos fundamentais das pessoas. Não é o caso da oferta dos itinerários formativos, pois estes não
visam assegurar direitos, mas atender interesses. Os interesses são
legítimos, mas não se pode pretender que o Estado tenha a obrigação de atendê-los e, sim, a de garantir aos cidadãos a liberdade para
buscar a sua satisfação mediante os seus próprios recursos, na forma
da lei, isto é, segundo o princípio da isonomia.
A segunda questão concerne ao fato de que a obrigação de
prover o direito à educação básica pertence ao Estado que tem o
dever de dá-lo gratuitamente a todos os que possuem a expectativa deste direito. A diversificação preconizada pela BNCC deverá
elevar consideravelmente as despesas necessárias para que o Estado
cumpra o seu dever. O que nos leva a inferir que não haverá muitos
modelos disponíveis nos sistemas públicos de educação devido à escassez de recursos do Estado. Esta possibilidade, porém, terá mais
chances de se concretizar se a diversificação for implementada por
instituições privadas de ensino.
Uma terceira questão precisa ser examinada no tocante à
noção de educação integral. No Ensino Médio, as áreas de Conhe- 116 -

cimento comportam a unidade da teoria e da prática, estimulando não somente a aprendizagem do conhecimento, mas, também,
o aprender como fazer. Esta diretriz está associada ao princípio da
flexibilização do currículo bem como à determinação de fazer do
empreendedorismo um valor, uma competência central para o aperfeiçoamento do estudante como pessoa e para a elaboração de seu
projeto de vida. Esta diretriz também está estreitamente associada à
inserção da formação técnica e profissional entre os itinerários formativos desta etapa da Educação Básica. Uma das razões alegadas
para esta nova maneira de organizar o currículo é a necessidade de
fazer com que as aprendizagens propostas pela escola façam sentido
para os estudantes e lhes permitam conhecer, interpretar, desenvolver um olhar crítico e atuar sobre a realidade. A questão que levanto
é se o privilégio concedido ao mundo do trabalho é compatível com
o propósito de uma educação integral. Este objetivo não dispensa a
familiarização do estudante com o mundo do trabalho, nem elimina
o desenvolvimento de habilidades no uso e no domínio de algumas
tecnologias, mas isto não implica a estruturação de todas as atividades educacionais em torno dos processos produtivos.
A adoção do trabalho como marco referencial para a educação
integral e a elaboração do projeto de vida dos estudantes implica a
colocação em segundo plano de aprendizagens e habilidades referentes a outros aspectos da vida relacionados à formação da identidade,
da subjetividade e da cidadania. Refiro-me à preocupação com as
questões tocantes aos direitos humanos, que constam parcialmente
nas áreas de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas, porém na condição de princípios e não sob a ótica dessa unidade entre a prática e a teoria. Ao formular a representação
da realidade com o intuito de justificar a necessidade de reconstruir
a escola, a BNCC trouxe à tona os eventos pelos quais se costuma
identificar o século XXI como a Era do Conhecimento e esqueceu
de abordar as questões sociais que eclodiram no século XX fazendo
dele a Era dos Direitos. Ocorre que nosso país está longe de ter atingido todas as metas propostas pelos organismos internacionais para
poder se enquadrar no grupo de nações que asseguram plenamente
os direitos humanos e os direitos da cidadania.
De fato, a Constituição Federal de 1988 determina que...
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
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visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Contudo, a reforma de 2017 parece ter entendido que a preparação para o trabalho funciona neste dispositivo como uma espécie
de linha mestra para a interpretação das noções de “pleno desenvolvimento da pessoa” e “exercício da cidadania”. Embora o mandamento constitucional não faça a dissociação, os objetivos elencados
são evidentemente distintos e irredutíveis uns aos outros. Por isso,
a diversificação preconizada pelo princípio da flexibilização dos arranjos curriculares não deveria ter sido dirigida inteiramente para a
profissionalização. A diversificação dos currículos se fundamenta na
LDB (lei no. 9.394\96):
Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e permanências na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte, e o saber;
III – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – coexistência de instituições públicas e privadas;
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII – valorização do profissional da educação escolar;
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e
da legislação dos sistemas de ensino;
IX – garantia de padrão de qualidade;
X – valorização da experiência extra-escolar;
XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas
sociais.

A tese de que a flexibilização curricular tem como um de seus
objetivos possibilitar a escolha dos estudantes é frágil porque os
arranjos curriculares propostos a partir das áreas do conhecimento
limitam as opções a um número muito aquém da pluralidade de necessidades e interesses dos estudantes. Mas a questão aqui não tem
nada a ver com a necessidade de proporcionar a liberdade de escolha, pois o princípio que deverá reger a organização do ensino,
em todos os níveis, é o da isonomia relativo ao acesso e à permanência na escola. Não me parece que uma escola onde a oferta do
Ensino Médio consiste na disponibilização de um arranjo curricular
visando o aprofundamento em Matemática ou a formação técnica
e profissional atenda a este mandamento legal, pois a especificação
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dos conteúdos de aprendizagem é um procedimento pelo qual uma
grande parte dos jovens deixará de escolher esta escola em razão não
da falta de afinidade com a Matemática, mas em função das dificuldades de aprendizagem nesta disciplina enfrentadas no Ensino
Fundamental. A liberdade de aprender, segundo a LDB, deve ser um
princípio a ser adotado em todas as escolas, públicas ou particulares,
civis ou militares, em todos os níveis de ensino. Portanto, a organização curricular deverá compatibilizar a igualdade de acesso e de permanência e a liberdade de aprender em todas as instituições de ensino e em todas as fases da educação básica e não somente no Ensino
Médio. Isso significa que o currículo deverá assegurar as mesmas
condições de ensino a todos os estudantes e não permitir a separação
dos estudantes em grupos distintos. O pluralismo de ideias concerne
aos diferentes pontos de vista que podem ser adotados nas formas de
abordagem dos conteúdos, nos procedimentos técnicos, na confecção de materiais didáticos e recursos pedagógicos sem comprometer
os conteúdos necessários para a aquisição das aprendizagens essenciais nem a qualidade do ensino.
A leitura da LDB que a BNCC adota para a organização do
Ensino Médio distorce estes princípios de maneira a criar a possibilidade de segregação dos estudantes, propiciando a distinção de
instituições de ensino pelos níveis de desempenho decorrentes da
oferta diferenciada de itinerários formativos e arranjos curriculares,
nos quais não poderão ser assegurados os princípios da igualdade
de acesso e permanência nem o da qualidade do ensino. A alegação
de que a redução do número de disciplinas poderia vir a assegurar
o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Médio vem ao
encontro da interpretação que a BNCC abraçou para estimular a diversificação dos arranjos curriculares. Mas esta alteração esbarrou
nas exigências constitucionais referentes à educação integral, à formação para a cidadania e à preparação para o trabalho, as quais são
as fontes a partir das quais se formularam as noções de “aprendizagens essenciais”, “direitos de aprendizagem”, “áreas de conhecimento”, “competências gerais” e competências específicas” da Educação
Básica. Assim, não foi possível a redução dos componentes curriculares do Ensino Médio, porém, em contrapartida, se adotou o princípio da flexibilização, pelo qual se tenta compatibilizar a oferta das
competências gerais do Ensino Médio e a oferta das competências
específicas dos itinerários formativos.
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A escola e a construção de uma cultura dos Direitos Humanos

Pesquisas realizadas em 2010 mostram que as taxas de evasão,
retenção e baixo desempenho na Educação Básica e, especificamente, no Ensino Médio, eram relacionadas a diferenças de renda, cor
da pele, etnia e de gênero entre os estudantes e não necessariamente
à grande quantidade de componentes curriculares daquela etapa da
escolarização (AFONSO, 2012, p, 7-8). Nesses dados residem pelo
menos algumas indicações de que há necessidade de implementar
mudanças na organização das escolas no Brasil, sobretudo nas instituições públicas. Contudo, eles apontam para um diagnóstico um
pouco diferente daquele apresentado na BNCC. No lugar de destacar o aspecto da juventude como uma condição sócio-histórica caracterizada pela diversidade, eles mostram que as desigualdades que
atingem os estudantes são concretas, se manifestam na realidade escolar e são por ela reproduzidas, sendo muitas vezes indeléveis. Os
dados indicam que as escolas são ambientes onde as diferenças de
renda, cultura, cor, etnia, de gênero e relativas às deficiências físicas e
intelectuais não são tratadas de maneira adequada, não são acolhidas
com a atenção e os cuidados requeridos para assegurar a permanência dos estudantes afetados pelas práticas de discriminação, violência e estigmatização em suas instalações e que possam acompanhar
regularmente as atividades pedagógicas. As discrepâncias nas taxas
de rendimento escolar e escolarização entre pobres e ricos, brancos
e negros, branco e indígenas, moças e rapazes precisam ser investigadas sob a perspectiva da equanimidade, ou melhor, de sua falta.
A diversidade que se encontra na escola não deveria ser vista,
do ponto de vista de uma política pública que priorizasse o acesso
isonômico à educação de qualidade, sob a ótica da pluralidade de interesses acadêmicos, mas sob a ótica das diferentes necessidades cuja
falta de atendimento constitui barreira insuperável para o exercício
da cidadania. Sem dar a devida atenção a estas diferenças, a escola
em nada contribuirá para a construção de uma cultura dos direitos
humanos. Pelo contrário, ao priorizar o atendimento dos interesses
subjetivos, ela impulsionará o alargamento das desigualdades sociais, estimulando a competição em uma idade em que ainda não se
consolidaram os sentimentos de pertencimento e solidariedade. O
respeito às diferenças implica um esforço para superar as desigualdades. Para tanto, será necessário que a escola seja estimulada a se
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tornar um espaço político que favoreça a transformação dos direitos
humanos em direitos de cidadania, isto é, que os princípios formalmente acolhidos pela legislação se tornem concretos pelas ações dos
agentes governamentais e da sociedade. Mas esta mudança será mais
difícil de implementar em um cenário no qual se julga que as causas
de evasão, retenção e baixo desempenho dos estudantes nas avaliações institucionais são determinadas pela falta de interesse devida à
rigidez do currículo e à falta de opções para o exercício da liberdade
de escolha.
Esta premissa, de fato, consiste no reconhecimento de que o
legislador de 2017 acabou por descontruir a Emenda Constitucional no 59, de 2009, retrocedendo à concepção de que a obrigação do
Estado se limita à garantia do Ensino Fundamental, uma vez que, de
acordo com a lei no. 13.415\2017, o Ensino Médio não será ofertado de maneira isonômica, mas segundo as possibilidades e conveniências de cada sistema. O gargalo a que se referem os redatores da
BNCC concerne aos resultados aferidos segundo uma perspectiva
economicista e não sob a ótica de uma pedagogia pautada nos princípios de inclusão e acolhimento que regem a filosofia dos direitos
humanos. Sua implantação espelha o fortalecimento de uma forma
de pensar que concebe a educação pública como um investimento financeiro cujo êxito será medido pelos resultados obtidos nas provas
de aferição de desempenho aplicadas pelos organismos internacionais. Porém, a pressão para que as escolas brasileiras se adequem aos
parâmetros desses organismos não tem contribuído para a adoção
de boas práticas de gestão, acolhimento e inclusão dos estudantes
afetados pelo racismo, o preconceito, a violência e a discriminação.
Pelo contrário, ela induz gestores, professores, estudantes e familiares a julgar a eficácia da escola pela classificação das instituições
nos rankings formados a partir desses certames, como o PISA32, o
ENEM33 e outros similares (cf.: LIBÂNEO & SILVA, 2016, pp. 4932 O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), tradução de Pro-

gramme for International Student Assessment, é um estudo comparativo internacional, realizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) Disponível em: http://portal.inep.gov.br/
pisa#:~:text=O%20Programa%20Internacional%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Estudantes%20%28Pisa%29%2C,estudantes%20na%20
faixa%20et%C3%A1ria%20dos%2015%20anos%2C%20 (Consulta realizada em
04\08\2020).
33 Exame Nacional do Ensino Médio O Enem foi criado em 1998, com o objetivo
de avaliar o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio. A partir de
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74). Com isso, se abandona paulatinamente os esforços para o desenvolvimento efetivo de uma educação integral.

A filosofia como direito de aprendizagem

Com o que vimos até aqui, ficou claro que a reforma consubstanciada na BNCC não consiste apenas em um instrumento de refundação da escola. Ela é a implementação de uma política pública
que transforma o currículo em um instrumento de governabilidade e
instaura uma pedagogia de resultados. Esta política e esta pedagogia
fazem sobrepor os interesses econômicos às premêmcias educacionais. Elas reavivam o debate sobre a dialética da liberdade e da igualdade, mas induzem a opinião pública a se dividir entre a defesa das
diferenças contra a rigidez do sistema quando, de fato, o que está em
questão é o acesso ao direito universal à educação de qualidade. Não
se trata de um falso dilema, pois não se colocam aí duas alternativas
viáveis e, sim, dois caminhos divergentes. Um deles deveria nos levar
à educação integral, onde a cidadania, a qualificação para o trabalho
e a formação ética mereceriam o mesmo quantum de atenção, investimento e expectativa. O outro, que foi adotado pela legislação, nos
leva à fragmentação dessas dimensões da formação humana, a uma
nova maneira de promover a segregação, doravante justificada pelo
princípio do mérito escolar. Entretanto, ao contrário do que a doutrina da BNCC propala, este modelo não nos leva ao atendimento
das expectativas das juventudes, mas à “uniformização das políticas
educacionais em escala mundial” (LIBÂNEO & SILVA, 2016, p. 50).
No que tange à filosofia como direito de aprendizagem, parece muito interessante a afirmação de um compromisso educativo
que tenha como base as ideias de justiça, solidariedade, autonomia,
liberdade de pensamento e escolha. Contudo, sem assegurar que a
área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas tenha as condições de
tempo, espaço, infraestrutura e recursos humanos adequados e que
os seus componentes curriculares sejam, ao mesmo tempo, ofertados em todas as escolas, este compromisso não poderá ser cumprido.
A compreensão e o reconhecimento das diferenças, o respeito aos
direitos humanos e à interculturalidade, o combate aos preconceitos
2004, a prova passou a ser utilizada como ferramenta para ingresso em instituições
do ensino superior e, em 2010, com sua inclusão no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), foi reconhecido como o maior e mais completo exame educacional do
Brasil. Disponível em https://www.educamaisbrasil.com.br/programas-do-governo/enem/o-que-e (Consulta realizada em 04\08\20200.

- 122 -

não podem ser somente uma declaração de princípios. Para que eles
ocorram, deverá haver um conjunto de ações ostensivamente aplicadas pelos menos na mesma proporção com que, na própria BNCC,
se preconizou a vinculação dos projetos pedagógicos das escolas às
práticas e aos hábitos do empreendedorismo.
Não se pode deixar de observar que as questões propostas
para serem abordadas pelas disciplinas desta área de conhecimento
são apresentadas na BNCC em função “da maior capacidade cognitiva dos jovens” (BNCC, p. 561). O amadurecimento intelectual
se apresenta, assim, como condição para o avanço de um conhecimento mais apurado da realidade, apoiado no domínio de conceitos,
informações, conhecimento e de um número variado de linguagens
que facilitam as atividades de simbolização e abstração. Supõe-se,
assim, que nesta etapa, os estudantes já estejam preparados para travar diálogos envolvendo indivíduos e grupos sociais diferenciados
por nacionalidades, culturas e saberes. Tem-se, assim, as condições
para a “aceitação da alteridade e a adoção de uma conduta ética em
sociedade” (idem). Tais condições ensejam, por sua vez, ações pedagógicas visando o desenvolvimento de habilidades relativas ao
domínio de conceitos e metodologias dessa área de conhecimento,
como as “operações de identificação, seleção, organização, comparação, análise, interpretação e compreensão de um dado objeto de
conhecimento” (idem), tomado sob o ponto de vista do significado
que lhe foi atribuído por um determinado número de sujeitos em um
contexto determinado.
Passo a passo, a ação articulada da filosofia, da geografia, da
história e da sociologia deverá proporcionar aos jovens a capacidade
de elaborar hipóteses e argumentos com base em dados selecionados
e sistematizados a partir de fontes confiáveis. O texto da BNCC faz
uma referência explícita à filosofia ao dizer que, neste processo, “coloca em prática a dúvida sistemática – entendida como questionamento e autoquestionamento, conduta contrária à crença em verdades absolutas” (BNCC, idem). Aí também se faz alusão à tese de que,
com a aquisição da habilidade de construir hipóteses, o estudante
terá dado um passo importante para a construção do diálogo e para
a investigação científica.
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Assim, espera-se que a filosofia participe deste esforço conjunto para favorecer o diálogo e a aceitação do outro e com as novas
tecnologias. Segundo a BNCC, as novas tecnologias, equiparadas
ao Outro, às vezes, exercem influência negativa e, às vezes, positiva,
no conjunto das relações sociais. Cabe, então, às ciências humanas
e sociais aplicadas e às suas tecnologias, “assegurar aos estudantes
a análise e o uso consciente e crítico dessas tecnologias (BNCC, p.
462). O exercício do discernimento é, de fato, uma das finalidades do
pensamento filosófico. Entretanto, esta capacidade está relacionada
à inserção das pessoas em contextos sociais determinados, onde a
classificação de comportamentos positivos e negativos se estabelece
por leis, normas, costumes e hábitos que se manifestam por sanções
punitivas, advertências ou premiações que os estudantes conhecem
bem e aos quais têm acesso pela convivência nos vários círculos sociais que frequentam. A abordagem filosófica destas questões não
corresponde à representação que a BNCC faz da filosofia, como dúvida sistemática, como diálogo com o outro. O ceticismo é apenas
uma das atitudes filosóficas possíveis. Entretanto, nem mesmo o
ceticismo mais radical abdica, como explicou Hume, das crenças que
nos permitem agir no dia a dia (CAMPELO, 2018). Quanto ao diálogo com o ou outro, igualmente, existem muitas maneiras filosóficas
de conceber essa relação, desde a mera tolerância até o acolhimento
amoroso. Em todos os casos, a cisão entre o positivo e o negativo é a
mais inconsistente, como Santo Agostinho demonstrou ao contestar
os maniqueístas (AGOSTINHO, 1973, p. 162-165).
Uma abordagem filosófica das questões relacionadas à investigação científica e à relação dialógica com o outro, no intuito de
compreender o mundo contemporâneo, não pode se permitir tomar
como pontos de partida estes clichês que foram disseminados de maneira maliciosa pelos detratores do pensamento crítico. A filosofia
não tem nenhuma obrigação de ser iconoclasta como também não
tem o dever de legitimar dogmas institucionais. A maneira como a
BNCC apresenta a filosofia, como uma atitude sistemática de dúvida contra a crença em verdades absolutas, parece levar a acreditar
que as ciências humanas e sociais conduzirão os estudantes por um
mundo de incertezas, onde o relativismo impera em todos os campos: no campo do conhecimento, no campo da arte, no campo da
religião, no campo da ética, no campo da cultura. Neste cenário, o
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que elas teriam a lhes ensinar seria a tolerância, a aceitação do outro,
mas, com o cuidado de lhes mostrar o que e como eles poderão tirar
proveito dos fatores positivos e negativos das oportunidades que tais
lhes circunstâncias lhe poderão oferecer. Assim, para esta doutrina,
a análise e o uso consciente e crítico das tecnologias da informação
devem ser aprendidas a partir de uma perspectiva pragmática, utilitarista, inteiramente em função das vantagens atuais e potenciais que
elas puderem proporcionar.
Ora, que tipo de protagonismo poderemos favorecer entre os
jovens, a partir de uma ética oportunista e de um tipo de investigação na qual o sujeito se apoia em um ceticismo sistemático que busca
não a verdade, mas as vantagens que poderá obter do conhecimento?
A educação para os jovens do Ensino Médio é toda dirigida para a
formulação e resolução de problemas. A noção de protagonismo, na
história da filosofia, pode ser remetida a um grande número de autores, desde Platão, com a doutrina do Rei Filósofo (PLATÃO, 2000,
p. 264), até Santo Agostinho (AGOSTINHO, 1995, p. 151) , com a
noção de livre arbítrio, na Antiguidade; à douta loucura de Montaigne (MONTAIGNE, S\D, p. 90-92) e ao Cogito de Descartes (DESCARTES, s\d, p, 44), na Modernidade; ao Sujeito Esclarecido de
Kant (KANT, 1985, p. 100); ao Espírito Absoluto, de Hegel (HEGEL,
1992, p. 7); ao saber Absoluto, de Fichte (FICHTE, 1984. p. 266) e ao
condutor ignorante da História, de Marx (MARX, 2011, pp. 25-26);
além do Filisteísmo, de Nietzsche (NIETZSCHE, 1983, p. 300); do
Inconsciente de Freud (FREUD, s\d, p. 221-222); e do Parresiasta
de Foucault (FOUCAULT, 2011, 6-19). São tantas as maneiras de
formular e resolver problemas que se pode encontrar na história do
pensamento que dificilmente se poderá, no magistério de filosofia,
adotar uma delas sem correr o risco de incorrer no sectarismo. Embora não preconize que os docentes sejam dogmáticos, a BNCC entende que os jovens do Ensino Médio sejam educados sob a diretriz
do empreendedorismo, isto é, que a escola tem de adotar uma filosofia para ensinar os estudantes a formular e resolver problemas sob
esta perspectiva. A ideia de que a investigação científica está associada à resolução de problemas não implica necessariamente a aplicação imediata da teoria às necessidades da vida cotidiana. Ela está
associada à inserção do investigador em uma região epistemológica
específica, na qual o pensamento atua para se desprender do senso
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comum e se tornar apto a aprender objetos tecnicamente constituídos. A “utilidade” da educação consiste na promoção desta mudança
da disposição do espírito. Como se poderá assegurar que o estudante
do Ensino Médio alcançará tal disposição sem deixar de adquirir a
instrução necessária ao exercício da cidadania e à preparação para o
trabalho?
A solução para este impasse não poderá ser alcançada sem
que a filosofia tenha um espaço assegurado para que o seu ensino
seja promovido de diferentes maneiras, contemplando tanto a abordagem temática quanto a abordagem histórica e a abordagem interdisciplinar. Além disso, será necessário liberar o ensino de filosofia
desta obrigação instrumental, atrelada aos processos produtivos,
para que ela possa se tornar uma atividade livre, pela qual o pensamento se exercite em vista de seus próprios fins e não em vista de
uma demanda econômica, política, religiosa, militar ou normativa.
Mas o espaço pedagógico no qual a filosofia será ministrada
no Ensino Médio foi organizado segundo uma lógica pela qual o
protagonismo será tutelado, ainda que sob o argumento de que o seu
aprendizado se dará pela tematização e a problematização de algumas categorias fundamentais. Tempo e Espaço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, Natureza, Sociedade, Cultura e Ética; e Política
e Trabalho são, segundo a BNCC, as categorias fundamentais da
área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para a formação dos
estudantes. A escolha destas categorias deve-se aos papéis que elas
exercem como condições epistemológicas para a organização dos
objetos, dos sujeitos, das relações e das formas do conhecimento que
envolvem as diversas dimensões da existência humana. Portanto, são
categorias que atravessam os componentes curriculares e permitem
o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas que favorecem a
aquisição das aprendizagens específicas dessa área de conhecimento.
Ao reunir diferentes disciplinas em uma grande área do conhecimento, a BNCC tentou proporcionar aos estudantes a unidade
que aproxima e explica as semelhanças e diferenças entre a história,
a geografia, a sociologia, a psicologia, a antropologia: unidade que
se define pela resposta à pergunta “O que é o Homem?” Mas esta
resposta não pode ser dada por nenhuma ciência. Ela somente pode
ser formulada e respondida a partir de um ponto de vista filosófico.
Ou seja, esta unidade não é possível. Ela somente pode ser definida
mediante uma decisão institucional ou por uma filosofia.
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E foi mediante uma filosofia que se determinou a sistematização de uma narrativa ao longo da qual a humanidade foi tomada
como protagonista de um longo e contínuo processo civilizatório
que se desenrolou segundo princípios que regulam igualmente a natureza e a história. Mas esta humanidade foi caracterizada predominantemente com os traços do homem europeu, restando aos indígenas e aos afrodescendentes papéis subordinados e secundários.
As problematizações da finalidade da existência e da organização da
vida em comum foram formuladas na BNCC sob a perspectiva do
processo civilizatório que tem a Europa como padrão e como ideal,
cujas instituições foram apresentadas como a expressão universal da
civilização.
Para uma proposta que alega pretender reconhecer e valorizar a diversidade, a maneira pela qual ela apresenta a filosofia como
componente curricular não tem muita coisa de filosófico além das
categorias estruturais da grande área do conhecimento em que se a
inseriu, o que acaba por descontextualizar os modos pelos quais o
pensamento se desenvolveu e as suas intersecções culturais e históricas. Trata-se de fornecer um esquema cristalizado no qual se espera
que os estudantes encaixem e ajustem as suas inquietações, racionalizando-as sob uma ordem inalterável, sem que se lhes permita
conceber outras possibilidades para a existência além da estrutura
disponibilizada pela instituição escolar. Neste esquema, os protagonistas atuam como indivíduos cujas ações são mediadas pela cultura
para o provimento de suas necessidades de subsistência, transformando a natureza e a eles mesmos e produzindo-se como seres sociais. Trata-se de uma representação genérica dos diferentes modos
pelos quais s ciências humanas e sociais e a filosofia abordam os problemas econômicos, políticos, sociais e culturais. Minha inquietação
não se reporta a esta representação, mas ao modo pelo qual nela se
insere a filosofia, dissolvendo as suas especificidades como área de
conhecimento e atividade intelectual distinta.
Sem o reconhecimento da filosofia como um campo específico de problemas e como uma atividade formadora que possui
especificidades teóricas e práticas, os estudantes serão privados de
aprendizagens essenciais para a sua formação básica. A recomendação da BNCC de que a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
promovam, a partir do entrelaçamento de questões sociais, culturais
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e individuais, o aprofundamento da discussão sobre a ética atribui
à filosofia o papel de induzir os estudantes a se inclinarem à ordem
atual da sociedade, a qual a própria lei reconhece como uma realidade onde a justiça, a equanimidade e o respeito à diferença não
são praticadas em larga escala. As desigualdades sociais tendem a
ser tratadas pelos discursos que tomam o empreendedorismo como
diretriz da organização econômica e política da sociedade e como
competência estratégica para o êxito dos projetos de vida como decorrentes das diferenças de mérito entre os indivíduos. Temos, assim, uma ética baseada na relação entre a ascensão social e as capacidades individuais, isto é, a ética do capitalismo, da competição, do
individualismo, a qual concebe a liberdade como uma relação entre
parceiros de um contrato que detêm condições isonômicas de deliberação e de barganha ao passo que, nas práticas concretas do país,
tais condições são bem diferentes do que se pressupõe na concepção
das relações sociais apresentada pela BNCC. O que implica a adoção
dos direitos humanos como apoio teórico para a sustentação de um
discurso comprometido com a manutenção do status quo.
Com esta postura, a BNCC dissemina a concepção de que...
Em suma, o conhecimento do Outro, da outra cultura, depende da
capacidade de se indagar para indagar o Outro, atitude fundamental
a ser desenvolvida na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
Esse é o primeiro passo para a formação de sujeitos protagonistas
tanto no processo de construção do conhecimento como da ação
ética diante do mundo real e virtual, marcado por uma multiplicidade de culturas (BNCC, p. 567).

Este Outro, como diriam os marxistas, aparece aí como um
ser genérico ao passo que os estudantes lidam, nas esferas de suas
relações pessoais, com formas concretas de existência cuja alteridade não se apresenta senão no decurso de acontecimentos violentos,
em dramas e tragédias que, em geral, se desenlaçam com a prisão, a
morte, o desemprego, o confinamento, a exclusão, a desqualificação,
que são tantas maneiras de fazer desaparecer as diferenças. Parece
que se pretende que a escola faça destas diferenças uma representação estética que permita não a superação das desigualdades que a
produzem, mas a sua integração, isto é, a sua respeitável tolerância na
dimensão ideal da cidadania, mas não a sua inclusão nem a alteração
das condições que favorecem sua exclusão e sua desqualificação. O
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mesmo tratamento é dado à maneira pela qual se pretende que a escola ensine aos estudantes o conceito de sustentabilidade, como um
princípio cujo conhecimento os tornará conscientes da importância
da natureza para a existência humana, mas que mantém os problemas ambientais distantes de nossas relações concretas. Desmatamentos, queimadas, exploração das terras indígenas, poluição dos
rios, garimpos ilegais são tratados por este discurso como desvios de
conduta cujos atores merecem a reprovação moral da sociedade, mas
não a sua problematização nos currículos escolares como objetos de
investigação, como conflitos econômicos e sociais, como atentados
aos direitos humanos.
Talvez não se possa recriminar a BNCC pelo seu estilo limpo
e destituído de ressentimentos, pois se trata de uma norma que tem
como tarefa orientar a implementação de uma base nacional para a
educação básica. Minha crítica se deve ao fato de que esse documento sustenta um discurso segundo o qual a escola tem de mudar a si
mesma para contribuir para a supressão das desigualdades e injustiças que assolam o país. Neste sentido, parece estranha a sua maneira serena de prescrever uma pedagogia em favor do bem comum
sem tocar nas feridas que atingem as escolas, os estudantes, seus familiares, os professores e os demais trabalhadores que compõem o
universo da educação institucional. Esta serenidade concebe estas
feridas como “temas” de estudos, debates, discussões cujo sentido se
encontra na aquisição de aprendizagens, competências, habilidades
de maneira que os conflitos sejam despojados de suas características
concretas, pelas quais os estudantes poderiam identificar o sentido
de seu aprendizado e, talvez, despertarem a empatia requerida para
o engajamento na sua resolução.
O conhecimento das relações internacionais e das formas de
organização do Estado, do Governo e do Poder, em nível local e em
escala ampla, se tornou acessível aos jovens pelos meios de comunicação e as TDIC. Portanto, a sua abordagem na escola não poderá ser
tão somente de discutir as diferentes maneiras de sua repercussão no
planeta, pois este tipo de balanço já é feito pelos experts da mídia.
Elas constituem desafios concretos face à capacidade das pessoas de
terem acesso aos direitos da cidadania e de participarem do mundo
do trabalho. Ou seja, não se trata somente de tomá-los como casos para o desenvolvimento de competências éticas e políticas, mas
- 129 -

de fazer com que eles se tornem objetos de ações consequentes no
campo da formação intelectual, ética e política dos estudantes. Esta
abordagem não pode se pautar somente pela cultura do empreendedorismo sob pena de se anular como ação pedagógica libertadora.
Contudo, a BNCC propõe a abordagem das instituições políticas e sociais a partir da comparação das maneiras pelas quais elas
se apresentam em diferentes sociedades e culturas, como se este
aprendizado pudesse se realizar mediante um passeio pelo Museu
de Humanidades, onde os artefatos do passado se apresentam como
monumentos que apelam para a nossa admiração respeitosa e nos
convidam a prosseguir na indiferença da banalidade, apenas agregando elementos para a nossa erudição. Da mesma maneira, ela reconhece a relevância da categoria trabalho como conceito-chave para
o conhecimento das questões filosóficas, econômicas, sociológicas e
históricas do mundo contemporâneo, mas preconiza um tratamento
comparativo e não a problematização das relações concretas e das
perspectivas teóricas nas quais o corpo e o espírito humano aparecem como objeto de interesse econômico, matéria de elaboração técnica, força produtiva, mercadoria, capital, reserva técnica. Ao invés
disso, a BNCC adverte que não devemos esquecer que a relação sujeito\trabalho está presente em todas estas dimensões e perspectivas,
pois ela habita toda a rede das relações sociais. Ora, no capitalismo
neoliberal, o sujeito tem se tornado cada vez mais uma ficção que
somente com muita luta tem conseguido alcançar a emancipação e o
exercício da cidadania, pois, além da precarização geral das garantias
trabalhistas, testemunhamos o retorno trágico do trabalho escravo
em nosso país e no mundo.
Ciente deste cenário, a BNCC não preconiza o exercício da
crítica, mas o desenvolvimento da capacidade de adaptação do estudante às mudanças e aos novos requisitos dos processos produtivos
em relação à formação de sua mão de obra e ao perfil do trabalhador
do futuro. A BNCC se posiciona diante do avanço das inovações tecnológicas como se este fosse um processo sobre o qual a humanidade, apesar de ser o seu protagonista, não possui qualquer controle.
Tudo o que poderemos fazer para enfrentá-lo é desenvolver um conjunto de aptidões que nos permitam adaptar nossas habilidades às
novas injunções técnicas e tecnológicas do mundo do conhecimento
e da informação. Talvez, contudo, possamos submeter estas questões
a uma reflexão filosófica que tenha a coragem de apreender a ver- 130 -

dade e de colocá-la em discussão em uma escola voltada não para a
mera capacitação técnica dos estudantes e sim para a sua elaboração
como sujeitos autônomos e livres-pensadores.
Sou, assim, tentado a ver a BNCC como um novo Emílio
(ROUSSEAU, 2009) cujo protagonista agora se verá protegido pelo
conhecimento e as aptidões práticas que a escola lhe proporcionou
a fim de habilitá-lo a lutar contra os males da civilização e a manter
a bondade com que a natureza o criou. Ele nada terá a ver com as
desigualdades entre os homens, mas será capaz de compreendê-las
pela manejo das linguagens do mundo e de apreciar a beleza e a perfeição das ciências e das artes e, assim, poderá atravessar incólume
a injustiça, a tirania, os vícios, os crimes, o ódio, enfim, o mal que
perverte o coração dos homens e os desvia de seu caminho natural.
Porém, esse novo homem não poderá se manter separado dos conflitos que não apenas cercam a escola, mas nela residem, justificam
sua existência e mobilizam todos os recursos humanos e materiais.
Sem o acesso à filosofia como experiência “aletúrgica” (FOUCAULT,
2011), os estudantes nem por isso deixarão de provar a desilusão face
à discrepância entre o mundo real e a representação escolar do mundo. Levados pela astúcia do empreendedorismo, o conhecimento da
verdade talvez os conduza ao destino de Édipo Rei:
Recusando-se a ouvir o que lhe relatavam de outro lugar – de Delfos, dos Deuses -, ele queria ser o rei-juiz que “ouvia e via”. Ora,
no final ele vê com os próprios olhos os que o viram com os olhos
deles, filho maldito abandonado por Jocasta, criança maldita recolhida por Políbio. Querendo ver pessoalmente (autós), viu-se a si
mesmo (êautón) no testemunho visual dos outros. Viu-se como o
que nunca deveria ter sido visto, não pode mais suportar o olhar
de ninguém, nunca mais poderá olhar pessoa alguma. Esse olhar
soberano – ao mesmo tempo instrumento e emblema de um saber
tirânico que não queria ficar na escuta das ordens ou dos mensageiros divinos – deve extinguir-se. Sem dúvida Édipo gostaria também
de obstruir esses ouvidos que nunca deveriam ter ouvido o que ouviram; mas é justamente o que não pode fazer: está agora e até o
fim de seus dias destinado à escuta. Destinado a ouvir vozes que
não sabe de onde vêm. Consequentemente, destinado a obedecer
(FOUCAULT, 2014, pp. 209-238).

A BNCC e o Relatório Delors

Como todo o conjunto da legislação educacional brasileira,
a BNCC constitui uma tentativa do país para se ajustar às exigên- 131 -

cias dos organismos internacionais que regem as políticas de desenvolvimento humano e proporcionam avaliações, acompanhamento,
financiamentos e políticas de fomento e qualificação aos países em
desenvolvimento que almejam participar da comunidade das nações
e aí ocupar um lugar de destaque para permitir a ampliação e a diversificação de seus negócios e o fortalecimento de suas economias.
Não é preciso um exame profundo para perceber a influência do
Relatório Delors34 no escopo geral da BNCC. Mas isto não implica
a aderência integral do Brasil aos princípios e às conclusões do referido documento.
Segundo o presidente da Comissão Internacional para a Educação do Século XXI, da ONU, Jacques Delors, os saberes e o saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, são a base das
competências do futuro (DELORS, 2003, p. 89). Esta é a razão pela
qual caberá à educação um papel paradoxal: ao mesmo tempo disseminar estes saberes e impedir que as pessoas submerjam à onda
de informações efêmeras que tende a invadir as relações públicas e
privadas. Ou seja, face à grande quantidade de informações que deverão circular e se armazenar neste século, especialmente nos campos da comunicação e do ensino, a educação terá a incumbência de
elaborar o mapa e fornecer a bússola para que possamos navegar na
complexidade e na agitação do novo oceano das TDIC.
Para ele, isto quer dizer que não será a quantidade de conhecimentos acumulados o que capacitará as próximas gerações a
lidar com esta nova realidade. O que, ao seu ver, lhes fornecerá tal
capacidade, serão a atualização, o aprofundamento e a exploração
permanentes dos conhecimentos adquiridos nas primeiras etapas
da educação bem como a disposição para se adaptar às mudanças
do mundo. Assim, ele entendeu que a educação formal terá de se
reformular para poder dar uma resposta à altura deste desafio. E tal
resposta constitui o que ficou conhecido como os quatro pilares da
educação da Comissão Delors: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos; aprender a ser. Até agora, os sistemas de
34 Em 1993, a UNESCO criou A Comissão Internacional sobre Educação para o Sé-

culo XXI . Jacques Delors foi convidado a presidi-la. Encerrando seus trabalhos em
1996, a comissão divulgou um documento que se tornou conhecido como Relatório
Jacques Delors. (Cf.: ALMEIDA, Ana Maria Galvão de Barros; ALMEIDA JUNIOR,
Fernando Frederico de. Jacques Delors e os Pilares da Educação. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 03, Ed. 03, Vol. 02, pp. 12-25,
Março de 2018. ISSN: 2448-0959; In https://www.nucleodoconhecimento.com.br/
educacao/pilares-da-educacao. Consulta realizada em 26/06/2020).
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educação deram atenção somente à aquisição do conhecimento e,
em menor escala, ao saber-fazer, deixando de lado o aprendizado da
convivência e o aprimoramento moral dos indivíduos e da sociedade. Doravante, preconiza-se tomar em conjunto todas estas aprendizagens e fazer delas não vias separadas, mas um único caminho para
alcançar um tipo de formação que abranja todas as dimensões da
vida das pessoas e da humanidade, uma educação global, traduzida
no Brasil pelo conceito de educação integral.
Para que façamos uma interpretação fiel deste conceito, é
necessário observar as advertências quanto ao sentido que se tem
dado ao termo utilidade, relativo ao caráter instrumental do conhecimento na ordem da economia e dos processos produtivos, a fim
de que ele passe a ser vinculado ao poder criativo e às potencialidades de que cada indivíduo é portador de maneira que o útil venha a
ser considerado em vista da plenitude da realização pessoal. Nesta
perspectiva, a conclusão de Delors é de que a educação necessita se
ressignificar para que deixe de visar a pura e simples acumulação
de conhecimentos para fazer da aprendizagem uma ferramenta cujo
domínio tende a se tornar a finalidade da vida humana.
Como ferramenta, a educação constitui um meio, um recurso
necessário para suprir as carências da vida, conhecer o mundo no
qual nos encontramos, para o desenvolvimento das aptidões profissionais e da comunicação. Como finalidade em si mesma, a educação
deverá suprir a curiosidade e o prazer de conhecer que é inerente à
condição humana. Por esta razão, a primeira tarefa de uma educação
para o futuro consistirá em suscitar nas crianças o apreço pela ciência. Em segundo lugar, ela terá de fornecer à juventude e aos adultos
os instrumentos requeridos para que eles se apropriem dos avanços
do conhecimento científico, neles se aprofundem e se tornem aptos
para a compreensão dos paradigmas de seu tempo.
Tais desafios implicam abandonar a pretensão de tudo saber e
o isolamento do especialista para que possamos abraçar, ao mesmo
tempo, a cultura geral e o trabalho em profundidade, isto é, em uma
especialização limitada em certo número de assuntos vinculados a
um saber mais amplo. Portanto, tal projeto deverá promover a abertura para a interdisciplinaridade sem descuidar do preparo no que
tange ao desenvolvimento das capacidades de atenção, memória e
do pensamento. Nesta direção, aprender a conhecer requer recursos inovadores, como os jogos eletrônicos, as excursões, os trabalhos
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práticos e os estágios nas empresas sem abandonar as práticas bem-sucedidas da escola tradicional. Este conselho ganha mais relevância
no que se refere ao desenvolvimento da faculdade do pensamento,
para o qual não se pode abrir mão das consagradas metodologias da
dedução e da indução pelas quais aprendemos a encadear os raciocínios uns aos outros e as representações abstratas ao mundo concreto.
A aprendizagem relativa à capacidade de conhecer se mostra,
assim, como uma tarefa a ser realizada não apenas em uma etapa da
vida, mas durante toda a existência das pessoas, na medida em que
se as concebe como seres essencialmente inacabados e permanentemente desafiados pelos contextos científico, social, afetivo, profissional, político, técnico, econômico e cultural onde atuam. O que
implica o dever da escola de fornecer-lhes as bases para que possam
se tornar capazes de aprender durante toda a vida, inclusive no ambiente de trabalho e nos demais círculos de sua convivência.
Entretanto, ainda que o aprender a conhecer e o aprender a fazer sejam indissociáveis, o Relatório Delors adverte que as mudanças
no mundo industrial exigem que se promovam transformações na
maneira de conduzir a educação para o trabalho, pois o novo cenário
não mais exige apenas a capacitação para a resolução de problemas
práticos, os quais se tornam cada vez mais vinculados a questões
cognitivas e abstratas, de maneira que os profissionais do futuro precisam de uma formação adequada a esta tendência a um movimento
ininterrupto de inovações no âmbito da tecnologia e dos arranjos
produtivos.
As alterações que afetam o mundo do trabalho impõem modificações na atitude e na disposição de espírito dos trabalhadores,
pois a “desmaterialização” das atividades produtivas implica em uma
crescente intelectualização das tarefas ao passo que o antigo parcelamento das atribuições técnicas tem dado lugar à personalização das
competências e à formação de equipes para a realização de tarefas
colaborativas. O que exige uma nova forma de comportamento social, a disposição para o risco e a capacidade de iniciativa. Estas mudanças não operam em uma única direção, entretanto. A passagem
de um mundo industrial para uma sociedade do conhecimento não
exige apenas a substituição de uma educação profissional visando a
qualificação para uma formação que promova o desenvolvimento de
competências. Ela também implica a abertura para uma educação
profissional que privilegia a formação comportamental.
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Este deslocamento do foco da formação profissional decorre,
segundo Delors et alii, do crescimento e da diversificação do setor de
serviços cuja relevância tem superado a preeminência da indústria
e da agricultura nas economias mais avançadas do mundo contemporâneo. Neste cenário, o que se requer para a realização eficaz das
atividades profissionais é menos o desenvolvimento das capacidades
intelectuais do que as competências relativas ao comportamento do
trabalhador na prestação dos serviços demandados pela sociedade,
os quais são, em sua maioria, caracterizados pela singularidade, a
diversidade e a especificidade dos clientes e usuários e não pela uniformidade dos artefatos industriais demandados pela massa de consumidores. A evolução desta tendência tem induzido a ampliação
da oferta de cursos técnicos em detrimento da oferta da educação
de nível superior e, consequentemente, o aumento do número de
oportunidades de ocupação para aqueles que não logram alcançar a
formação universitária.
Delors avalia também que as transformações que sinalizam a
emergência da sociedade do conhecimento afetam de maneira desigual as sociedades industrializadas e as sociedades em desenvolvimento, nas quais se classificam o Brasil e os demais países da América Latina e da África subsaariana. Aqui, mais do que a produção
industrial e a prestação de serviços, a economia gira em torno das
ocupações informais para as quais não é o caso de falar em qualificação técnica nem em formação de competências profissionais, mas
sim, em qualificação e competência sociais, pois neste tipo de economia, o que se exige para a inserção no mercado de trabalho são capacidades relativas à comunicação e à formação de redes de interação
social, a capacidade de adaptação às circunstâncias volúveis das relações de produção, consumo e circulação de bens, serviços e pessoas.
Este tipo de economia implica, portanto, em uma educação que faça
do acesso à ciência, à cultura e à tecnologia um meio para a inserção
social (Cf.: DELORS, 2003. pp. 89-102).
A partir da advertência de que o aprender a aprender e o
aprender a fazer precisam ser ressignificados em vista das mudanças determinadas pelo progresso das ciências e pelos novos arranjos produtivos, considerando-se a desigualdade das maneiras pelas
quais essas mudanças afetam os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, o Relatório Delors sustenta que entre esses países existe
uma questão comum, a qual dá ensejo à elaboração conceitual do
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aprender a conviver e do aprender a ser, como respostas ao problema
da incerteza sobre o devir: “como aprender a comportar-se, eficazmente, numa situação de incerteza, como participar da criação do
futuro?” (DELORS, 2003. p. 96).
Esta pergunta comporta uma crítica contra a maneira pela
qual a educação institucional tem promovido o interesse pelo conhecimento e a preparação técnica para o trabalho. Trata-se de uma
cobrança a propósito da contribuição da educação escolar para a
prevenção da violência. Até agora, a busca desenfreada do saber e o
desenvolvimento de competências profissionais foram associados à
elevação da produtividade e do rendimento da economia. O que tem
sido conquistado às custas da exacerbação da competitividade e do
individualismo. Tal atitude não somente mantém a escola afastada
do esforço da sociedade para distender os conflitos, mas contribui
inegávelmente para o acirramento da intolerância e da fragmentação
do tecido social.
Face a este cenário, a Comissão Delors preconiza que a escola
promova campanhas ostensivas em prol da não-violência, da mediação de conflitos, do combate à intolerância e do aprendizado da convivência pacífica entre os segmentos desiguais em vista da diminuição das disparidades sobre as quais se assentam os conflitos. Neste
aconselhamento se apresenta o desafio que a escola terá de enfrentar
para se colocar à altura de suas tarefas no século XXI: lograremos
conceber uma educação capaz de dirimir conflitos? Esta concepção
de educação implica o empenho voltado para o conhecimento do
outro e não somente o respeito formal e distante à diferença, a abertura para o entendimento de sua cultura e de sua espiritualidade simultaneamente à disposição para a reflexão crítica dos valores regionais e nacionais sobre os quais se assentam preconceitos e antipatias.
A competição e a busca pelo sucesso individual, estimulados
propositadamente pela escola, têm sido fatores decisivos para o acirramento e a expansão da violência tanto em nível nacional quanto em nível internacional, disse a Comissão. Ora, os efeitos nocivos
desses processos recaem sobre os mais pobres e os desassistidos. Eles
são as vítimas diretas de uma política educacional avessa ao diálogo,
indiferente às desigualdades. Para a Comissão Delors, a competição
entre os estudantes tem sido mal interpretada nas escolas que a tomam tão somente no sentido da obtenção de vantagens econômicas
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e da conquista de benefícios individuais. Sua interpretação poderá
ser mais bem aproveitada a partir da adoção da igualdade como condição preliminar ao contato entre indivíduos e grupos diferentes.
Neste caso, serão maiores as probabilidades para o desenvolvimento
de objetivos e projetos comuns, a substituição da hostilidade pela
cooperação e a amizade.
Assim, uma parte da resposta à questão do compromisso
da escola com o futuro consiste no desenvolvimento de uma atitude
que, simultaneamente, favoreça o conhecimento do outro e proporcione o desenvolvimento de ações de cooperação. Aprender a conviver, portanto, implica reconhecer a diversidade e a interdependência da espécie humana. Este aprendizado não corresponde a uma
etapa específica do amadurecimento pessoal, mas deverá iniciar-se
na mais tenra idade e se prolongar por toda a vida. Na escola, será
imprescindível proporcionar, nos planos de ensino, oportunidades
para favorecer a aquisição de competências relacionadas às capacidades de socialização e cooperação. O Relatório Delors explica que
tal aprendizagem possui como condição preliminar o conhecimento
de si mesmo e a formação de uma visão ajustada do mundo. Só, então, se poderá trabalhar para que as pessoas se tornem capazes de se
colocar no lugar do outro e compreender as suas reações. A adoção
desta perspectiva, por sua vez, é imprescindível para prevenir os sentimentos de aversão e ódio que estão na origem da maior parte dos
conflitos da atualidade. Um dos campos mais propícios para o afloramento destes afetos é a religião. Por isso, este é um domínio que precisa ter lugar no currículo escolar de maneira a que a espiritualidade
seja tratada como objeto de conhecimento e reverência, preparando
o comportamento futuro dos estudantes.
Neste aprendizado, os métodos de ensino exercem um papel crucial, pois eles podem reforçar o ódio ou favorecer atitudes de
acolhimento e respeito, de cooperação e amizade. O dogmatismo,
cerceando a curiosidade e o espírito crítico, acaba por inibir a abertura para a alteridade e capacidade para enfrentar as tensões geradas
inevitavelmente pelo contato entre grupos diferentes. Por outro lado,
o diálogo e a troca de argumentos asseguram o relaxamento desses
conflitos e favorecem o reconhecimento do outro.
A outra parte da resposta à pergunta sobre a contribuição da
escola para a construção do futuro consiste em sua disposição para
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favorecer a elaboração de projetos e objetivos comuns. Obviamente,
o esporte é um dos caminhos mais bem sucedidos para o fomento
desta disposição entre os estudantes e os professores, pois ele favorece a dissipação das diferenças entre as classes sociais, as etnias, as
nacionalidades, os gêneros e as raças. Ele possui igualmente o potencial para desenvolver a solidariedade e os laços de afeição decorrentes da união de esforços para a conquista de objetivos comuns bem
como do prazer gerado pela convivência lúdica. Além do esporte, as
atividades voltadas para a ajuda humanitária, projetos de educação
popular, organizações sociais de bairro e outras similares proporcionam o surgimento e o fortalecimento de laços afetivos e de solidariedade, unindo alunos e professores em torno de causas socialmente
justificadas.
A despeito de se apresentar fundamentalmente como uma
ação em vista da construção do futuro, a educação, para a Comissão
Delors, é uma atividade que somente se justifica por sua contribuição
para o desenvolvimento total da pessoa. O que implica uma tarefa a
ser realizada na atualidade envolvendo a preparação do espírito, do
corpo, da inteligência e da sensibilidade, do sentido estético, da responsabilidade pessoal e da espiritualidade (DELORS, 2003. p. 99). A
educação voltada para estes objetivos deverá proporcionar ao jovem
tornar-se um adulto capaz de elaborar pensamentos autônomos,
adotar decisões independentes e saber como agir face às diferentes
situações que a vida lhe apresentar.
A emancipação decorrente de uma educação voltada para a
autonomia não significa, no entanto, uma opção pelo individualismo nem pela busca de objetivos egoístas. Esta preocupação surgiu
na modernidade face ao avanço dos processos de desumanização
das relações sociais deflagrados pelo desenvolvimento da tecnologia e o acirramento dos conflitos sociais decorrentes das diferenças
econômicas, sociais e culturais da sociedade industrial. Na chamada
sociedade conhecimento, estes conflitos tendem a se manifestar nas
mídias sociais que de fato pressionam a opinião pública e promovem
a alienação de uma parte significativa do público, tornando-a submissa aos interesses de organizações econômicas e políticas.
Assim, a noção de educação integral foi concebida como um
recurso para a preparação das pessoas face aos detentores dos dispositivos que visam submetê-las ao seu controle e à sua vontade. Espe- 138 -

ra-se que a educação formal contribua para que os jovens se tornem
capazes de se libertar destas formas de sujeição e tomem para si mesmos a disposição para conduzir os seus próprios destinos. A adoção
deste objetivo no bojo das políticas públicas de educação deverá não
apenas beneficiar os indivíduos, segundo a Comissão Delors, mas
acarretará o progresso de todas as sociedades, uma vez que contribuirá para a diminuição da violência e fomentará o interesse pela
inovação e a criatividade, proporcionando a expansão da diversidade
e fortalecendo a liberdade, que são elementos fundamentais para a
sanidade da política e da economia.
Neste sentido, é indispensável que, além das atividades destinadas à aquisição de conhecimentos científicos e técnicos, as crianças e os jovens tenham acesso às artes, aos esportes, à diversidade de
experiências culturais e sociais que estimulem e favoreçam o despertar e o desenvolvimento de talentos e aptidões estéticos, científicos,
artísticos, desportivos, culturais e sociais bem como a criatividade e
a imaginação de maneira a substituir uma educação utilitarista por
uma formação mais abrangente e voltada para o atendimento das
aspirações dos estudantes.
Portanto, a noção de educação integral comporta tanto os aspectos do conhecimento de si mesmo, das capacidades afetivas e do
reconhecimento do outro, da aquisição de habilidades intelectuais,
técnicas e estéticas quanto os aspectos da socialização e da capacidade de conviver, os quais deverão ser conduzidos de maneira autônoma por pessoas criativas, livres de preconceitos e abertas para
a inovação e as mudanças da ciência, da cultura, da sociedade e do
pensamento.
Estas, portanto, são as noções pelas quais a Comissão Delors
preconizou a necessidade de repensar a escola a fim de que a educação se torne apta a enfrentar os desafios do século XXI. Elas pressupõem que a educação não é uma atividade restrita a uma etapa da
maturação das pessoas, mas que é uma exigência para a vida toda de
maneira que a aprendizagem se torne uma disposição permanente
para a aquisição de novos conhecimentos e habilidades, buscando a
combinação de uma cultura geral e o aprofundamento em um campo mais restrito de conhecimentos bem como a disposição para o
aprendizado de novos saberes. Esta disposição abrange a abertura
para o aprender a fazer, isto é, a preparação para o trabalho e a valo- 139 -

rização do trabalho como campo educacional, onde se apresentam
diversas ocasiões e experiências para o desenvolvimento de competências técnicas e sociais, o amadurecimento pessoal e intelectual, da
capacidade crítica e da criatividade. Ela também comporta o aprendizado da comunicação, da capacidade de convivência, de cooperação e de formulação de projetos e objetivos comuns, os quais deverão
contribuir para a diminuição dos conflitos e da violência ao mesmo
tempo em que favorecerão a ampliação das liberdades e da autonomia das pessoas e, consequentemente, a humanização das relações
econômicas, políticas, sociais e culturais do novo milênio.
Apresentando, assim, o paradigma no qual se inspirou reforma
a educacional brasileira de 2017, pretendo destacar o descolamento
da BNCC em relação aos preceitos da Comissão Delors, os quais preconizam o equilíbrio entre os chamados quatro pilares da educação
para o século XXI ao passo que a nova base nacional para o currículo
da educação básica privilegia claramente a formação técnica e profissionalizante, submetendo todos os demais aspectos da educação
à diretriz da preparação para o trabalho. Além disso, é notório o artifício retórico e legal que foi utilizado para justificar a redução dos
direitos de aprendizagem aos conteúdos exigidos para a aferição da
qualidade do desempenho escolar pelas agências internacionais de
avaliação da escolarização da força de trabalho disponível em cada
país. Em nome da liberdade de escolha e do direito à diversidade, se
abriu a possibilidade de preterir a formação integral para facilitar a
formação instrumental ou a semiformação, como diria Adorno.
Face a estas discrepâncias, a questão do ensino de filosofia,
de um ponto de vista filosófico, aparece como um problema mais
amplo do que a mera discussão sobre a sua obrigatoriedade, a sua didática e a contribuição que ele pode fornecer para que os estudantes
possam atingir os objetivos de aprendizagem propostos pela BNCC.
Ela se apresenta como uma interrogação sobre o direito ao livre pensar como atividade indispensável à plena formação em um contexto
educacional em que a filosofia poderá ser utilizada como instrumento de sujeição e domesticação das pessoas e para a uniformização
de um modo de viver e pensar segundo uma ordem eminentemente
economicista e utilitarista, avessa, portanto ao estado democrático
de direito.
A reforma educacional promovida em 2017 precisa ser analisada como uma virada que atingiu o movimento de redemocratiza- 140 -

ção da sociedade brasileira. Tal movimento, cujo ponto culminante foi a aprovação da Constituição Federal de 1988, se desenvolveu
não somente em função da abertura política, mas também como
um esforço para a transição de uma estrutura agrária e arcaica para
uma economia urbana e industrializada, liberal e pluralista (FREIRE. 1981. pp. 39-65). Pelo que vimos até aqui, esta inflexão está ligada a uma nova transformação da estrutura social e econômica da
sociedade brasileira com repercussão no regime político de participação democrática e nas políticas públicas de assistência e inclusão
social. Entretanto, estas mudanças não favorecem a universalização
do acesso aos direitos fundamentais, como a educação e a saúde, mas
a restrição cada vez mais cerrada desses direitos e a redução das formas e dos espaços de participação popular nas atividades políticas.
Este cenário nos leva a colocar o ensino de filosofia nas escolas como uma questão relacionada à necessidade de proporcionar à
juventude os meios para que ela possa compreender estes eventos
e se sentir tocada a ponto de formular para si mesma a velha questão kantiana do Esclarecimento. Hoje, porém, esta questão tem de
enfrentar muitos obstáculos para se formular como uma disposição
coletiva de amplo alcance, pois o retrocesso ao qual nos referimos
adotou estratégias muito inteligentes e convincentes para alcançar
seus objetivos. Em primeiro lugar, ele não se apresenta como um
programa explicitamente ligado aos interesses da classe dominante
nem se impõe mediante a violência e a repressão ostensivas do Estado. Ele avança em nome das liberdades civis, da pluralidade e até
mesmo da legalidade e da harmonia social.
A abertura que o ensino de filosofia ainda encontra na BNCC
para o seu exercício pode se transformar em mais um desses recursos para a ampliação e o aprofundamento dessas transformações que
tendem a reduzir as políticas públicas de assistência e inclusão social
que estão em curso no Brasil e em muitos outros países. Portanto,
para quem concebe a filosofia como uma atividade voltada para o
esclarecimento e a emancipação individual e coletiva, será necessário fazer a crítica dos discursos, das instituições e das práticas pelos
quais este processo está sendo conduzido. Para tanto, será imprescindível a pesquisa de uma base teórica que capacite os educadores
e a sociedade a analisar filosoficamente estes eventos e a formular
estratégias de ação pedagógica e política. Neste contexto, o ensino de
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filosofia na escola pode ser concebido como um problema cujos termos compreendem a análise das formas de emergência, produção e
circulação social da verdade; a investigação das formas de controle e
produção de diferentes formas de subjetividade mediante a articulação da ciência e das instituições disciplinares; a análise do surgimento, das modificações e do funcionamento das modalidades de poder;
a investigação da história das experiências de elaboração de si como
sujeito ético; enfim, uma reflexão sobre as relações da filosofia com o
conhecimento científico, as práticas políticas e a preocupação moral.
Estas articulações abrangem um programa bem mais amplo
do que o que se propôs para a filosofia na Educação Básica. O que se
justifica em face do cenário cultural e político que tem se desenhado
a partir da aprovação da reforma educacional de 2017. Implantar o
ensino de filosofia nas escolas com o intuído de dar prosseguimento
e legitimar o projeto de ordem política e social que a BNCC comporta implica em transformar a filosofia em instrumento de domesticação e sujeição das novas gerações, negando-lhes as condições de
acesso às ferramentas que poderão lhes auxiliar a criar alternativas
ao empreendedorismo como modo de vida hegemônico.
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IV. Ler Foucault para uma
formação pedagógica em filosofia
A problematização do ensino como questão filosófica é tão
antiga quanto a própria história da filosofia. As inquietações que
pretendo abordar no momento concernem a nossa experiência atual
e regional, da qual não possuímos uma compreensão muito nítida
porque nela estamos envolvidos. Mas, justamente por isso, elas exigem um esforço teórico que nos permita esboçar uma posição intelectual consistente, estratégica e consequente diante das ambiguidades que a legislação impôs ao trabalho docente em todos os níveis da
educação formal e, em particular, na etapa final da Educação Básica,
onde se trata do coroamento de uma educação integral, isto é, que
tem a pretensão de atender às expectativas acalentadas pelos estudantes.
Na primeira parte, reuni anotações sobre as mudanças que se
promoveram na política nacional da educação básica para identificar e entender como, doravante, poderão se realizar as atividades do
professor de filosofia no Ensino Médio. Tentei elaborar uma análise
crítica do discurso pelo qual se forneceram as justificativas teóricas
e práticas para a reforma educacional associando estas críticas aos
dados e análises da escolarização no Brasil, da qualidade do ensino
de filosofia em nível superior e do desempenho dos estudantes de
filosofia nas universidades brasileiras. Esse trabalho sugere que, de
fato, o Ensino Médio apresenta taxas de evasão e insucesso bastante preocupantes, que o desempenho dos estudantes de filosofia nos
cursos universitários ainda está aquém do que se requer para a sua
qualificação como docentes e que estes cursos são pouco atrativos
ao mercado de trabalho. Contudo, não é evidente que as alterações
da legislação tenham sido feitas para superar os obstáculos dos estudantes que os impedem de concluir todas as etapas da educação
básica e atingir um nível ótimo de desempenho escolar. Embora
não tenhamos nos aprofundado no estudo das causas do fracasso
escolar, entendemos que o ponto que enseja nossa reflexão não se
encontra aí, pois tampouco os defensores da reforma se debruçaram
sobre estes problemas ao passo que os discursos teóricos sobre os
quais se apoiaram se referem preferencialmente às supostas lacunas
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da organização curricular e da organização institucional das escolas,
desprezando os aspectos concretos dos quais a escola não possui o
poder de amenizar os efeitos nem o de proporcionar mecanismos de
mediação que favoreçam o acesso, a permanência e a participação
dos jovens nas atividades institucionais.
As novas alterações do currículo repercutirão nas formas de
inserção e atuação do profissional do magistério encarregado de ministrar conteúdos e promover entre os estudantes do Ensino Médio
atividades de pesquisa e reflexão nos campos da filosofia e da história
da filosofia. Elas impõem igualmente a reestruturação dos cursos de
licenciatura, especialmente no que concerne aos currículos da área
das ciências humanas e sociais. Elas agravam problemas práticos que
já se apresentavam bem antes da reforma de 2017, uma vez que as
queixas relativas à falta de orientações inequívocas e objetivas sobre
o currículo remontam ao período em que algumas unidades federativas permitiram o retorno dessa disciplina às escolas. Tais queixas
se ressentem justamente da ambiguidade suscitada pela oscilação
entre uma proposta conteudista e uma proposta problematizadora.
Na BNCC, deu-se preferência a esta última proposta, mas com o sacrifício de um trabalho direcionado ao aprendizado da leitura e da
escrita em filosofia.
A solução apresentada pela lei no. 13.415/2017, que promoveu
a reforma do Ensino Médio e que foi regulamentada pela BNCC,
não dissipou as antigas ambiguidades, mas acabou por promover
um cenário curioso que abre diversas possibilidades entre as quais
se colocam o acolhimento auspicioso e a destituição honrosa da filosofia da grade curricular. O ambiente que deverá se instalar nas
escolas poderá estimular os estudantes ao estudo de temas de filosofia, sobretudo aqueles relacionados ao contexto social e cultural dos
estudantes. Mas este ambiente poderá ser hostil onde se optar pelo
modelo disciplinador do qual as escolas cívico-militares se tornaram
paradigma. De todo modo, o quadro institucional instaurado pela
BNCC enseja uma reflexão mais profunda do que o debate sobre
maior ou o menor rigor do regime disciplinar.
Não é por acaso que se deslocou o ensino de filosofia para
uma função menos honrada em relação àquela que lhe fora atribuída
pela lei no. 11.684/2008, a qual já não era absolutamente prestigiada.
Agora se trata de instaurar uma nova direção para a política nacional
da Educação Básica. Para tratar o magistério de filosofia nas escolas
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como uma questão filosófica, será necessário refletir filosoficamente sobre os princípios e os objetivos desta nova política. Para tanto,
acredito que algumas lições de Michel Foucault podem nos fornecer subsídios para formular, em suas linhas gerais, uma análise crítica dos elementos teóricos e práticos da reforma educacional e, ao
mesmo tempo, propor temas para a reflexão da filosofia como ação
pedagógica.

Foucault e a Educação
Nos escritos de Michel Foucault, a educação aparece muitas
vezes como um tema secundário, abordado em vista do esclarecimento de questões centrais, como a formação do médico, a psiquiatra e a regeneração do criminoso, os mecanismos de vigilância e controle no hospital, na escola e na prisão e como instância estratégica
no dispositivo da sexualidade. No curso ministrado no Collège de
France em 1980-1981, intitulado Subjetividade e Verdade, e nos três
últimos volumes de História da Sexualidade, O Uso dos Prazeres, O
Cuidado de Si e As Confissões da Carne, Foucault traz este tema um
pouco mais para o centro de uma reflexão em torno das práticas da
Cultura de Si, que, entre o século V a. C. e o século V d. C, na Europa, se desenvolveram largamente e antecederam o aparecimento de
instituições cruciais para a consolidação da civilização greco-cristã,
como a Confissão, a Pedagogia, a Psiquiatria, a Psicologia e a Psicanálise.
Embora não seja um tema central de suas pesquisas, a educação atravessa os escritos de Foucault, pois eles constituem uma série
de investigações sobre a formação e a produção de modos de subjetividades em condições historicamente determinadas. Como subsídio para a reflexão sobre as implicações epistemológicas, políticas e
éticas da reforma educacional no Brasil, o pensamento de Foucault
enseja um conjunto de problemas sobre a Verdade, o Estado, a Sociedade e o Indivíduo, não como objetos de uma consciência cada
vez mais dona de si mesma, aprimorada pelos percalços da história
e cada vez mais sábia pelo acúmulo de experiências e a superação
dos erros cometidos, mas como características móveis e transformáveis das práticas sociais cujos traços delineiam a genealogia de nossa
própria atualidade e experiência. Foi na esteira desta genealogia que
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a escola emergiu, para Foucault, como um dispositivo de poder-saber na modernidade. Por outro lado, o seu pensamento também nos
permite analisar a questão da formação espiritual e da elaboração
ética de si, a qual está inserida em um recorte histórico mais antigo
e mais longo do que o da modernidade, vinculando-se, diferentemente do que se passa na educação formal da atualidade, não ao
problema da capacitação técnica, mas ao de um tipo de cuidado permanente em relação à existência individual onde se coloca em jogo,
simultaneamente, o conhecimento de si, a elaboração de si segundo
um ideal ético e estético, e o uso refletido de um determinado tipo
de saber sobre si mesmo no campo da arte de governar. Seus estudos
nos permitem pensar a educação a partir da perspectiva da crítica
das formas modernas da instituição escolar, onde a formação dos
sujeitos está envolvida nas estratégias de fortalecimento do Estado
Soberano e da Governamentalidade Social. Eles também nos permitem pensar outras possibilidades para a formulação de políticas
educacionais que estejam à altura dos desafios contemporâneos. Entre estes problemas, se encontra o do desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação. Contudo, sem dúvida, ele
merece atenção quanto as questões políticas, econômicas e sociais.
Estas se manifestam cada vez mais constantemente sob as formas de
violência, racismo, preconceitos, migração, desigualdade de oportunidades, desemprego, diferenças de gênero, autoritarismo, pobreza e
precarização da vida que são pouco mencionados na BNCC.
As linhas gerais que pretendo formular para a leitura de Foucault como um subsídio para uma formação pedagógica em filosofia
e uma crítica da reforma da política da educação básicas serão esboçadas mediante alguns comentários sobre as aulas pronunciadas no
período letivo de 1978-1979, no Collège de France, quando Foucault
apresentou uma introdução ao estudo do Nascimento da Biopolítica,
e sobre o texto A BNCC no contexto do Ensino Médio, que apresenta
a justificativa sobre a qual se apoiou a reforma da LDB.
A despeito do título, o curso de 1978-1979, não tratou da Biopolítica, mas dos acontecimentos pelos quais a doutrina de neoliberalismo se desenvolveu e se aplicou na Alemanha, na França, na
Inglaterra e nos Estados Unidos, no período entre 1920 e 1970. Segundo Foucault, para que possamos entender como a vida se tornou
objeto e instrumento de poder, como as técnicas de governamenta- 152 -

lidade se apropriaram da vida como objeto central de sua atuação,
é preciso compreender como surgiu, como funciona e quais são as
finalidades do neoliberalismo. O curso sobre o neoliberalismo foi
ministrado em um período em que Foucault colocava em suspenso
o ciclo de pesquisas sobre a história das instituições disciplinares e
se preparava para investigar o que ele chamou Artes de Governar,
Governamentalidade, as artes de conduzir as pessoas, as almas, os
corpos, os indivíduos e as coletividades.
De certa maneira, este novo ciclo dará continuidade às investigações precedentes sobre a história da psiquiatria, a história da medicina, a história da prisão e a história da sexualidade. Entretanto, uma
nova perspectiva será gestada no momento mesmo em que Foucault
fizer a revisão das doutrinas da Economia Política para descrever a
história do liberalismo e do neoliberalismo. Até então, seus trabalhos haviam discorrido sobre os modos de produção institucional
das formas de subjetividade que nos são bastante familiares, uma vez
que as conhecemos nas figuras do trabalhador alienado, do doente
mental, do enfermo, do criminoso e do pervertido sexual, do pobre,
do migrante e de toda uma população de tipos sociais classificados
pelo crivo da normalização, da disciplina, do controle judiciário e
em torno dos quais um conjunto de ciências, técnicas e instituições
se desenvolveram, entre as quais se destacam a pedagogia e a escola.
A partir do ano letivo de 1979-1980, com o curso sobre O Governo
dos Vivos, os ensinamentos de Foucault no Collège de France e os
seus derradeiros livros serão dedicados às questões da formação de
si como problema ético conduzido não pelas instituições, mas como
um tipo de preocupação cultivada em determinados círculos sociais
cujos componentes, embora não atuassem diretamente como governantes, acalentavam aspirações de liderança e comando em suas comunidades políticas.
Na maior parte de suas investigações, o recorte cronológico
sobre o qual costumava se debruçar não ia além da segunda metade do século XIX, com raras incursões sobre as pesquisas da Psicanálise, da Etnologia e da Linguística da primeira metade do século
XX. Parece que, no final dos anos 1978/79, surgiu a distinção entre
a questão da política pensada a partir de um ponto de vista do Estado e uma política pensada sob o ponto de vista do governo, isto é,
a diferença entre uma ação política baseada no Direito Natural e a
- 153 -

gestão do governo apoiada na Economia Política. Esta diferença será
decisiva para a compreensão do presente como uma tarefa filosófica
que busca definir o liame entre emancipação do sujeito e revolução
social.

A premissa adotada pela BNCC
A proposição do ensino como questão filosófica pode ser,
guardadas as devidas diferenças, colocada em termos semelhantes.
Peguemos o termo “recontextualização”, que foi adotado para justificar a reforma do Ensino Médio, para retomar esta questão mediante
a leitura da BNCC-Ensino Médio sob a luz do curso de Foucault.
Este vocábulo se define como a atribuição de um novo contexto a
alguma coisa: contextualizar mais uma vez; dar um outro significado
para que algo possa ser visto sob um ponto de vista diferente. Ele nos
induz a inferir que a reforma pretendeu interpretar as finalidades do
Ensino Médio, aprovadas na versão original da LDB, sob uma nova
perspectiva. Ora, a BNCC se refere a expressões como “dinâmica social”, “desenvolvimento tecnológico”, “multiplicidade”, “heterogeneidade”, “incerteza”, “diversidade”; “muitas juventudes”, entre outras,
que esboçam um campo de representações onde deverão figurar
não somente os seres e as relações onde os sujeitos se identificam, se
distinguem uns dos outros, se relacionam, mas, também, se tornam
vulneráveis a alterações, inovações e instabilidades que impedem a
representação de tudo o que poderia ser tomado como sólido, estável, permanente. Paradoxalmente, este cenário de incertezas é aquele
do qual se lançará mão para justificar a necessidade de instituir uma
escola que assegure o acesso a um direito subjetivo e universal com a
finalidade de capacitar os estudantes para se adaptarem às eventuais
mudanças da dinâmica social.
A nova legislação, assim, trabalha com uma premissa intrigante, referente a uma esfera da realidade da qual nem o Estado nem a
sociedade seriam capazes de conhecer em sua totalidade. Intrigante
porque esta é a premissa que justificou a necessidade de se reorganizar o currículo do Ensino Médio. Intrigante, também, porque é sobre
esta incerteza que se definem as modalidades das ações pedagógicas
e as finalidades do Ensino Médio. Enfim, uma política definida por
uma incerteza que comporta o potencial de retirar dos estudantes e
da escola a base sobre a qual se justifica a existência de um sistema
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público, universal e obrigatório de educação, a saber: o direito à educação. A incerteza do futuro é a noção que abre a possibilidade de
justificar a atuação da escola não em função de um direito, mas em
função das aspirações da multiplicidade de indivíduos que demandam os serviços educacionais. Não é irrelevante este deslocamento
do direito para o interesse como base epistemológica para a ação
educacional.
Na verdade, aí se trata de um movimento pendular da semântica, que nos leva de um sujeito portador de um direito inalienável,
subjetivo, intransferível e irrenunciável - o direito à Educação - a um
sujeito detentor de interesses ou aspirações sobre os quais, ainda que
não possam conhecê-los em todas as suas determinações, nem o
Estado e nem a Sociedade poderão desprezá-los, tendo de agir, para
atendê-los, para os suprimir, os vigiar, suplementar, os compensar,
reprimi-los ou modular: interesse pelo conhecimento, pela qualificação, pela certificação institucional ou quaisquer outras vantagens
que a educação possa proporcionar àqueles que a demandam. Como
direito, a educação pode ser reivindicada como obrigação do Estado.
Como interesse, a Educação pode ser considerada como mercadoria,
como capital, como insumo nas relações de produção, consumo e
circulação de bens no mercado.
Direito e interesse, segundo Foucault, não são universais e
nem são evidentes. Assim como a loucura, o crime e a sexualidade,
direito e interesse são categorias construídas e que, portanto, permitem e requerem a crítica de suas condições de possibilidade e de
seus limites. Como se sabe, o trabalho crítico ao qual Foucault se
dedicou não se apoiou sobre as exigências do transcendental kantiano, mas sim sobre as condições materiais, históricas e institucionais
de produção do saber. No curso sobre o Nascimento da Biopolítica,
é disso que se trata, isto é, de uma análise histórica das categorias
fundamentais do pensamento neoliberal com vistas a uma crítica da
experiência atual da Arte de Governar. Uma análise dos discursos
pelos quais se forneceram as bases científicas atuais da Governamentalidade, no bojo dos quais se passou de uma prática jurídica para
uma prática economicista na condução o Estado.
Entre 1740 e 1820, segundo Foucault, a Arte de Governar sofreu uma alteração considerável no que concerne às suas relações
com a verdade, ao conhecimento ou à falta de conhecimento ineren- 155 -

te à competência daqueles que se encarregavam de conduzir o Estado na Europa. Esta mudança incidiu sobre a antiga relação do soberano com a Sabedoria, quando, na Idade Média, ainda se incumbia
o monarca de cuidar do destino dos súditos não apenas em relação
às suas necessidades mundanas, mas, também, de sua salvação no
outro mundo. Outrora, exigia-se, como requisito para o exercício do
poder, qualidades morais e intelectuais concernentes à aplicação da
justiça e à promoção da equidade pelas quais o soberano deveria se
mostrar um exemplo de virtude diante dos governados. Este requisito deixou de fazer sentido quando o princípio do governo deixou de
ser a Sabedoria e foi substituído pela Razão de Estado.
Inicialmente, a Razão de Estado apoiou-se no Direito Natural,
que, primeiro, justificou a legitimidade do soberano como detentor
de um poder sobre um território e a totalidade dos súditos que nele
habitassem. Mas logo o Direito Natural passou a compartilhar com
outro saber o conhecimento requerido para a boa condução do governo. Este outro saber não se apresentou como um discurso teórico
sobre o direito do soberano, mas como decorrência de um fato que
se coloca por si mesmo para todo aquele que tem de lidar com o
Estado e assumir a responsabilidade de promover os seus objetivos.
É claro que o objetivo primeiro do Estado é assegurar o seu poder, a
sua capacidade de impor a sua vontade frente aos outros Estados e,
também, dobrar a vontade dos súditos ao jugo do soberano. Quanto
a este objetivo, o Direito Natural forneceu o conhecimento necessário para fazer vir à luz a verdade pela qual se investiu o soberano. Mas, uma vez instalado no trono, este terá de lidar com outras
questões igualmente cruciais para que o Estado tenha êxito em suas
pretensões.
Tais questões concernem à gestão dos recursos naturais, da
circulação de bens, da indústria e do comércio e, sobretudo, das
questões implicadas na existência dos súditos, não como sujeitos
de obrigações legais, mas como componentes de um todo cuja
relevância diz respeito à riqueza ou à precariedade do tesouro, à manutenção da ordem interna e à competitividade do país no comércio
internacional. Trata-se da condição dos súditos como população.
O conhecimento da verdade a propósito dos recursos naturais e da
população se tornou, no lugar da antiga Sabedoria Moral, o saber
indispensável a todo o soberano que tiver a pretensão, não necessa- 156 -

riamente de promover a justiça social ou a salvação moral dos súditos, mas de fortalecer os poderes do Estado, o enriquecimento do
tesouro, assegurar a obediência dos súditos e elevar capacidade de
competição do Estado no mercado internacional.
Foi esta a mudança pela qual a noção de interesse se inscreveu como uma realidade nas relações da sociedade contemporânea.
Ela se tornou proeminente com a ascensão do neoliberalismo nas
décadas subsequentes à derrota da Alemanha na Segunda Guerra
Mundial. Segundo Foucault, o neoliberalismo se impôs como uma
tendência cada vez mais relevante em um contexto em que os regimes autoritários voltavam a ameaçar tanto os países derrotados
quanto os vencedores, quando o totalitarismo avançava a despeito
dos esforços de auxílio e solidariedade internacional envidados para
a recuperação econômica, social e política dos Estados afetados pela
guerra. Ele se expandiu e continuou a funcionar como discurso e
como prática de prevenção à “fobia do Estado” que assombra as mais
diversas correntes político-partidárias da atualidade. As relações entre as categorias de Direito e Interesse têm sido retomadas continuamente nos programas governamentais com a finalidade de promover
a mediação entre a tendência de estatização do governo e as estratégias adotadas pela sociedade visando à manutenção e a ampliação
das liberdades civis.
A influência do neoliberalismo na reforma do Ensino Médio e
na BNCC é explícita. O que não nos causa surpresa, uma vez que esta
forma de pensar tem pesado bastante na implementação de muitas
medidas políticas e administrativas visando à adequação do Estado
Brasileiro às orientações econômicas e financeiras dos organismos
internacionais de governança há mais de trinta anos. A despeito disto, para que possamos refletir com propriedade sobre as razões pelas quais a filosofia parece ter sido preterida pela BNCC, precisamos
examinar o modo e a amplitude deste novo avanço do pensamento
liberal na legislação do país. Existe uma correlação bastante evidente
entre a realidade tal como ela foi recontextualizada pela BNCC e o
modo pelo qual a Economia Política atua como regime de verdade
no Estado neoliberal, do qual se tornou a base científica indispensável para a condução exitosa do governo a partir do século XVIII.
Tal correlação enseja o exame dos problemas políticos e éticos
decorrentes dessa nova maneira de representar a realidade a fim de
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que possamos avaliar melhor o arranjo curricular no qual se vislumbra a inserção do ensino de filosofia.

Biopolítica e Educação
Muitos pretendem ver neste curso um elogio ao neoliberalismo. Contudo, o que importa aí não é saber se o filósofo era contra
ou a favor desta corrente de pensamento, pois isto não estava em
questão. O que se discutia eram as condições teóricas e políticas para
o desenvolvimento de uma nova Arte de Governar, da qual Foucault
descrevia os procedimentos, as técnicas, a abrangência e as implicações éticas e políticas. Esta nova Arte de Governar a qual Foucault se
referia era a Biopolítica.
As pesquisas de Foucault sobre a loucura, a doença e o crime
levaram à exposição das técnicas de internação, vigilância, punição
e adestramento como partes de um dispositivo que se desenvolveu
ao longo do surgimento e da evolução do Estado Moderno, tendo
se mostrado especialmente na configuração do Estado de Polícia.
A polícia é um conceito que designa o conjunto de procedimentos
e instituições destinados a regular a conduta dos indivíduos como
membros de uma sociedade organizada segundo os princípios da
Razão de Estado. Ela se revelou decisiva no aperfeiçoamento do
modo de operar do poder soberano mediante a promoção das condições técnicas requeridas para elevar a sua capacidade de impor o
dever de obediência e a disposição dos súditos para o trabalho. Entretanto, esta ampliação do poder soberano implicou a necessidade
de elaboração e adoção de recursos mais eficazes e mais racionais
para lidar com os fenômenos decorrentes da expansão econômica
e política, entre os quais se destacam a elevação da velocidade do
aumento da população e, consequentemente, a elevação da demanda
por alimentos. A Biopolítica é a Arte de Governar pela qual o poder
soberano promoveu a articulação entre as técnicas da disciplina e
os procedimentos de gestão da população. Ela implica não apenas a
gestão do território e dos recursos naturais aí disponíveis, mas, sobretudo, os corpos e os processos que envolvem a vida e a morte, a
saúde e a doença, as taxas de nascimento e as de mortalidade e todos
os demais fatores pelos quais o direito de soberania do Estado se
impõe aos indivíduos e à sociedade tomada como unidade econô- 158 -

mica e política. Com a Biopolítica, a Arte de Governar tende a substituir a Razão de Estado pela Razão Governamental como princípio
de racionalização das relações entre os governantes e os governados.
Para Foucault, este evento se trata de uma inflexão relevante no que
concerne à substituição da concepção de que o Estado constitui um
fim em si mesmo pela tese de que o governo é um instrumento de
mediação entre o Estado de Direito e a Sociedade como uma esfera
da realidade em torno da qual doravante não se poderá deixar de
colocar a questão da relação entre as liberdades civis e a abrangência
da intervenção do Estado sobre a economia.
No âmbito da Biopolítica, a educação ocupa um lugar central,
uma vez que as escolas concentram uma multiplicidade de saberes e
procedimentos que contribuem decisivamente para o fortalecimento
da saúde da população, a sujeição política e a capacitação técnica dos
indivíduos. O discurso incorporado pela BNCC nos fornece o exemplo mais recente e prova a atualidade de um tipo de prática de governança que já remonta há dois séculos. Além disso, a escola desenhada pela BNCC adotou o neoliberalismo como diretriz norteadora
das ações pedagógicas. A configuração da realidade esboçada nos
projetos de vida com os quais a instituição escolar se compromete
induz os estudantes a abraçar o empreendedorismo não como uma
entre as possibilidades de realização pessoal, mas sim como a única
via pela qual se poderá compatibilizar o Estado de Direito, o exercício da cidadania, as aspirações individuais e o interesse da sociedade.
Não se pode deixar de perceber o vínculo deste eixo com as
asserções relativas à capacitação para a tomada de decisões, a criatividade, a inovação e para a adaptação face às alterações da dinâmica social, sobretudo, aquelas relativas aos tipos de ocupação que
deverão ser ofertados pelo mercado de trabalho e, coroando tudo
isto, a coragem para o enfrentamento das incertezas, que é todo o
conhecimento que, segundo a BNCC, o Estado pode garantir como
legado a ser transmitido às novas gerações. A adoção do empreendedorismo como uma orientação indispensável à política de educação
nacional parece ter pesado muito mais para a promoção da reforma
do Ensino Médio do que o exame das inconsistências do currículo.
Ela inscreve na estrutura curricular uma visão da economia política segundo a qual cabe ao mercado um papel preponderante na
regulação das oportunidades de ocupação profissional, na definição
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do perfil acadêmico e profissional e na elaboração dos projetos de
vida dos estudantes. Fazer do empreendedorismo a linha mestra da
formação escolar implica submeter todos os componentes estruturantes da “educação integral” ao crivo da preparação para o trabalho
de maneira que tanto a noção de aprimoramento do estudante como
pessoa quanto a proposição de que a escola deve proporcionar aos
estudantes a aquisição de competências para a elaboração de seus
projetos de vida são orientadas pelo viés do neoliberalismo. Esta
orientação corresponde à concepção formulada na BNCC da formação para a cidadania conforme princípios éticos, políticos e estéticos
utilitaristas, como a saúde e a sustentabilidade.

Neoliberalismo e Gestão das liberdades
Segundo Foucault, na história do neoliberalismo, duas orientações teóricas se destacam. Embora tenham em comum a oposição ao crescimento excessivo do Estado e às políticas ostensivas de
intervenção estatal sobre a economia, o Ordoliberalismo e a Escola
de Chicago se distinguem pelas posições que tomam face aos limites
e às maneiras de organizar a ordem econômica mediante a lei. Foucault chama de Ordoliberalismo as teses e as políticas desenvolvidas
a partir do pensamento difundido pela revista Ordo, que reuniu, na
década de 1920-1930, intelectuais formados na Escola de Friburgo,
os quais estudaram a economia política tendo como fundamento a
filosofia de Husserl e a sociologia de Max Webber. Entre eles, se destacam Eukem, W. Roepke, Frans Böhm e Von Rustow. A Escola de
Chicago, por sua vez, segundo Foucault, foi inaugurada pelo economista Henry Calvert Simons, que publicou, em 1934, uma crítica
ao New Deal e ao ideário de Keynes, em um artigo intitulado Um
programa positivo para o laissez-faire.
Para os neoliberais alemães, o mercado não possui a consistência suficiente para evitar as distorções de preço, escassez e desemprego que atingem as populações de países acometidos por crises
como a guerra, as catástrofes naturais e as inovações tecnológicas
que provocam a desestruturação da sociedade. Ele precisa do Estado para ordenar a economia daquelas sociedades em que o desafio
consiste na reconstrução das relações e das instituições sociais que
foram fragmentadas e dissolvidas pela violência, a fome, a dispersão
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da população e a redução radical da oferta de insumos de primeira
necessidade etc. O neoliberalismo da Escola de Friburgo forneceu o
subsídio teórico para a elaboração da política econômica da Alemanha Democrática Federal, à qual se atribuiu uma orientação socialista na área de influência americana, embora, de fato, naquele país tenha se instalado uma democracia parlamentarista. O que se explica
pelo fato de que ali se deu a inclusão de medidas de compensação de
renda, assistência social, socorro aos desempregados, saúde e educação públicas além de um monitoramento permanente das eventuais
distorções de preço e de oferta de bens e insumos, embora estas medidas não tenham se transformado em fatores de atrofiamento das
instituições estatais.
Para os neoliberais americanos, segundo Foucault, o Estado
não é apenas incompetente, ele é nocivo como agente de regulação
da economia. Toda forma de intervenção estatal tende a produzir
nas relações econômicas e políticas um ambiente irracional, marcado pela burocratização e a redução das liberdades civis. Com este
argumento, a Escola de Chicago se opôs radicalmente ao keynesianismo e às medidas de assistência social tomadas pelo governo do
Presidente Roosevelt. Simons parece representar uma maneira de
conceber o neoliberalismo não apenas como uma crítica radical ao
Estado, mas, sobretudo, como um modo de vida baseado na crença
de que o mercado dispõe de mecanismos automáticos de regulação
de suas próprias distorções e de que tais mecanismos asseguram a
manutenção do Estado de Direito. Nesta perspectiva, todas as fichas
têm sido jogadas na desregulamentação de todas as esferas da vida
social e no ordenamento das atividades nelas realizadas segundo os
princípios do empreendedorismo, inclusive a família, os círculos de
amigos, o lazer, o esporte, a educação, a saúde, a arte, a cultura etc. A
medida para avaliar o êxito desta política, na verdade, não é a justiça
social, mas o encolhimento da burocracia estatal e o grau de enriquecimento da sociedade, o qual, supostamente, deverá beneficiar cada
indivíduo proporcionalmente à sua contribuição para a elevação geral da renda.
Desde o início de sua história, o liberalismo constituiu o cenário no qual a liberdade, como direito e como disposição natural,
é reiteradamente inventada, diz Foucault. A análise histórica do liberalismo nos permite problematizar a liberdade e o interesse não
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como dados evidentes, mas como produtos de uma elaboração técnica operada pelo Direito Natural e pela Economia Política, desde a
época do mercantilismo e da fisiocracia até os episódios mais recentes do neoliberalismo. A demonstração do caráter “factício” da liberdade é necessária para evidenciar que o liberalismo e o neoliberalismo não consistem na simples defesa da liberdade de iniciativa contra
o despotismo estatal, mas que eles são práticas, ou melhor, “utopias”,
que se concretizaram em diversas experiências políticas e sociais. A
lei tem sido um dos instrumentos recorrentes pelos quais o Estado, tanto em sua versão despótica quanto na sua versão liberal, tem
dado à liberdade as suas formas concretas. As liberdades civis não
são a simples expressão de uma condição natural, mas a parcela de
autonomia concedida aos indivíduos ou por eles conquistada para
dispor de algumas das dimensões de sua existência, como a vida, o
corpo, a linguagem, o trabalho, o comércio, a educação, a propriedade, a saúde etc., tomadas como objetos de interesse, nas transações
do mercado, e consubstanciadas como direitos no ordenamento das
relações sociais. De igual maneira, o interesse não é simplesmente
uma disposição natural, mas o correlativo de uma maneira de conceber as relações entre a condição humana e a natureza na elaboração
da justificativa teórica do mercado como um artifício que a própria
natureza teria criado para obrigar a humanidade a cultivar a paz
como um objetivo comum a todas as nações. A lei regula, assim, a
margem de liberdade dos indivíduos em relação ao poder de coerção
do Estado assim como os tratados internacionais regulam os limites
da soberania dos países uns em relação aos outros. Ou seja, Foucault
problematiza o liberalismo como uma das formas mais atuais da
Arte de Governar cujo papel central na história recente consiste em
ter colocado em jogo a liberdade e o interesse como objetos cruciais
na regulação das relações entre governantes e governados.
Isto significa que, a despeito de conceber a liberdade como
uma cláusula indispensável, o liberalismo não pode deixar de adotar
medidas de governança para concretizar o seu ideário e transformar
em realidade os objetos formulados em seu plano teórico e, portanto,
não pode deixar de lançar mão da intervenção do Estado em suas
tentativas de substituir a irracionalidade pela ordem no campo das
relações comerciais. Assim, o mercantilismo e a fisiocracia utilizaram políticas de controle alfandegário, as monarquias administra- 162 -

tivas adotaram políticas de assistência social, o parlamentarismo
restringiu as liberdades civis, enfim, em cada um dos regimes políticos adotados desde o século XVII, não se tratou simplesmente de
ampliar ou restringir os limites da liberdade, mas de ponderar sobre
a amplitude necessária da ação estatal para a obtenção dos resultados
requeridos para a sustentação global da economia.
Que a Economia Política não pode deixar de ser levada em
conta na gestão do governo, quer este se apresente como liberal, neoliberal, democrático, intervencionista ou não-intervencionista, é o
que Foucault demonstrou como um aspecto incontornável da problematização sobre a melhor maneira de exercer a Arte de Governar na modernidade. Entretanto, a análise das práticas pelas quais
o mercado se tornou lugar de veridicção e critério de juridificação
não consiste necessariamente em uma defesa do empreendedorismo como forma da vida sustentável. Trata-se de mostrar como o
neoliberalismo tem atuado como uma estratégia de fortalecimento
e perpetuação das desigualdades decorrentes da transformação do
mundo em um mercado global. Trata-se também de mostrar que a
liberdade, a utilidade e o interesse, como categorias gerais dessa arte
de governar que rege atualmente nossas relações, não designam realidades incrustradas na natureza nem valores válidos pela sua inteligibilidade imanente, mas objetos fabricados mediante a articulação
de uma conjugação de saberes aplicados a situações específicas, conforme as circunstâncias do mercado, que são imprevisíveis, exigirem.

O que é o liberalismo?
Tomado como uma forma de conduzir o governo segundo
uma racionalidade ancorada no conhecimento dos fenômenos da
produção e circulação de bens e insumos, de crescimento da população, de variação de preços e de abundância ou rarefação de riquezas, o liberalismo, para Foucault, é uma estratégia de governamentalidade baseada na gestão das liberdades, na definição dos critérios
de utilidade e na administração de interesses. Não se trata de uma
estratégia inteiramente desligada da antiga Razão de Estado, mas do
aperfeiçoamento de seus mecanismos de ação, do fortalecimento de
sua capacidade de realização de seus objetivos para superar suas crises e se perpetuar como princípio de ordenação da vida social.
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Deste ponto de vista, podemos submeter a política da educação
básica adotada no Brasil a uma crítica dos fundamentos neoliberais
que a sustentam, sobretudo os que se referem ao privilégio concedido à formação técnico-profissionalizante e ao empreendedorismo
como diretriz central das ações pedagógicas preconizadas como iniciativas de apoio à formulação pelos estudantes de seus projetos de
vida. Supostamente, estes aspectos da reforma foram introduzidos
com a intenção de flexibilizar os percursos formativos e diversificar
os arranjos curriculares para proporcionar aos estudantes um amplo
leque de opções correlativas à multiplicidade de aspirações acadêmicas e à diversidade de perspectivas profissionais. Entretanto, o exame
da história e das características gerais do neoliberalismo fornece alguns elementos teóricos e práticos que nos levam a colocar em questão os princípios e as metas que estruturam esta política.
De maneira geral, o liberalismo se apresenta como uma crítica
à política intervencionista, ao excesso de intervenção do Estado sobre as relações entretecidas na Sociedade Civil, ao excesso de regulamentação do mercado e à invasão do controle normativo nas esferas
da vida íntima. O neoliberalismo surgiu como reação às políticas de
assistência social, às políticas de subsídios e de fomento implantadas
em períodos de crises econômicas, políticas ou humanitárias geradas
pela guerra, por catástrofes naturais ou fatores intrínsecos ao sistema financeiro, às alterações do mercado determinadas pelo progresso das técnicas, pela evolução da ciência etc. Embora não se possa
medir nossa situação pelo estado a que foram reduzidos os países
europeus destruídos pelas grandes guerras do século XX, não há dúvida de que “reconstrução” tem sido um termo bastante utilizado
entre nós para definir os programas governamentais que se apresentam a cada trinta anos, desde, pelo menos, a chegada da família real
até as últimas crises pelas quais se questionaram a legitimidade das
instituições políticas mais recentemente. O Brasil tem sido afetado,
desde o século XVI, pelas alterações do sistema econômico e financeiro que atingiram o planeta e causaram reconfigurações profundas
no comércio internacional e na divisão internacional do trabalho.
Sendo um país com dimensões continentais, apresenta disparidades
sociais, políticas e econômicas consideráveis, as quais determinam
uma forte heterogeneidade nas taxas de desenvolvimento humano
apuradas em suas diferentes regiões e até mesmo nas suas grandes
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cidades que, muitas vezes, são divididas em áreas segundo critérios
de pobreza, segurança, saúde e urbanização.
Face a tais assimetrias, o país, na atualidade, adotou uma política educacional com fortes características de um projeto neoliberal cuja expressão mais evidente é a inserção do empreendedorismo
como pedra de toque do poder de transformação social das escolas.
Somente a experiência concreta poderá servir de prova para a avaliação do êxito desta medida. A Reforma do Ensino Médio é parte
de um conjunto de medidas suplementares visando à expansão e o
aprofundamento do modelo neoliberal de governo entre nós. Não é
o caso de fazermos um balanço exaustivo dos objetivos alcançados
pela adoção desta política. De todo modo, podemos antecipar, pela
análise das lições de Foucault, uma reflexão sobre os mecanismos
adotados pelo neoliberalismo para alcançar os seus objetivos. Em
primeiro lugar, lembremos que esta arte de governar considera que o
objetivo a ser alcançado não é a equidade social, mas o saneamento
financeiro do Estado e o equilíbrio do comércio internacional. Não é
o Direito, concebido como prerrogativa enraizada na natureza, mas
o Interesse, concebido como síntese das relações entre a Liberdade e
a Utilidade, que serve, para o neoliberalismo, como categoria geral
do entendimento da realidade. Mais do que sujeitos e coisas, o mundo se apresenta para o Estado neoliberal como uma rede de relações
entretecidas pelo interesse.
Sob esta perspectiva, governar de acordo com a política neoliberal, não significa necessariamente a desregulamentação das relações sociais nem mesmo a recuperação do princípio de laissez-faire.
Significa a adoção de medidas pelas quais a ação do Estado deverá
afetar os corpos e as prerrogativas naturais dos cidadãos mediante a
regulação de seus interesses. O Estado neoliberal é o que organiza a
vida jurídica, política e econômica da sociedade pela regulamentação dos conflitos, pela diversificação, ampliação, restrição ou a alteração dos interesses. Para tanto, o regime de verdade que permitiu
inscrever no plano da realidade os objetos correlativos ao interesse,
isto é, a Economia Política, atua como um dispositivo permanente de
articulação das relações entre a liberdade e a utilidade. Aliás, a crítica
do neoliberalismo ao excesso de governo consiste em questionar a lei
a propósito da margem de liberdade que ela assegura aos cidadãos e
a sua utilidade, isto é, a quantidade e a qualidade das vantagens que
ela lhes proporciona.
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Certamente, esta característica do neoliberalismo pode se
transformar em um instrumento de mudança social importante em
um país estruturado a partir de uma forte tradição patriarcal, patrimonialista, machista e segregacionista. Entretanto, os resultados
obtidos até agora, após mais de trinta anos de implementação de reformas de cunho neoliberal, não foram suficientes para diminuir as
desigualdades e colocá-las em um nível tolerável. Além disso, estas
medidas não foram acompanhadas por uma distensão do autoritarismo. Pelo contrário, os fatos mostram a expansão e o fortalecimento das instituições de polícia, dos mecanismos de vigilância, de
medidas de segregação e do aprofundamento do chamado “racismo
de Estado”. Talvez se pretenda, com o aprofundamento da política
neoliberal, alcançar resultados mais auspiciosos. Contudo, a busca
de tais resultados tem se caracterizado não pelo aporte de créditos
aos pequenos produtores, não pelo estímulo à descentralização dos
centros urbanos, não pela organização de pequenas unidades econômicas, mas pela concentração dos investimentos públicos na economia mediante o financiamento de conglomerados privados, pela
desoneração acentuada dos investimentos do Estado nos serviços
públicos, pela privatização das atividades tradicionalmente consideradas como obrigações do Estado, a concessão de direitos de exploração dos recursos naturais para grupos monopolistas internacionais, a flexibilização das leis trabalhistas, o aumento da jornada de
trabalho, a chamada terceirização do emprego e outros expedientes
que parecem contribuir mais para a desorganização da economia do
que para a sua racionalização.
Assim, o segundo aspecto de nossa reflexão sobre a adoção
de princípios neoliberais pela política nacional de educação básica
consiste na possível incongruência entre uma utopia que, embora,
segundo Foucault, pareça ter obtido bons resultados na Europa e nos
Estados Unidos no período de pós-guerra, tem se mostrado controversa em países localizados no chamado mundo emergente, como o
Brasil. Incongruência entre um ideal de vida acalentado nas escolas,
a saber, o de transformar os cidadãos em empresários, e um cenário
social, econômico e político hostil ao empreendedorismo, hostil à
liberdade como fundamento das relações sociais. Segundo Foucault,
o ponto de aplicação do interesse como categoria geral do neoliberalismo é a concorrência. É a concorrência que permite a produção
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das diversas modalidades pelas quais a liberdade se apresenta como
expressão do interesse: liberdade de consumo, liberdade de iniciativa, liberdade de costumes, liberdade de concorrência, liberdade de
trabalho, liberdade de movimento, de migração etc. A concorrência
é um modo de gerir as relações sociais que se apoia na desigualdade
e não na paridade, como ocorria no período mercantilista do laissez-faire, quando se concebia o mercado como o agente das trocas
encarregado de assegurar a equivalência dos preços. Como agente da concorrência, o mercado neoliberal não tem como objetivo
estabelecer entre as mercadorias o justo preço, o preço definido pelo
princípio da equidade, mas a manutenção das desigualdades como
estratégia para a perpetuação das competições entre as empresas.
Portanto, para o neoliberalismo, a verdade a propósito do estatuto da liberdade não é extraída de sua evidência como um direito
fundamental da pessoa humana, um direito imprescritível, inegociável, o qual tampouco possui uma dimensão estável. Sua realidade somente poderá ser deduzida das relações nas quais ela aparece
como um interesse e um interesse mensurável por sua utilidade. Assim, doravante, no campo do direito do soberano, a sua legitimidade
são decorrerá de seu vínculo com Deus nem será definida como um
aspecto da ordem natural das coisas, mas como consequência das
vantagens que a sua investidura e o seu exercício podem trazer para
a gestão dos interesses conflitantes e a manutenção do jogo da concorrência. Da mesma maneira, no campo do direito penal, a liberdade não é mais apreendida como um direito, mas como a medida
para ajustar a pena conforme o interesse que a sociedade tem não
simplesmente de punir o delito, mas de assegurar um nível tolerável de delinquência. Daí o deslocamento do centro de determinação
do conhecimento do crime, que deixou de ser o ato cometido, para
se fixar na verdade do criminoso, considerado não como sujeito de
direito, mas como inimigo da sociedade e potencial ameaça ao interesse de todos. No campo da educação, o mesmo deslocamento se
operou quando o ensino passou a ser um instrumento de sujeição
política e qualificação para o trabalho e não simplesmente um direito
subjetivo. A educação neoliberal tem em vista a formação de sujeitos
aptos para o jogo da concorrência e suficientemente adaptáveis às
incertezas que lhe são intrínsecas.
Os modos da liberdade, segundo Foucault, são produzidos
pelo neoliberalismo mediante o que ele chama de jogos da seguran- 167 -

ça. A sociedade neoliberal pode ser definida como a sociedade do
perigo, pois, para que a exista a concorrência do mercado, é preciso
que as relações entre os parceiros sejam determinadas pelos riscos
aos quais eles se submetem: riscos de violência, de fraude, de crime,
de catástrofes, de adoecimento, de envelhecimento, de desemprego,
de crises. A gestão desses riscos requer a organização de relações
nas quais os parceiros assumem a possibilidade de frustrarem suas
expectativas, de fracassarem. Para que existam trabalho, comércio,
indústria, educação, saúde, segurança, se exige a regulamentação,
isto é, a organização legal de procedimentos de identificação, classificação, autorização, limitação, extensão, diversificação dos sujeitos,
de seus direitos e de suas competências no jogo da insegurança no
qual todos estão envolvidos e para que exista liberdade é preciso ativar ininterruptamente as inseguranças que a ameaçam.
Espera-se que o resultado desta competição consista no ajuste
automático das distorções de preço, das diferenças abusivas de renda, dos lucros e dos prejuízos excessivos, enfim, que, no final das
contas, o mercado se torne o mecanismo de veridicção dessas relações e forneça os elementos técnicos para a modulação dos interesses sob a ótica do direito. Veridicção, portanto, não da autenticidade
nem da equivalência das coisas, mas da regularidade das relações.
Resultado cuja expectativa estará apoiada sempre na crença de que
esta modulação não implicará em suprimir as desigualdades, mas
em mantê-las em um nível que impeça a formação de monopólios,
mantenha os episódios de alta e baixa dos preços em uma linha média de variação e evite que o empobrecimento da população atinja
níveis extremos, sem necessariamente promover políticas de transferência de renda. Segundo Foucault, é preciso que vejamos o neoliberalismo como uma nova maneira de fazer a gestão do governo,
reconhecendo as profundas diferenças que sua maneira de agir possui em relação às teorias clássicas do liberalismo dos séculos XVIII
e XIX. Desta maneira, poderemos compreender, ao mesmo tempo,
o fato de que ele tem sido abraçado por quase todos os países ao
longo do século XX e que em cada uma das experiências concretas
nas quais ele foi aplicado ocorreram variações onde também se pode
reconhecer a aplicação de programas mistos reunindo medidas neoliberais e medidas keynesianas, ações baseadas na Escola de Friburgo
e ações inspiradas na Escola de Chicago.
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Tais variações são muito interessantes para que possamos voltar ao exame desta política neoliberal que acaba de ser adotada na
educação no Brasil. Para Foucault, o que faz com que o neoliberalismo seja alguma coisa bem diferente em relação ao laissez-faire, ao
sistema de acumulação de capital denunciado por Marx, à política de
planificação do Estado adotada na Inglaterra, na Alemanha Nazista,
nos Estados Unidos e na União Soviética e ao New Deal do pós-guerra é o que ele chama de política ativa da economia. Nesta política, a
intervenções do Estado sobre a economia ocorrem e são necessárias, mas não incidem sobre os fatos econômicos propriamente ditos,
como o tabelamento de preços, o controle alfandegário, as políticas
nacionalistas de monopólio etc. Tais intervenções incidem sobre as
sociedade, isto é, naquelas esferas da vida social que repercutem direta ou indiretamente na economia. O que significa uma política de
intervenção em praticamente todas as esferas das relações sociais.

Uma nova Educação para a construção de um novo Capitalismo
Uma política neoliberal para a educação nacional faz parte
daquelas ações que, segundo Foucault, pertencem ao aspecto regulador da economia política. O Ordoliberalismo preconiza, como
estratégia para a implantação de uma política ativa da economia, a
redução das ações do Estado a dois aspectos: o aspecto ordenador,
que consiste em um conjunto mínimo de ações visando à manutenção da estabilidade dos preços; e o aspecto regulador, que consiste
em regulamentar as atividades sociais em função da racionalização
da economia. Esta estratégia requer a alteração do estatuto do agente
econômico da condição de sujeito consumidor, sujeito assalariado
para a condição de empresário. A sociedade neoliberal é uma sociedade empresarial. Ela requer, também, uma inversão do papel do
Estado como agente regulador da economia para que este deixe de
produzir normas específicas para regular determinados setores da
economia segundo as exigências circunstanciais da concorrência e
passe a organizar o mercado como um ambiente formalmente estruturado segundo leis gerais e abstratas de modo a assegurar que
a concorrência siga espontaneamente o seu fluxo, conforme a sua
natureza.
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A alteração do estatuto do sujeito deverá propiciar a liberação
do Estado da obrigação de agenciar as relações de troca mediante o
ajuste artificial dos preços. O sujeito consumidor ou simplesmente o sujeito de direito exige do Estado a garantia da equidade para
que ele possa participar do jogo econômico sem correr o risco de
se arruinar ao passo que a empresa, ou melhor, o sujeito empresarial possui a consciência de que ele atua em um jogo arriscado cuja
única estabilidade é dada pela regra que o rege, a qual não assegura
a equidade, mas a lisura da competição cuja finalidade é atestar as
desigualdades de maneira regular. Esta alteração exige, por sua vez,
a inversão da antiga atitude pela qual a organização da economia
pelo Estado consistia em ajustar as distorções de preço, as tendências monopolistas, as crises do mercado de trabalho, a balança comercial etc., mediante a edição de normas específicas e casuísticas.
Inversão que implica uma nova maneira de interpretar a tese de que
cabe somente ao mercado a solução destas distorções. Na verdade,
para os neoliberais alemães, segundo Foucault, tais distorções não
são causadas pela livre-concorrência, mas pela tendência concentradora do Estado administrativo, burocrático e autoritário. Por outro
lado, para a criação de um ambiente favorável ao funcionamento da
concorrência como mecanismo regulador do mercado, é necessário
que o Estado imponha a si mesmo um ambiente institucional
adequado, conforme às condições formais da concorrência. Ou seja,
para que o neoliberalismo funcione adequadamente e atinja seus
objetivos econômicos, será necessário a implantação de um ambiente
político não autoritário, não totalitário, um ambiente político ao qual
Foucault denomina “Estado de Direito”, onde a economia e todas as
demais relações sociais sejam regidas “na forma da lei”.
Assim, uma política neoliberal de educação teria por finalidade proporcionar ao mercado um de seus insumos indispensáveis,
a mão de obra, proporcionando-lhe as condições para que o preço
dos salários não oscile muito, uma vez que a força de trabalho será
submetida a processos de racionalização pela sua qualificação, sua
capacitação para se adaptar às novas tecnologias e aos novos arranjos
produtivos, sua preparação para a gestão de uma economia reduzida a pequenas unidades como a família, a pequena propriedade, a
empresa individual, familiar ou comunitária. Além disso, ela poderá
contribuir para que a própria sociedade promova a alteração do esta- 170 -

tuto do sujeito em relação à economia e ao seu regime jurídico, pela
assimilação da cultura empresarial, pensada como um modelo para
a organização da vida nas diferentes situações em que o indivíduo
poderá atuar, como celibatário, como cônjuge, como parte de um
círculo de amizade, como trabalhador que não terá mais a obrigação
de se submeter a um patrão nem ao serviço público.
A cultura empresarial deverá contribuir para que o Estado se
desobrigue dos serviços de assistência à saúde, de compensação de
renda, de previdência social, de educação, de cultura e demais atividades que, de algum modo, possam se transformar em objetos da livre-concorrência. O que será alcançado mediante uma educação que
transforme o sujeito em responsável não somente pela sua consciência, mas, sobretudo, pelo seu destino na medida de sua capacidade
de submeter sua vida a uma racionalização conforme aos princípios
da economia política. Assim, todas as atividades que possam se tornar fatores de expansão do Estado e de concentração da Economia
na esfera da Administração Pública tenderão a ser transferidas para
o indivíduo que, como empresário de si mesmo, se tornará responsável pela gestão de sua renda, de sua educação, de sua saúde, de seu
pecúlio, do financiamento de suas atividades de lazer e cultura de
maneira que a previdência social pública será reduzida ao mínimo
para evitar a que a pobreza não se eleve a uma taxa inaceitável para
a opinião pública.
Por outro lado, essa política neoliberal de educação estará
vinculada ao empenho da sociedade em prol da instauração de um
regime político onde vigore o “reino da lei”. O Ordoliberalismo, isto
é, o liberalismo em sua vertente alemã, segundo Foucault, pressupõe
que o êxito de uma economia de mercado depende da substituição
das formas autoritárias pela formas democráticas de governo, onde
a livre-concorrência seja estruturada sobre um regime de liberdade política e de um sistema jurídico no qual a lei impere em sua
forma pura e não deixe margem para discriminações que ensejem
monopólios, privilégios, vantagens concedidas arbitrariamente de
tal maneira que as desigualdades sejam as mesmas para todos. Do
ponto de vista teórico, a livre-concorrência, por si mesma, conduziria ao movimento de democratização e instauração do “império
da lei”. Mas as variações que podemos perceber na história mostram
que, concretamente, o Estado permanece um obstáculo para que a
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Sociedade proceda às transformações preconizadas pelo neoliberalismo. Primeiro, porque ele possui a tendência inapagável de avançar
sobre aquilo que é o seu objeto e a sua meta, a Sociedade Civil. Em
segundo lugar, porque todas as etapas de organização do Estado, do
Estado Administrativo ao Estado Providência e, daí, ao Estado Burocrático, ao Estado Fascista e ao Estado Totalitário, se encadeiam por
uma lógica que a Sociedade Civil tem muitas dificuldades para quebrar. Mesmo sob a roupagem de uma política neoliberal, a política
nacional de educação básica comporta elementos estruturais dessa
tendência do Estado a expandir-se de maneira incontida e ilimitada.
No Brasil, certamente, teremos de submeter ao crivo da história a política da Educação Básica para avaliar a coerência entre suas
pretensões e seus resultados. O que vimos até agora é um conflito entre as diretrizes da educação básica e as ações visando a instauração
do “império da lei”. Este conflito pode ser identificado na ambiguidade com que a Filosofia e as Ciências Humanas são tratadas na BNCC,
onde receberam como incumbência a tarefa de desenvolver entre os
estudantes competências que se encontram, predominantemente, no
campo da ética. De todo modo, do ponto de vista de um “pensamento neoliberal puro”, por assim dizer, parece emergir um problema
nesta pretensão de promover uma mudança na disposição do espírito que lance as novas gerações na formação de uma sociedade baseada na ética do empreendedorismo. Como política econômica, talvez
esta pretensão não comporte contradição e até faça parte da lógica da
nova ordem econômica, mas, como ação em favor de uma sociedade
organizada politicamente do Estado de Direito, certamente teremos
uma questão de princípios, pois a ordem social baseada na forma da
lei requer o confronto de diferentes maneiras de pensar e a possibilidade de florescerem novas perspectivas para a filosofia não somente
como exercício do pensamento, mas como modo de vida. A contradição da nova política educacional, portanto, consiste em reduzir o
espaço da reflexão filosófica nas escolas às ações pedagógicas voltadas para o empreendedorismo, como se esta disposição de espírito
pudesse ser tomada como, senão a única, a saída mais adequada para
a solução dos impasses que o Ensino Médio enfrenta ao procurar
responder às demandas da cidadania, do mercado, das aspirações
individuais, dos projetos de vida, das alterações da dinâmica social
geradas pelo progresso da ciência e da tecnologia etc.
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De fato, nem a LDB e nem a BNCC proíbem a liberdade de escolha na organização dos conteúdos filosóficos a serem introduzidos
nos currículos escolares. Mas suas orientações não deixam dúvidas
sobre os privilégios concedidos à formação para o trabalho e ao favorecimento do empreendedorismo. Com esta escolha, a escola tende
a se tornar uma instituição encarregada de fabricar para a sociedade
uma moldura, ou pelo menos uma parte dela, ao induzir as novas
gerações a formularem projetos de vida conformes à racionalidade
da economia e da ordem jurídica empresariais. Isto parece jogar uma
luz para que possamos entender o sentido da decisão de reduzir ao
mínimo o número de disciplinas obrigatórias na Base Nacional do
currículo escolar, as quais se constituem do ensino de língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia, como já ocorria
antes de 2009, quando a parte obrigatória da escolaridade era menor,
limitando-se ao que corresponde hoje aos anos iniciais e os anos finais da Educação Fundamental. No Ensino Médio, restaram como
obrigatórios o ensino de língua portuguesa, língua inglesa e matemática. Embora constem como obrigatórias, as áreas de Ciências da
Natureza e Ciências Humanas e Sociais não estão organizadas pelo
princípio da disciplina, mas pelo da interdisciplinaridade.
Assim, segundo a BNCC, a Área de Ciências da Natureza
“corrobora a necessidade de a Educação Básica -...- comprometer-se com o letramento científico da população” (p. 547). Trata-se de
uma proposta mais modesta e mais articulada em relação ao formato
anterior do Ensino Médio, propondo-se a desenvolver um conhecimento do mundo natural e do mundo social a partir de problemas e
conceitos que permitam a formulação de uma visão de conjunto dos
fenômenos e processos da natureza e da sociedade. Contudo, esta
abordagem parece sacrificar a prática da pesquisa aprofundada que
o estudo disciplinar pode proporcionar, desde que as condições institucionais o permitam. Ela acena também para a reorganização do
trabalho docente de maneira a induzir uma formação superficial ou
à separação radical entre uma formação pedagógica e uma formação
para a pesquisa. Estes riscos podem ser facilmente apreendidos naquilo que está explícito e nas implicações silenciosas da concepção
do papel das Ciências da Natureza dada pela BNCC:
É importante destacar que aprender Ciências da Natureza vai
além do aprendizado de seus conteúdos conceituais. Nesta perspectiva, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – por
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meio de um olhar articulado da Biologia, da Física e da Química
– define competências e habilidades que permitem a ampliação
e a sistematização das aprendizagens essenciais desenvolvidas
no Ensino Fundamental, no que se refere: aos conhecimentos
conceituais da área; à contextualização social, cultural, ambiental e
histórica desses conhecimentos; aos processos e práticas de investigação e às linguagens das Ciências da Natureza. (Idem, p. 547).

A mesma lógica se aplica ao caso da área de Ciências Humanas e Sociais:
A BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – integrada por Filosofia, Geografia, História e Sociologia – propõe a
ampliação e o aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas no Ensino Fundamental, sempre orientada para uma formação ética. Tal compromisso educativo tem como base as ideias
de justiça, solidariedade, autonomia, liberdade de pensamento e de
escolha, ou seja, a compreensão e o reconhecimento das diferenças,
o respeito aos direitos humanos e à interculturalidade, e o combate
aos preconceitos de qualquer natureza. (p. 561).

Portanto, acabamos por levantar questões que nos fazem suspeitar mais ainda de que as causas desta reforma da educação não
foram as inconsistências do currículo que estava em vigor, comportando um número excessivo de componentes disciplinares, uniformizado, inflexível e pouco atraente, incapaz de ver as dinâmicas da
realidade social, a velocidade e a imprevisibilidade das mudanças do
progresso da tecnologia. Parece mais plausível a hipótese de que esta
reforma tenha atendido a uma vontade de ampliação e aprofundamento da política neoliberal que já estava sendo implantada no Brasil
e nos outros países da América Latina, desde o final dos anos 1980.
Uma política pela qual se pretende substituir a irracionalidade que
atinge o mercado – supostamente causada pelas diversas maneiras
pelas quais o Estado invade as relações econômicas, sob as formas de
políticas fiscais, de assistência e previdência social, de políticas compensatórias, de investimentos públicos para a criação de empregos,
de educação e saúde públicas financiadas pelo Estado etc. – por uma
racionalidade baseada na lógica da livre-concorrência, onde a Razão
de Estado será substituída por uma Governamentalidade Social conduzida pela Sociedade sob um regime de Estado de Direito.
Entretanto, ainda permanece intrigante o fato de que esta
pretensão contra todas as formas de dirigismo do Estado se traduza
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em uma política cujos instrumentos normativos definam com detalhes as sequências pelas quais, em cada área de conhecimento, se
articulem as aprendizagens essenciais, os direitos de aprendizagem,
as competências da formação geral, as competências específicas de
cada componente curricular, as habilidades daí decorrentes e os
seus princípios éticos, estéticos e políticos fundamentais. Intrigante
porque, sob a justificativa de que estas aprendizagens não poderão
ser alcançadas somente por meio de conceitos e de que elas também requerem uma visão articulada das diferentes perspectivas
disciplinares, sugere-se que a abordagem das questões da natureza
e da sociedade seja feita mediante “estudos e práticas” ao passo que
a abordagem dos conteúdos de língua portuguesa, matemática e língua inglesa deverá ser feita mediante o modo disciplinar. A única
razão que nos permite compreender esta diferença consiste na maior
relevância que se concede ao aprendizado de umas e na menor relevância que se concede ao aprendizado das outras.
Esta decisão não está longe, me parece, da velha noção kantiana de que não se ensina filosofia, somente o filosofar, aqui interpretada como o entendimento de que o filosofar depende fundamentalmente da apropriação da língua vernácula, das matemáticas e da
língua inglesa ao passo que o conhecimento das ciências da natureza
é um “letramento” e o das ciências humanas e sociais é “a ampliação
e o aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas na
Educação Fundamental, sempre orientada por uma formação ética”
(idem). Estranha maneira de interpretar a lição de Kant, pois relega
a uma escala menor o estudo da história da filosofia e o dos textos filosóficos, ainda que sob a fachada de “ampliação e aprofundamento”
de aprendizagens essenciais visando uma formação ética. Estranha
porque a BNCC constitui a expressão de uma filosofia. Além disso,
as categorias que ela utiliza para definir as aprendizagens essenciais,
os direitos de aprendizagem, as áreas de conhecimento, as competências e as habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes são
noções fundamentais de uma filosofia da educação correspondente a
uma política mais ampla que envolve a reforma do Estado e o fortalecimento da Sociedade Civil. Parece haver contradição entre a pretensão alegada para a promoção da reforma educacional e a redução do
papel do ensino de filosofia consubstancializadas na BNCC. Parece
que aí se expressa uma orientação para que a BNCC não abrigue em
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seus componentes curriculares atividades que ensejem o questionamento de seus fundamentos e nem o de sua filosofia.
Esta contradição, contudo, não implica a eliminação da atividade filosófica nas escolas brasileiras, mas a restrição de suas
possiblidades e a tentativa de instrumentalizá-la, submetendo-a à
tarefa de promover uma formação ética conforme aos princípios do
empreendedorismo. Estas circunstâncias constituem obstáculos não
apenas para o exercício do magistério em filosofia, mas para todos
os profissionais que possuírem visões críticas em relação ao modo
de vida neoliberal. Não será necessário ser de esquerda, comunista,
socialista nem anarquista para que o trabalho docente venha a se
ressentir desse ambiente que se tenta instalar nas escolas brasileiras,
onde o neoliberalismo não está sozinho como componente ideológico. Além da doutrina neoliberal, a política educacional brasileira
comporta a influência do cristianismo conservador, sob as formas
do pentecostalismo católico e evangélico. Bem antes da BNCC, a
Constituição de 1988 e a LDB, de 1996, já preconizavam a oferta
obrigatória da disciplina Ensino Religioso, em todas as séries do Ensino Fundamental. Este dispositivo não foi eliminado nesta reforma
atual. Pelo contrário, ele foi reforçado mediante a transformação da
Religião em Área de Conhecimento, o que a equiparou, como componente curricular, ao ensino da Língua Portuguesa e ao ensino de
Matemática. A lei preconiza que esta atividade não deve ter caráter
proselitista e sim de formação de bases científicas para o entendimento do fenômeno religioso. Entretanto, esta não deixa de ser uma
maneira de legitimar a religião como um saber pertinente, mesmo
que ele concorra em pé de igualdade com a ciência, o saber laico e
que goze de privilégios em relação às ciências humanas e à filosofia,
pois terá nove anos ao seu dispor para o desenvolvimento das competências e habilidades desta área de conhecimento entre as crianças
e os adolescentes.
Muitas das questões da filosofia estarão presentes nos planos de trabalho do professor de Ensino Religioso. Cabe perguntar
muitas coisas sobre esta estrutura pedagógica. Em primeiro lugar, a
qualificação deste profissional, ela será equivalente ao do professor
de filosofia ou será a dada por uma formação específica? Não há o
risco de se adotar um tipo de formação que transforme o professor
de Ensino Religioso em um agente do proselitismo? Não se corre o
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risco de dar mais espaço para a disseminação do cristianismo do que
para as denominações africanas, indígenas, muçulmanas, indianas e
outras que compõem o multiculturalismo do país? Ainda que se tenha feito um amplo debate sobre estes temas, estes riscos não foram
eliminados e os fatos mostram que o pensamento religioso avança na
sociedade brasileira onde um número significativo de manifestações
negacionistas têm aparecido ostensivamente no cenário público, as
quais muitas vezes se insurgem contra o pensamento laico, as medidas sanitárias preconizadas pela ciência, as manifestações em favor
da democracia e do Estado de Direito. Enfim, se, com o Ensino Religioso nas escolas, intenta-se prevenir as novas gerações contra o
radicalismo e o fanatismo, até agora este objetivo não foi alcançado,
a despeito da presença ininterrupta das denominações religiosas no
ambiente escolar.
Não é preciso percorrer as seiscentas páginas da BNCC para
constatar a presença da filosofia em numerosas atividades que visam dar realidade às aprendizagens essenciais, aos direitos de aprendizagem, às competências e habilidades, aos projetos de vida e aos
percursos formativos. Mas, na maioria delas, o protagonismo dos
estudantes dispensa o apoio do professor de filosofia. O que dá a
entender que a filosofia é um saber implícito na formação de todos
os profissionais do magistério. E, de fato, a filosofia constitui um requisito imprescindível à formação destes profissionais, mas o ensino
de filosofia não requer apenas o contato com uma disciplina filosófica requerida como parte de uma formação mais ampla. É desejável
que o professor de língua portuguesa, literatura, comunicação social
tenha estudado os princípios da lógica, da crítica literária e os da
semiótica para se habilitar em seu ofício, mas o conhecimento destes
princípios não o tornam um professor de filosofia. Isso se pode dizer
em relação ao professor de matemática, ao professor de física, ao de
química, ao de geografia, ao de história etc.
Nada garante, de fato, que uma formação em filosofia possa
conduzir efetivamente a uma atuação docente comprometida com
uma educação libertadora capaz de promover a emancipação das
pessoas e a organização da sociedade em um ambiente político no
qual impere o Estado de Direito. Alcançar a excelência na formação
acadêmica em filosofia não é o único requisito para fazer com que
os estudantes do ensino médio e o público em geral sejam estimula- 177 -

dos a entrar em contato com os clássicos do pensamento filosófico e
tomem a história da filosofia como uma referência para a problematização das inquietações existenciais do presente. Ela é indispensável
para quem se propõe a seguir a carreira acadêmica e para quem pretende fazer do magistério em filosofia o seu ofício. Até o momento,
os cursos de licenciatura em filosofia tomam como meta central de
seu trabalho a formação de docentes capacitados para despertar nos
estudantes o gosto pela leitura de textos filosóficos, para utilizá-los
como ferramentas para a proposição de problemas filosóficos a partir de questões da atualidade que sejam significativas para as suas
experiências pessoais e para as suas relações com a comunidade e a
sociedade de que participam. Este campo de possibilidades não foi
fechado pela reforma da LDB e nem a BNCC o inviabilizou, mas a
sua organização foi claramente direcionada pela definição do empreendedorismo como um ideal a ser buscado mediante a diretriz
de que todo o esforço da escola deve ser desenvolvido em função do
projeto de vida do estudante.
Do ponto de vista de sua forma, a BNCC para o Ensino Médio permite que a filosofia tenha um amplo espaço para o seu desenvolvimento entre os estudantes, mas tal disposição não poderá
se concretizar apenas em função do aspecto formal da norma. Esta
foi redigida de tal maneira que tal possibilidade pode se tornar real.
Outros fatores, entretanto, podem determinar diferentes maneiras
de fazer com que a filosofia seja disponibilizada como matéria para
a aprendizagem dos estudantes, como a oferta institucional do ensino religioso nas escolas, a reiteração do empreendedorismo como
ideal de vida, a militarização das instituições de ensino, a valorização crescente no ambiente escolar da educação profissionalizante e
a hostilização das ciências humanas e sociais pela opinião pública.
A ocorrência de tais questões no debate sobre a reforma do Ensino
Médio pode ser tomada como sintoma de uma inquietação que não
se distancia muito daquelas que, segundo Foucault, foram determinantes para a formulação das teses do neoliberalismo no início do
século XX, quando a Revolução Social se tornou um tema ao mesmo
tempo receoso e desejado e quando a Sociedade Civil se consolidou
como instância de contestação do Estado e agente decisivo da nova
Arte de Governar.
Segundo Foucault, a vantagem das experiências do passado é
que elas nos permitem reconhecer aquilo que se apresenta como di- 178 -

ferente nos acontecimentos da atualidade. Assim, a análise do mercantilismo, da fisiocracia e do liberalismo dos séculos XVII e XVIII,
as análises das críticas de Marx e de Max Weber aos processos de formação do capitalismo nos permitem, mais do que compreender as
contradições do Capital, reconhecer a novidade que se introduz na
atualidade mediante os debates em torno do neoliberalismo. Tais novidades abrem muitas perspectivas para uma tarefa filosófica que se
formula a partir das inquietações despertadas pela “fobia do Estado”,
as quais se espraiam à direita e à esquerda. São inquietações que se
agitam no impasse gerado por diferentes raciocínios sobre a história
do capitalismo concebida como um processo dotado de uma lógica
fatalista segundo a qual a superação deste modo de produção e a
consequente subversão de sua ordem social são inevitáveis, podendo
conduzir ou ao desaparecimento do Estado ou ao Estado Totalitário. Para Foucault, o debate sobre o neoliberalismo, comportando
diferentes pontos de vista e um significativo número de variações
concretas, enseja uma possibilidade que anteriormente não se cogitava: a de um outro caminho entre a Revolução e o Totalitarismo, o
Estado de Direito.
Talvez esta possibilidade se apresente sob a figura de um novo
patético, um novo capitalismo, cujo perfil, de fato tem se tornado
cada mais vez mais familiar, o do empresário de si mesmo, o qual, no
Brasil, sem dúvida, se tornou conhecido bem antes da disseminação
do pensamento neoliberal, nas figuras do Caixeiro Viajante, no Regatão Amazônico, no Sacoleiro, no vendedor ambulante e, mais recentemente, no representante comercial, no franqueado, no Uber, no
terceirizado, enfim, em todos aqueles que sonham em trabalhar por
conta própria, sem patrão. De todo modo, não será impertinente falar, a este respeito, do ressurgimento de uma “economia frugal” mais
do que de um “governo frugal”. A crítica que me parece ser necessário fazer contra a transformação do empreendedorismo em linha
mestra da BNCC é de que ela sustenta um ideal no plano da reforma
educacional sem que promova, concomitantemente e com igual empenho, o fortalecimento das orientações a propósito do Estado de
Direito como parte indispensável de uma educação voltada para a
cidadania, a justiça social, a defesa do meio-ambiente, da ética, da
solidariedade, do combate ao racismo, aos preconceitos, à violência
de gênero e da defesa da dignidade das pessoas.
- 179 -

A presença da filosofia nos Planos de Trabalho do Professor
do Ensino Médio
Para uma crítica desta natureza e que possa se transformar em
subsídio para a discussão sobre a formação pedagógica do Professor
de filosofia e a reflexão sobre o ensino de filosofia como problema
filosófico, entendo que a leitura de Foucault é não apenas uma opção
filosófica, mas um exercício indispensável. O que não implica necessariamente a adesão ao seu pensamento como uma doutrina, mas
em tomá-lo como uma ferramenta indispensável à atividade crítica,
apoiada no rigor da pesquisa historiográfica e na integridade inerente a uma prática de veridicção, que constituem as características de
uma tarefa filosófica que toma o presente e o pensamento atual como
objetos de sua inquietação.
Contudo, além da crítica à BNCC, precisamos indicar outras
possiblidades para o desenvolvimento do ensino de filosofia no currículo do Ensino Médio. Ora, apesar do estreitamento que representa a orientação para o empreendedorismo, a norma ainda permite ao
professor do ensino médio um pouco de liberdade para que ele abra
e explore outros caminhos além dos que são preconizados pela doutrina da “educação para o milênio”. Muitos destes caminhos já vêm
sendo explorados a partir de iniciativas contestadoras que obtiveram
algumas conquistas no campo das políticas de educação, como os
grupos que, a partir da Associação Nacional de Pós-Graduação em
Filosofia (ANPOF), conseguiu aprovar na CAPES o Mestrado Profissional em Filosofia, implantado em 2017, mediante a formação de
uma rede de 16 Instituições de Ensino Superior, visando o aprimoramento da formação pedagógica e a qualificação dos profissionais
do magistério para atuarem no Ensino Médio como professores de
filosofia. Outra frente se concretiza na elevação da quantidade e da
qualidade das produções editoriais que têm participado do Programa Nacional do Livro Didático, contribuindo decisivamente para a
diversificação das abordagens de leitura, escrita e aprendizagem de
textos e temas de Filosofia e da História da Filosofia.
Por outro lado, seria um contrassenso pensar em Foucault
apenas como mais um especialista cujas obras podem fornecer amplo, denso e diversificado material para consultas e a elaboração de
planos de ensino. Não seria foucaultiano tomar seus escritos como
subsídios para a reiteração de uma ordem que é fonte das inquie- 180 -

tações intelectuais, dos impasses teórico-práticos e dos contenciosos político-jurídicos no meio dos quais a escola se encontra. Penso
que a leitura de seus trabalhos nos fornece chaves finas, precisas e
indispensáveis para uma abordagem filosófica da educação como
atividade central das relações entre o saber, a política e a ética. A
pertinência desta declaração se pode constatar nas aulas do curso
de 1978-79. Entre estas chaves, a Economia Política, discurso científico e prática governamental que emergiu ao final do século XVIII,
tal como analisada por Foucault, nos permite retomar a problematização clássica das relações entre a Arte de Governar e a produção
de discursos verdadeiros. O estudo de sua história recente, segundo
Foucault, nos mostra que esta ciência se desenvolveu como um terreno de mutações epistemológicas correlativas a transformações radicais que se operaram no domínio do saber requerido daqueles que
se ocupam da gestão do Estado. As transformações mais recentes
destas relações são aquelas que nos permitem compreender as razões
profundas pelas quais a escola teve de se transformar radicalmente e
adotar o empreendedorismo como linha-mestra de sua organização
e de seu trabalho.
Assim como o surgimento da psicologia e do hospital psiquiátrico foi decorrente de uma mudança da percepção social correlativa
ao aperfeiçoamento de uma racionalidade técnica aplicada na condução e na gestão dos problemas do crescimento inesperado da população, o surgimento da Economia Política foi explicado, no curso
já citado, como o resultado de uma série de conflitos em torno das
relações entre o Estado e a Sociedade, entre os quais se destacam a
oposição entre o intervencionismo e a livre—concorrência e o impasse entre o Estado de Direito e o Estado Totalitário. Foucault nos
explica que a escola já havia sido identificada como um dos instrumentos de gestão governamental por numerosos pensadores, como
Adam Smith, Ricardo, Marx e Max Webber, uma vez que ela constitui um recurso estatal que permite a gestão da força de trabalho. Esta
questão foi retomada pelo neoliberalismo e ganhou novos contornos.
Na Alemanha e na França, a educação foi tomada como um
dos mecanismos de manutenção da estabilidade dos preços. Mas,
nos Estados Unidos, além desse aspecto, os teóricos do neoliberalismo descobriram o fato de que a educação é um insumo fundamental
para a constituição do que ficou conhecido como “capital humano”.
Nesta noção se reúnem uma multiplicidade de aspectos cuja visibi- 181 -

lidade e cuja relevância política e econômica somente puderam ser
levadas em conta pela sociedade mediante a virada epistemológica
pela qual a categoria “trabalho” foi analisada sob um novo ponto de
vista, distinto daquele pelo qual os economistas dos séculos XVIII e
XIX a tomavam como um insumo das relações de produção reduzido à forma abstrata do tempo de trabalho pela qual o cálculo de seu
valor resultava na equação entre a quantidade de trabalho abstrato
empregado na produção de uma mercadoria e o salário que lhe seria
equivalente. Portanto, para os economistas clássicos, inclusive Marx,
o trabalho foi concebido sobre a base de uma epistemologia na qual
as relações capitalistas de produção ainda eram concebidas em termos de troca.
Foi preciso o esforço teórico do neoliberalismo para que se
pudesse fazer o exame das transformações que as formas concretas
do trabalho sofrem em decorrência das inovações tecnológicas, as
quais, muitas vezes, ocorrem em função da própria atuação do trabalhador no processo produtivo. Segundo Foucault, entre os teóricos que promoveram esta virada, destacam-se Theodor W. Schulz,
Professor de Economia da Universidade de Chicago nos anos 1946 a
1974, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1979; Gary Becker, Professor de Economia das Universidades de Columbia e Chicago, laureado em 1992 com o Prêmio Nobel de Economia; e Jacob
Mincer, Professor da Universidade de Columbia. Estes pensadores
mostraram que o trabalho comporta muitos outros aspectos além
da quantidade de tempo empregada na fabricação de mercadorias e
trocada pelo salário. Do ponto de vista da Economia Política, o impacto mais relevante desta análise consiste em mostrar que a capacidade de inovação tecnológica do trabalho determina a manutenção
da taxa de lucro e até mesmo a sua elevação, em oposição à tendência
contrária da qual o acirramento da concorrência, segundo os economistas clássicos, é o fator principal e que, segundo o marxismo, leva
ao imperialismo como forma de manter o ritmo da acumulação de
capital.
Segundo Foucault, além da contribuição que deram para o
entendimento das formas concretas de regulação das relações capitalistas na atualidade, estes pesquisadores inseriram na reflexão sobre a governamentalidade moderna questões políticas e éticas que
já não podem ser negligenciadas em função de terem sido ampla- 182 -

mente disseminadas como práticas da vida cotidiana e como dados
pertinentes aos cálculos das políticas públicas. Reside aí o potencial
polissêmico da noção de “capital humano” que deriva dessas análises
pelas quais se extraiu dos diferentes aspectos que a atividade laboral
comporta não somente nos processos produtivos, mas em todas as
dimensões da existência concreta das pessoas e da sociedade. Todos
esses aspectos envolvem, direta ou indiretamente, a educação. Em
primeiro lugar, os aspectos concernentes à biologia e, em especial, a
genética, concebida como um patrimônio que pode ser avaliado em
termos financeiros, mas, também, como um recurso relativo à saúde,
à força, à longevidade, à beleza, à destreza e a muitas outras características pelas quais o corpo do trabalhador pode ser objeto de cálculo
nos circuitos da economia, da política e do jogo social. Em segundo
lugar, a instrução, concebida como a aprendizagem de habilidades
diretamente associadas a determinadas atividades econômicas que já
se encontram em funcionamento. Além disso, aquela capacidade de
aprender novas habilidades e de se adaptar às mudanças derivadas
do progresso da ciência e da tecnologia. Para além destes aspectos
mais palpáveis, existem aqueles que concernem a níveis, por assim
dizer, mais elevados, como a escolarização em nível superior, a erudição, a fluência no uso da língua vernácula e de idiomas estrangeiros,
as habilidades artísticas e culturais, a maior ou menor capacidade
de socialização, as experiências políticas, de liderança, enfim, toda
a bagagem de conhecimentos, experiências, habilidades práticas,
competências afetivas, emocionais, sociais e intelectuais que alguém
pode desenvolver. Todos estes aspectos não podem ser meramente
reduzidos a tempo de trabalho equivalente a uma soma determinada
pelo custo que a mão-de-obra representa na formação do preço da
mercadoria. Eles implicam outros valores concernentes à ampliação
do mercado consumidor, à elevação da demanda em decorrência da
diversificação das necessidades, à redução dos custos, à elevação da
produtividade e outros aspectos pelos quais o capitalismo engendra
soluções para as crises geradas pelo aumento da concorrência, a concentração de capital e a diminuição forçada dos preços.
Do ponto de vista do trabalhador, essa mudança implica a
concepção do trabalho não como fonte de um salário, isto é, de um
valor monetário medido pelo tempo de vida que o empregado vende
ao seu patrão, mas como renda, isto é, como valor auferido em fun- 183 -

ção do emprego de todos ou de parte dos recursos físicos, morais, intelectuais, comportamentais, simbólicos, artísticos e emocionais na
produção de algo que pode ser objeto de interesse no espaço social.
A mudança da medida pela qual o trabalho passou a ser avaliado
é o que promoveu a saída dos indivíduos das condições de trabalhador, vendedor de sua força de trabalho, e consumidor, cliente de
uma relação de troca, para as condições econômicas, políticas e sociais inerentes ao estatuto de empresário. A atuação do empresário
no mercado, nas instâncias políticas e nas relações afetivas é bastante
diferente da postura do cidadão como portador de força de trabalho, consumidor, eleitor, soldado, cônjuge, amigo pois tudo o que
este pode oferecer é o seu tempo ao passo que o empresário dispõe
de carga genética, competências, credibilidade, credenciais políticas,
culturais, acadêmicas, sociais etc. que transformam o seu corpo, a
sua educação, a sua história pessoal, a sua posição social em componentes de um patrimônio, um capital.
Estamos, portanto, participando de uma experiência singular da história da humanidade da qual o núcleo não é o progresso
das Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação, mas a
alteração radical do estatuto da subjetividade, sua fragmentação, sua
inserção em múltiplas formas de existência que o capitalismo captura para continuar a se expandir e superar suas contradições. Para o
entendimento de tais mudanças, precisamos de uma filosofia capaz
de se desprender das fórmulas de revisão e renovação dos clássicos
da história da filosofia e que invente suas próprias ferramentas para
extrair do presente aquilo que o torna singular como acontecimento.
Foucault não foi o único que trilhou este caminho, mas dificilmente
poderemos desenvolver uma atividade filosófica com esta pretensão
sem buscar em seus escritos uma base instigante para enfrentar o
risco de pensar a atualidade naquilo em que ela aparece como um
acontecimento singular e sem reduzi-la a mais um entre os episódios
da saga da razão universal.
Antes de investigar o surgimento da Biopolítica, Foucault perquiriu a história da loucura para demonstrar como a nossa atual experiência como sujeitos submetidos ao poder dos psiquiatras possui
uma base histórica longeva, mas descontínua e marcada por rupturas reiteradas pelas quais a forma institucional e legítima do razoável
se constituiu pelo isolamento, a classificação, a punição e expulsão
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dos insensatos, pela hospitalização dos alienados e a medicalização
dos doentes mentais. Também ali se tratava de fazer uma história,
uma arqueologia das formas concretas do sujeito. Uma história cuja
escrita foi permeada por uma série de interrogações sobre as formas
de produção de discursos verdadeiros, sobre as relações desses discursos com as instituições nas quais se praticaram a segregação, o
controle, o adestramento, mas, também, a qualificação, o fortalecimento, a afirmação de determinadas formas de subjetividade sobre
as quais se ergueram as estruturas políticas e sociais do mundo contemporâneo.
Foi preciso inventar uma maneira de interpelar os clássicos
do pensamento filosófico que nos permitissem deles extrair as vozes
que eles ajudaram a silenciar e que permaneceram em silêncio sob
os monumentos da razão esclarecida, mas homogeneizadora, agenciadora e auxiliar da ordem estabelecida. Foucault pode fornecer os
recursos mais eficazes para que estudantes e professores do Ensino
Médio retomem o diálogo com estes pensadores não somente com o
intuito de cultivar a erudição, ainda que este seja um motivo igualmente legítimo, mas como um diálogo indispensável para a problematização filosófica do presente. Para que a filosofia não seja apenas
um recurso para afirmar a maneira pela qual a BNCC apresenta a
ética como uma diretriz para a formação das competências em ciências humanas, será necessário proporcionar aos estudantes a possibilidade de tomar os discursos científicos, filosóficos, morais, religiosos e políticos como produções sociais historicamente situadas, que
podem ser inseridas em diferentes processos e analisadas a partir de
diferentes recortes de tal maneira que as normas sociais, as leis, os
costumes não sejam abordados como certezas evidentes e inquestionáveis nem como quimeras, mas sim como objetos de inquietações,
expressões de equilíbrios transitórios, temas de polêmicas e divergências, perspectivas políticas, filosóficas e culturais consolidadas
em determinadas experiências, enfim, como matéria viva do pensamento que requer não a assimilação cômoda do entendimento, mas
o trabalho incessante da razão.
Entretanto, este trabalho não pode deixar de abordar a questão do significado da filosofia, pois a inserção e a limitação da filosofia no currículo escolar são decorrentes de uma interpretação tradicional do ato histórico pelo qual se estabeleceu que a filosofia é uma
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atividade indispensável para a formação das novas gerações. Grosso
modo, esse discurso, que remonta a Platão ou a uma certa maneira
de interpretar os discursos socráticos, sustenta que a filosofia é não
somente um saber entre outros, mas aquele que captura a verdade
mediante o esforço de purificação da alma e de aprimoramento da
razão e que este saber é o requisito indispensável para a qualificação
e a habilitação do governante que pretende atuar com a finalidade
de proporcionar à cidade e aos seus habitantes o bem, a justiça e a
beleza de uma existência comedida.
Segundo Foucault, podemos interpretar os diálogos socráticos redigidos por Platão de uma outra maneira. Pelo deslocamento
da questão proposta a Sócrates segundo a qual o caminho da filosofia consiste em conhecer a si mesmo, o ato fundador da filosofia
tal como a conhecemos poderá ser interpretado como um conselho
a propósito da necessidade de cuidar de si mesmo não como uma
espécie de habilitação institucional para a investidura no poder do
Estado, mas como um trabalho de elaboração de si mesmo que exige
um esforço ininterrupto desde a juventude até a idade mais longeva
de maneira que a filosofia poderá passar a ser concebida como uma
ontologia de si mesmo e não como uma metafísica da alma, como
uma arte de governar a si mesmo e não como um percurso em direção ao Ser. Nesta perspectiva, a filosofia não se define como a posse
da verdade, mas como um modo de veridicção caracterizado pelo
uso franco da palavra, como parresía. Assim, os escritos de Foucault
não serão úteis somente por nos proporcionarem um conhecimento
exaustivo e erudito da filosofia e da história da filosofia, mas por nos
permitirem tomar a filosofia como um exercício de distanciamento
em relação às certezas que legitimam, sustentam e reforçam as formas atuais do intolerável, como o avanço das tendências totalitárias,
o aumento das práticas de violência, racismo, segregação e de precarização do trabalho que podem atuar nas instituições, inclusive na
escola.
Acredito que Foucault teria concordado com Adorno, para
quem toda atividade escolar somente se justifica como uma prevenção contra a barbárie. E a barbárie, como ambos já o demonstraram,
pode se manifestar sob a aparência da ordem social mais cerrada,
disciplinada orientada pela razão. Sob esta perspectiva, as incursões
subsequentes tentarão explorar as leituras de Foucault dos textos de
Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Platão, Aristóteles
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e outros que abriram e pavimentaram o percurso que hoje conhecemos sob o nome de filosofia para daí retirar algumas questões
potencializadoras de experiências que permitam não a coerção dos
espíritos, mas a modificação de si, como ato pedagógico específico
da liberdade de pensar.

As novas fronteiras da (bio) política: o diagnóstico político do presente pela perspectiva da problemática das migrações35
À primeira vista, parece óbvio que o ensinamento de Foucault
está bem de acordo com as DCN de filosofia, pois a leitura de suas
obras nos proporciona o exercício de atividades que nos capacitam a
formular, de maneira especificamente filosófica, soluções de problemas em diversas áreas do conhecimento. Seus textos se desenvolvem
como um trabalho exaustivo do pensamento em ação, envolvendo
pesquisa historiográfica, análise de conceitos, analogias entre modos de pensar e modos de produção do conhecimento, experiências
políticas e éticas nas quais as certezas da atualidade são examinadas
em sua genealogia, em sua pertinência e em sua veridicidade. O que,
portando, suscita a consciência crítica do conhecimento, da razão e
da realidade social, histórica e política. Quanto à capacitação para a
compreensão, análise e interpretação de textos teóricos e o domínio de
técnicas de hermenêutica, encontramos gratas surpresas em suas pesquisas, pois elas são férteis de procedimentos rigorosos, irreverentes e
curiosos pelos quais se promove o questionamento de interpretações
consagradas dos clássicos do pensamento filosófico ao mesmo tempo
em que suscitam inopinadas observações sobre aspectos filosóficos de
discursos científicos, documentos administrativos, códigos jurídicos
e normativos, planos arquitetônicos sem falar no potencial de problematização das obras de pintura e literatura e nas manifestações populares que o filósofo aponta para circunscrever, em suas especificidades,
as experiências históricas por ele investigadas.
35 A participação na disciplina Tópicos de Filosofia Contemporânea II: As novas fronteiras da

(bio) política: o diagnóstico político do presente pela perspectiva da problemática das migrações,
ministrada pelos Professores Dr. Cesar Candiotto – PUCPR/CNPq; Dr. Fabiano Incerti – PUCPR; e o Dr. Marco Rampazzo Bazzan - Bolsista PNPD CAPES, no curso de Doutorado do
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCPR, no segundo semestre de 2019, ensejou
um conjunto de leituras, debates e reflexões mediante o qual tive de ponderar algumas das
hipóteses que levantei no projeto de pesquisa.
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Os textos de Foucault, sem dúvida, tentaram responder ao
problema levantado por Merleau-Ponty a propósito das relações
da filosofia com a sua interioridade e a sua exterioridade (V. MERLAU-PONTY, 1991. pp. 137-173). Entretanto, ele levou a cabo, à
sua maneira, a lição do mestre. A importância do sentido e do significado da existência e das produções culturais não foi objeto, em
suas pesquisas, de uma reflexão fenomenológica, mas de uma genealogia nietzschiana dos valores, de uma analítica da verdade e de
uma história dos jogos entre o verdadeiro e o falso (CANDIOTTO,
2010, p. 19) que lhe permitiram escapar à afazia do existencialismo e
formular diagnósticos do presente. O fazer filosófico de Foucault não
se prende à fidelidade das doutrinas, mas, sem cometer imposturas
contra os clássicos, ele procurou mostrar as relações indissociáveis
dos discursos da filosofia, das ciências, das artes e das práticas sociais. Marcas indeléveis dessa atitude estão impressas nos conceitos
de “experiência”, “olhar”, “epistême”, “dispositivo”, “arqueologia”, “genealogia”, “problematização” “sexualidade”, “afrodisia”, “self ”, “biopolítica”, “parresía”, “governamentalidade” e outras expressões de sua
capacidade de inovação e de provocação frente às quais o pensamento não pode permanecer indiferente. Assim, a leitura de seus textos e
os diálogos que seus leitores empreendem a partir daí tornam aguda
a percepção dessa integração da filosofia com as atividades da ciência e da arte e com os nossos modos de ser, pensar e agir.
Tais afinidades, contudo, requerem um exame mais apurado,
pois as maneiras pelas quais Foucault empreendeu a formulação de
seus objetos de pesquisa, os instrumentos metodológicos que elaborou para desenvolver suas investigações e as razões em que se apoiou
para justificar o seu trabalho como uma tarefa filosófica não possuem laços teóricos, políticos ou éticos com os dispositivos disciplinares e normativos do Estado brasileiro, entre os quais se encontram
as leis e as normas das políticas públicas de educação. Segundo Cesar
Candiotto, as pesquisas de Foucault se desenvolveram nos contextos
dos impasses da filosofia francesa face às inquietações econômicas,
políticas e éticas do período de entreguerras da primeira metade do
século XX e dos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, tendo se colocado como problemas a questão do surgimento do sujeito
como objeto das ciências humanas e a do papel do sujeito nas injunções da filosofia na modernidade (CANDIOTTO, 2010, p. 16).
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Trata-se de uma investigação que buscou distanciar-se da filosofia
do sujeito sem resvalar no positivo lógico, na antropologia transcendental, no estruturalismo da antropologia social, da psicanálise e da
linguística e nem nas pesquisas empíricas das ciências humanas. O
caminho trilhado por Foucault foi o rastro aberto por Nietzsche, pela
investigação das práticas históricas (CANDIOTTO, 2010, p. 17).
A observação destas circunstâncias nos permite recuar em
relação à primeira hipótese por nos advertir de que se a filosofia
guarda, em relação a outros gêneros discursivos, a outras disciplinas
acadêmicas e a outras práticas sociais, traços específicos, os escritos
de Foucault são, eles mesmos, apenas uma entre muitas trajetórias
que podemos percorrer nesse amplo domínio do saber. Além disso,
como nos ensina o Professor Candiotto, o pensamento desse autor
não é passível de redução nem de homogeneização sistematizadora,
sua riqueza consiste em ser diferente e heterogêneo (pp. 15-16). Assim, a sua leitura, como recurso didático e pedagógico adaptado ao
uso na formação escolar, parece exigir mais considerações do que as
que podem envolver a compreensão e a transmissão dos conteúdos,
ainda que se tratasse somente de explicação e compreensão de conceitos, pois este não é o caso.
Existe algo no pensamento de Foucault que nos leva a pensar que a revolta é um tipo de acontecimento inevitável na história
contra o qual nenhuma modalidade de educação ou domesticação
foi, até agora, suficientemente eficaz para impedir sua eclosão. Aí se
encontra um ponto em comum entre as teses de Foucault e as de
Kant, a partir das quais o primeiro formulou as linhas mestras de
suas pesquisas sobre as formas de constituição da verdade e sobre os
jogos entre o verdadeiro e o falso na modernidade.
oOo
A leitura de algumas passagens da Ilíada e da Odisseia nos
proporcionaram a compreensão de que as noções de hospitalidade
e hostilidade possuem a mesma raiz etimológica, o que denota a
longevidade de ambas. Antes mesmo do aparecimento da estrutura
jurídica do Estado, o acolhimento de estrangeiros constituía, para os
gregos e outros povos da Antiguidade, uma obrigação relacionada
justamente ao caráter distintivo que essa prática conferia aos anfitriões. Reconhecer o outro como seu semelhante constituía, então,
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um gesto de afirmação de sua própria humanidade, uma prova de
que o compromisso outrora assumido com o estrangeiro ou seu ancestral deve ser efetivamente honrado. Tratava-se também de um dever religioso testemunhado pelos cultos às divindades hospitaleiras
prestados em todo o mundo antigo.
A problematização filosófica da situação do migrante implica
a discussão das relações entre o familiar e o estranho, em diversos
níveis. No nível das relações da humanidade com o cosmos, onde se
busca a racionalização da situação do homem na ordem universal
dos seres bem como o seu papel e o seu destino. No nível das relações
da humanidade com as forças da natureza, no qual se apresentam
questões relativas às capacidades humanas, às relações de violência
e de colaboração, respeito e solidariedade decorrentes da subordinação e dependência na qual nos encontramos frente a essas forças. Talvez possamos identificar outros níveis de relações nas quais o
“Eu” e o “Outro” se envolvam e nos deem o que pensar. O nível das
relações entre o indivíduo e a sociedade e o nível em que o indivíduo
entabula certas relações na esfera privada. No primeiro caso, se trata
de relações regulamentadas pela lei e as normas, codificadas pelas
instituições sociais. No segundo caso, se trata de relações cujos princípios relevam do trabalho intelectual e prático na medida em que
o indivíduo toma para si mesmo a tarefa de problematizar algumas
questões que estão em jogo no curso dessas relações.
Os textos da Antiguidade nos fornecem, ao mesmo tempo, a
compreensão do caráter arcaico dessa questão como objeto da inquietação dos indivíduos e das civilizações e a indicação dos rumos
que ela tomou a partir da regulamentação jurídica do estatuto do
estrangeiro nos contextos da Pólis, dos impérios helenistas, da república e do império de Roma até o aparato teológico-político da
Idade Média e a estrutura despótica e liberal do Estado moderno. A
dimensão na qual o estatuto do estrangeiro constitui um elemento
central na instituição e no funcionamento do Estado moderno. Aí
se revelou um aspecto mais amplo das relações entre o indivíduo e
a sociedade situadas no plano internacional no qual se concebeu o
projeto do cosmopolitismo. Esta questão pertence ao cenário da modernidade como decorrência das injunções estratégicas e políticas
do Estado Nacional. O conceito de “soberania” no qual se assenta a
pretensão de legitimidade do poder exercido pelo Estado Nacional
implica a distinção entre os súditos e os não-súditos, os quais podem
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ser estrangeiros ou apátridas. Trata-se de uma inquietação que se
pode encontrar em todos os pensadores do Direito Natural.
A obra de Kant se apresenta como paradigmática, pois, além
dos fundamentos filosóficos e jurídicos do Estado moderno, como
o Contrato Social, ela nos fornece os fundamentos filosóficos do
cosmopolitismo como um processo natural e, ao mesmo tempo, um
projeto teórico forjado pela vontade dos indivíduos e das coletividades nacionais.
Para Kant, a hostilização do estrangeiro constitui um problema para as teorias do Direito Natural na medida em que ela afeta os
limites das liberdades civis. As liberdades civis são a pedra de toque
do Estado de Direito, que é a condição política pela qual o soberano
moderno assegura a sua legitimidade e, com isso, obtém dos súditos
a obediência e a sujeição sem as quais o Estado não poderá alcançar
seus objetivos. Ora, um dos temas de Kant, a propósito do Estado de
Direito ainda hoje se apresenta quase que como uma provocação e
um paradoxo. Para ele, ao contrário do que poderiam pensar muitos
de seus contemporâneos, a ausência de limites para as liberdades civis, é prejudicial a essas mesmas liberdades e contrária aos interesses
da humanidade.
A partir de alguns filósofos do século XX, como Hannah
Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Judith Revel, Sandro
Mezzadra. Wendy Brown e Judith Butler, se problematizou o neoliberalismo como uma tendência em direção à criminalização do migrante, ao recrudescimento de medidas de exclusão do estrangeiro
e redução dos direitos de cidadania decorrente da eliminação das
fronteiras dos países-nação determinada pelo avanço das novas formas de organização empresarial.
Tais mudanças têm atuado como molas de pressão para a elaboração de novas categorias epistemológicas visando a compreensão
adequada dos problemas relacionados à migração, onde se multiplicam novas formas de movimentação dos indivíduos e das populações
entre os países e os continentes, as quais suscitam questionamentos
sobre os direitos humanos e os direitos políticos dos migrantes, as
bases jurídicas, éticas e morais da recente onda de hostilização aos
migrantes nos âmbitos da legislação e das políticas dos Estados Nação, como a instalação de campos de concentração e a construção de
muros nas fronteiras visando a prevenção e a exclusão de estrangeiros ilegais.
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Trata-se da precarização da condição humana descrita por
Michel Foucault em seus estudos sobre a biopolítica e sobre a introdução de uma nova modalidade de liberalismo econômico na qual
o estrangeiro se autorrepresenta como “empreendedor de si mesmo”.
O que implica retomar a reflexão kantiana a propósito do Esclarecimento como projeto epistemológico, político e moral da modernidade, uma vez que a eliminação das fronteiras nacionais tem acarretado uma nova perspectiva para a concepção de soberania como
faculdade de deixar viver e fazer morrer pela qual o poder sobre a
vida e a morte dos cidadãos detido pelo Estado parece alcançar o paroxismo no qual a competição financeira impele o Estado a exercer a
soberania como faculdade de gestão da morte e purificação da vida,
isto é, como órgão de administração de novas formas de racismo.
Face a essas reflexões, a questão da reestruturação dos cursos de
filosofia visando uma formação filosófico-pedagógica dos graduados
em filosofia, sobretudo a dos licenciados, sobre a qual me detenho,
ganhou novos contornos. Abriram-se possibilidades relativas aos recortes conceituais, à adição de referências bibliográficas, à perspectiva
crítica das relações de Foucault com a pedagogia e as instituições de
educação, das relações de seus escritos com a tradição da filosofia ocidental e à concepção da relação do filósofo com a atualidade.
De fato, a publicação dos cursos do Collège de France e a do
quarto volume de História da Sexualidade – As Confissões da Carne ensejaram muitos esclarecimentos a propósito do pensamento de
Michel Foucault, cujos livros publicados em vida suscitaram muitas
questões obscuras ou enigmáticas. Além disso, o número de pesquisadores que tomam essas obras como pontos de partida para novas
investigações, em diversos campos do conhecimento, cresce com o
passar do tempo, elevando, assim, a quantidade e a diversidade de interpretações de suas ideias e intervenções. Finalmente, o desenrolar
dos acontecimentos após a morte do filósofo tem despertado muitos debates sobre a pertinência dos diagnósticos que ele formulou
a propósito da modernidade e da pós-modernidade, entre os quais
se destaca o que ele fez em torno da expansão dos dispositivos da
sexualidade e da biopolítica.
Ora, todos esses elementos acabam por tornar mais complexa
e difícil a tarefa de selecionar e adaptar os textos de Foucault para fins
pedagógicos, pois, à medida em que avançamos no estudo de seus cur- 192 -

sos e dos seus intérpretes, se torna mais clara a complexidade de suas
abordagens concernentes às relações políticas nas quais se constituiu
e se efetiva o conceito de cidadania. Dificilmente se poderá encontrar nos textos de Foucault elementos teóricos para uma nova maneira
de justificar o “acordo” sobre o qual se baseou a ordem burguesa na
Prússia do século XIX: “Raciocinai tanto quanto quiserdes e sobre o
que quiserdes, mas obedecei!”. Já em Kant, esse acordo foi aceito sob
a reserva de que se tratava de uma condição necessária, mas provisória, para ladrilhar o caminho em direção à República. Na crítica ao
despotismo pós-moderno, a promoção à cidadania, preconizada pelas
diretrizes dos cursos de graduação em filosofia, no Brasil, não poderá
ser tomada como um dispositivo disciplinar, sob a pena de se tornar
inofensiva. Na verdade, essa crítica se desenvolve no sentido de eliminar a distinção entre direitos humanos e direitos da cidadania, pois
esta separação é a que tem legitimado a adoção de concepções filosóficas, jurídicas e políticas de hierarquização das pessoas em graus de
dignidade jamais imaginadas no ideário iluminista.

Acolhimento e Exclusão
Dentre as crises da atualidade, a dos movimentos migratórios tem despertado a atenção pela gravidade e a complexidade dos
problemas que envolve. Muitos eventos assinalam a violência e a
extensão dos dramas vividos pelos migrantes bem como a urgência
requerida dos agentes políticos que possuem o dever de prevenir e
minimizar os danos daí decorrentes. Esses dramas tampouco passam despercebidos aos olhos da sociedade. As opiniões se dividem
entre a comoção piedosa e a indignação moral. Trata-se, portanto,
de problemas práticos a propósito dos quais a reflexão e a ação coincidem no tempo e no espaço. À primeira vista, duas das principais
atividades desenvolvidas nos meios acadêmicos podem ser relegadas
ao segundo plano, caso pretendamos examiná-los sob o crivo da filosofia. O caráter prático, concreto e imediato desses problemas pode
dar a impressão de que a sua abordagem pela filosofia dispensa o
apoio dos clássicos da história do pensamento e o exercício da leitura
de textos filosóficos.
Segundo Enrico Spoladore (2019, p. 2), o crescimento econômico deflagrado na Modernidade não tem precedentes na história.
As dimensões e as causas dos processos migratórios certamente so- 193 -

freram alterações significativas causadas pela elevação da capacidade
humana de produzir bens e a aceleração das atividades econômicas
a partir do século XIX. Ora, apesar da dimensão inusitada e do alcance geral das taxas de crescimento econômico atuais, sem dúvida,
a relação entre os modos de produção e o contingente populacional
não é uma questão desconhecida na História da Filosofia. Como não
se trata de uma questão inédita, é falsa a impressão de que a problematização filosófica dos atuais fenômenos de migração dispensa a
análise técnica de textos filosóficos e as investigações no campo da
história do pensamento. Não se pode desprezar a singularidade de
nossa experiência histórica, mas não podemos considerar o presente
sem examinar os acontecimentos pelos quais ele se constituiu. Entre
tais eventos, a emergência dos modos de sentir, falar, escrever e pensar que nos define é fundamental para a avaliação daquilo que nos
tornamos.
Além do aspecto eminentemente econômico, a inflexão das
relações entre a produção, a circulação e o consumo de mercadorias
ocorrida a partir do século XIX comporta um debate a propósito
da relação da humanidade com a história das civilizações. Segundo
Michel Foucault (2010, pp. 3-24)36, no final do século XVIII, Immannuel Kant, Mendelsonn e Herder, na Alemanha, introduziram essa
discussão no domínio das relações entre a teoria do conhecimento,
a metafísica e a ética. Na verdade, embora esses autores não privilegiassem os processos econômicos, a discussão pública travada por
eles abordava o progresso da humanidade, envolvendo os avanços da
ciência, de Galileu a Newton, e os acontecimentos políticos e sociais
que, como as revoluções da Inglaterra, da França e da América, subverteram os fundamentos teóricos e filosóficos do Antigo Regime.
No texto de Kant examinado por Foucault, pode-se identificar a maneira pela qual o filósofo do Esclarecimento empreende um
intenso e duradouro esforço para justificar suas investigações acerca
dos fundamentos da ciência a partir de uma concepção sobre a tarefa
da filosofia em relação ao seu próprio tempo, ao presente no qual
tais investigações transcorreram. A busca dos fundamentos da ciência se justifica, no pensamento kantiano, como um esforço em vista
da emancipação da humanidade. Entretanto, esse debate se desviou,
no século XX, para a problematização dos princípios do movimento
Iluminista e das expectativas por ele abertas. A tese de que a razão
36 V. FOUCAULT, M. Aula de 5 de janeiro de 1983, O Governo de Si e dos Outros
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pura constitui um fundamento sólido e inquestionável para o entendimento humano mostrou-se uma ilusão face à multiplicidade de
acontecimentos que se seguiram à obra de Kant, como as investigações da Linguística, da Etnologia e da Psicanálise. As inovações
tecnológicas não lograram liberar a humanidade dos encargos do
trabalho, dos flagelos das doenças nem das confusões decorrentes da
polissemia das palavras.
Ora, os fenômenos de migração suscitam e renovam todas estas questões e por isso constituem um domínio privilegiado da reflexão filosófica. Trata-se de uma característica da atualidade que por
si mesma provoca graves interrogações sobre a maneira pela qual
nos reconhecemos como pertencentes à Modernidade. Ela implica
o exame das relações do saber científico e das instituições políticas
uma vez que o movimento sazonal das populações decorre de mudanças nos arranjos produtivos associadas ao aperfeiçoamento da
ciência e da tecnologia e da racionalização dos regimes de gestão dos
recursos humanos, das estratégias de manejo das populações bem
como das interações econômicas, políticas, sociais e culturais determinadas pelos processos de globalização.
As pesquisas de Michel Foucault foram bem recepcionadas
pelos pesquisadores e estudantes brasileiros. O mesmo aconteceu no
Japão, nos Estados Unidos e em muitos outros países. Embora tenha
sido eleito membro do famoso Collège de France, uma instituição
comparável à Academia Brasileira de Letras, Foucault permaneceu
por muito tempo um autor preterido na França. Recentemente, no
Brasil, suas teses foram atacadas por objeções semelhantes às que
receberam, em seu país natal, de Derrida e Baudrillard. Para citar
uma das expressões mais conhecidas dessa atitude, lembramos o argumento de Luiz Felipe Pondé (SILVA, 2013) contra a concepção de
que o mal, a sexualidade, a subjetividade ou os gêneros são construções sociais. Trata-se, portanto, de uma referência central no debate
sobre as relações do pensamento com o presente.

A situação de História da loucura na trajetória de Foucault
Michel Foucault nasceu na cidade de Poitiers, na França, em
25 de outubro de 1926, e faleceu em Paris, em 15 de junho de1984.
Tornou-se um pop star por ocasião da publicação de As Palavras e as
Coisas Uma Arqueologia das Ciências Humanas, em 1966. O surpreen- 195 -

dente sucesso de vendas desse livro difícil e abstrato nos faz associá-lo
aos fenômenos da mídia eletrônica pelos quais algumas pessoas saltam do anonimato para o estrelato em poucas semanas. Os livros de
Foucault, contudo, não sucumbiram ao furacão da internet. Eles se reuniram ao legado da História da Filosofia como parte indelével de seu
acervo. Devido à boa acolhida que têm merecido no Brasil, suas ideias
circulam nas escolas e nas universidades com frequência, como base
para o desenvolvimento de disciplinas de formação nos campos das
ciências humanas e da filosofia. Podemos encontrá-las com bastante
facilidade nos canais e nos aplicativos da internet sob a forma de palestras, filmes, quadrinhos e podcasts. O que sinaliza a elevada atração
que despertam no público. A questão da migração constitui uma ocorrência constante em seus livros, embora não tenha sido objeto central
de suas pesquisas. Ela se apresenta como um tema dos discursos pelos
quais se constituiu o domínio das ciências humanas, atravessando as
dimensões da epistemologia, da política e da ética.
O pensamento de Foucault se apresenta como uma trajetória de pesquisas marcada por inflexões que, a despeito do rigor e da
coerência de suas teses, levaram a deslocamentos de seus recortes
temáticos e cronológicos e mudanças de perspectivas teóricas e conceituais. As primeiras investigações são análises da história dos sistemas do pensamento nas quais se concedeu privilégio à formação dos
discursos científicos que tomaram o homem como objeto de conhecimento, como a Psicologia, a Sociologia, a Etnologia, a Psicanálise.
A partir da publicação de Vigiar e Punir História do nascimento da
Prisão, em 1975, destacaram-se as pesquisas sobre as relações entre
tais discursos e as instituições de controle social, como a Prisão, a
Escola e os Hospitais. Em 1984, com a publicação do segundo e do
terceiro volumes de História da Sexualidade (volume 2, O Uso dos
Prazeres; e volume 3, O Cuidado de Si), Foucault se dedicou ao exame
das experiências éticas da Antiguidade Clássica, intentando mostrar
como se constituíram historicamente as bases epistemológicas, políticas e éticas da concepção de Sujeito do Desejo, já explorada em
A Vontade de Saber, primeiro volume da História da Sexualidade, de
1976. Além dos livros surgidos durante a vida do filósofo, sua obra se
constituiu pela publicação póstuma da coleção Ditos e Escritos, nos
quais foram reunidos entrevistas, artigos e documentos divulgados
em revistas, jornais, no rádio e na televisão ao longo de sua carreira
universitária e de sua militância política. A esta série de trabalhos,
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foram acrescentados os Cursos do Collège de France, editados pela
reunião dos manuscritos e das gravações sonoras das aulas ministradas por Foucault, de 1971 a 1984, naquela eminente instituição
e publicados em volumes separados de acordo com os anos acadêmicos. Recentemente, publicou-se o quarto volume da História da
Sexualidade, As Confissões da Carne.
História da Loucura na Idade Clássica foi publicado em 1961,
tendo sido o resultado da pesquisa para a redação de sua Tese de
Doutorado de Estado, que foi sustentada publicamente naquele mesmo ano, na Faculdade de Letras da Sorbone. Mais tarde, Foucault o
inscreverá na série que, com O Nascimento da Clínica uma arqueologia do olhar médico, de 1963, e As Palavras e as Coisas, identificou
como um projeto específico, o da Arqueologia do Saber. Aliás, este
foi o título dado ao livro publicado em 1969 no qual o autor se dedicou a sistematizar os princípios teóricos e os procedimentos metodológicos adotados nas análises dos discursos com base nos quais
empreendeu suas investigações sobre o aparecimento das ciências
humanas e o do saber médico da Modernidade.
Esses livros possuem em comum, além das hipóteses a propósito do fundamento antropológico do saber moderno, o privilégio
concedido à história como campo irredutível das reflexões filosóficas
da atualidade, e a determinação de examinar certos discursos que
guardam a possiblidade de nos fornecerem os elementos que efetivamente determinaram o aparecimento das formas atuais de nossos
modos de ser, sentir, falar e pensar. O título História da Loucura sugere uma investigação sobre o surgimento, as condições de possibilidade e a consistência científica do objeto comum da Psicologia, da
Psiquiatria e da Psicanálise. Contudo, as pretensões do livro são mais
ambiciosas, pois se referem à descrição das “experiências da loucura”
que tiveram lugar na civilização ocidental, no período entre o século
XVI e a primeira metade do século XX, destacando-se a Idade Clássica como a época na qual se estruturou a experiência da Desrazão.
Mais do que investigar a hagiografia das ciências do comportamento
individual, Foucault pretendeu formular um diagnóstico de nosso
presente. No que concerne ao primeiro objetivo, o autor confessa ter
fracassado justamente por ter alcançado a realização do segundo.
Em nossa ingenuidade, nós nos imaginamos, talvez, ter descrito um
tipo psicológico, o louco, através de cento e cinquenta anos de sua
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história. Forçoso é constatar que, fazendo a história do louco, nós
fizemos – não certamente ao nível de uma crônica das descobertas
ou de uma história das ideias, mas seguindo o encadeamento das
estruturas fundamentais da experiência – a história do que tornou
possível o aparecimento mesmo de uma psicologia. E pelo que nós
entendemos um fato cultural próprio ao mundo ocidental desde século XIX: este postulado maciço definido pelo homem moderno,
mas que bem lhe cabe: o ser humano não se caracteriza por uma certa relação à verdade; mas ele detém, pertencendo-lhe como própria,
ao mesmo tempo dada e oculta, uma verdade. (FOUCAULT, 1972,
pp. 548-549 – grifos do autor; tradução nossa).

Ora, essa investigação da história da psicologia comporta
uma reflexão filosófica uma vez que envolve a análise das condições
de possibilidade do saber e da ciência e a interrogação sobre a verdade. Para Foucault, o conhecimento da verdade e a avaliação de
sua consistência implica a crítica dos elementos pelos quais se determinam as relações entre os discursos, seus objetos, os sujeitos da
enunciação, os conceitos e as teorias. Para ele, a verdade pertence à
ordem dos discursos onde se determina o que pode ser considerado
objeto de enunciados verdadeiros, quem está autorizado a pronunciá-los, como devem ser enunciados, quem pode ter acesso a eles e
sob que condições podem ou devem ser retificados. Tais condições
são históricas e institucionais. Por isso, podem ser concebidas como
acontecimentos e, como tais, marcos característicos de cenários culturais determinados no tempo e no espaço, pertencendo a processos
efetivamente consignados na positividade na qual instalamos nossa
existência.
São esses pressupostos que lhe permitiram formular, a propósito do século XIX, isto é, da Modernidade, aquele diagnóstico
segundo o qual “o ser humano não se caracteriza por uma certa relação à verdade, mas que detém, pertencendo-lhe como própria, uma
verdade”. No excerto que ora examinamos, se encontra uma expressão-chave para que possamos explorar, em História da Loucura, o
tema da migração e as noções de “acolhimento” e “exclusão” como
objetos de nossa inquietação atual. A concepção de “estruturas fundamentais da experiência” gerou entre os críticos de Foucault o pretexto para acusá-lo de “estruturalista” e de ter assassinado a história.
O que, por sua vez, deflagrou a produção de numerosas respostas do
filósofo com o intuito de afastar de si essas pechas e reafirmar o seu
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compromisso radical com a demonstração do caráter histórico da
verdade.
Tal expressão pode ser interpretada como a concepção de
que, ao longo do período examinado por Foucault, nada se alterou
efetivamente, que o conhecimento atual dos fenômenos da loucura
nada acrescentou ao saber que a humanidade, desde o século XVI, já
detinha sobre o louco. De fato, o livro de Foucault contesta a narrativa dos historiadores segundo os quais o surgimento da Psicologia e
das instituições psiquiátricas, no século XIX, significou a libertação
dos loucos do jugo da justiça penal e a sua introdução no domínio
da medicina clínica, onde se lhe abriram as possibilidades de cura e
reintegração social. O que, no entanto, implica que os eventos dessa
narrativa comportam mudanças de outra natureza que não aquelas
reconhecidas como “evolução”, “progresso”, “descobertas” e similares
descritas pelos que elegeram Pinel e Tucke como os predecessores da
medicina mental e de seu humanismo moderno.
Para Foucault, os historiadores da psicologia utilizaram essas
noções com o intuito de contornar os impasses da narrativa historiográfica gerados pelas interrupções dos processos dos quais ela se
ocupara. Em História da Loucura, essas rupturas não foram encaradas como adversidades a serem contornadas, mas como objetos de
descrição rigorosa e bases de apoio para o encadeamento lógico dos
acontecimentos. Tal determinação exigiu a criação de ferramentas
teóricas e metodológicas capazes de isolar esses objetos e estabelecer
adequadamente as relações de continuidade e descontinuidade entre
os eventos pelos quais se constituíram as séries descritas na pesquisa.
O livro de Foucault encerra a narrativa do surgimento da Psicologia, no século XIX, como o momento culminante de uma série
descontínua de eventos situados prioritariamente no campo da história dos discursos. A conclusão dessa narrativa consiste em mostrar
a emergência de uma nova “experiência da loucura”, aquela que ainda é a nossa e cujas características fundamentais se organizam como
uma estrutura logicamente articulada. A abordagem foucaultiana
não compartilha o otimismo dos historiadores que o antecederam.
Na verdade, ela consiste em uma crítica dessa concepção segundo a
qual as ciências do comportamento humano contribuíram para “libertar os loucos” dos entraves sociais e institucionais impostos pelos
procedimentos de repressão mediante os quais o Estado Moderno
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costuma atacar seus inimigos. Segundo a visão humanista criticada
por Foucault, elas teriam o mérito de mostrar que tais indivíduos
são vítimas de patologias das quais os sintomas se expressam pelos
desvios de comportamento de tal maneira que os doentes mentais
seriam facilmente confundidos com os delinquentes. Sua contribuição fundamental para o progresso da humanidade seria demonstrar
que os alienados são doentes e que sua patologia é suscetível de cura.
Para Foucault, esse modo de pensar é ele mesmo o principal
sintoma da mudança ocorrida na história do pensamento que culminou com o surgimento da Psicologia. Sua pesquisa, portanto, deu
conta de mostrar a novidade fundamental introduzida na história da
civilização ocidental no campo do saber pela qual reconhecemos as
diferenças do presente em relação à Idade Clássica e à Renascença:
nossa “experiência da loucura” alojou-se em um círculo antropológico pelo qual definimos o louco como alienado ao passo em que a
Idade Clássica, ancorada na separação rigorosa da Razão e da Desrazão o definia como insensato, e a Renascença, apoiada na partilha
entre o profano e o sagrado, o concebia como parvo, estorvado, insano ou demente.
É aí que se encontra o ponto de intersecção entre o tema geral
de História da Loucura e o tema que ora nos interessa. As “experiências da loucura” descritas por Foucault, a despeito de suas especificidades, são constituídas por estruturas fundamentais marcadas por
divisões binárias ou ternarias pelas quais cada sociedade (Medieval/
Renascentista, Clássica ou Moderna) definiu suas relações com o outro, acolhendo-o ou excluindo-o. Sem deixar de examinar os aspectos conceituais e teóricos das ciências que tomaram o louco como
objeto de conhecimento, Foucault nos chamou a atenção para o fato
de que a abordagem científica dos fenômenos da loucura não esgota
nossa experiência com o louco, mas consiste em uma entre as outras
modalidades de relação que continuamos a entreter com as condutas
e os discursos desqualificados como estranhos à representação que
fazemos de nós mesmos.
Em contraposição ao humanismo dos historiadores da Psicologia, Foucault argumenta que o que nos permite e até mesmo nos
cobra avaliar a experiência da loucura que se abriu na Modernidade
não é o êxito das terapias desenvolvidas em nossos dias nem mesmo
o grau de conhecimento que se adquiriu sobre as doenças mentais.
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O sintoma mais significativo que dispomos para fazer esta avaliação é a elevação do número de escritores e artistas que sucumbiram
à loucura e cujas obras prenunciaram a iminência de suas quedas.
Tais são os casos de Van Gogh, Nietzsche, Artaud e Nerval. As obras
desses intelectuais, segundo Foucault, testemunham o fato de que o
conhecimento científico não foi capaz de abranger a totalidade do
saber que se inscreve nessa experiência. O que não é um privilégio
de nossa época. Em seu entendimento, o mesmo fenômeno pode ser
observado nas experiências por ele descritas a propósito da Idade
Média, da Renascença e da Idade Clássica.
A despeito da singularidade de cada uma dessas experiências, podemos identificar em todas elas quatro formas de saber pelas
quais a civilização ocidental desenvolveu sua relação com loucura.
Cada uma dessas experiências se definiu pela predominância de uma
ou outras dessas formas de saber: a consciência crítica, a consciência
prática, a consciência enunciativa e a consciência analítica da loucura (Cf.: FOUCAULT, 1987, pp. 165-170).
Se adotássemos uma longa cronologia, da Renascença aos dias
de hoje, provavelmente encontraríamos um movimento de amplo alcance responsável por um desvio da experiência da loucura a partir das formas críticas da consciência até suas formas analíticas. O
século XIV privilegiou a experiência dialética da loucura: mais que
qualquer outra época, esta mostrou-se sensível ao que podia haver
de indefinidamente reversível entre a razão e a razão da loucura, e
tudo o que havia de próximo, familiar e semelhante na presença do
louco em tudo aquilo que sua existência podia finalmente denunciar
como ilusão e que ela podia fazer explodir em sua irônica verdade.
De Brant a Erasmo, a Louise Labé, a Montaigne, a Charron, a Régnier enfim, é a mesma inquietação que se comunica, a mesma vivacidade crítica, o mesmo consolo na acolhida sorridente da loucura. “Assim, esta razão é um estranho animal” [RÉGIER, Satire, XIV.
Oeuvres complètes, ed, Railaud, v. 9, apud FOUCAULT, 1987, P. 171.].
E será apenas a experiência médica que ordenará seus conceitos e
suas medidas ao movimento indefinido dessa consciência.
O acesso a tais experiências se deu principalmente mediante a
análise de documentos, obras literárias, filosóficas e científicas além
de pinturas e manifestações populares de caráter profano e religioso.
A organização desse arquivo resultou na apresentação de um qua- 201 -

dro complexo no qual história tradicional do saber médico sobre a
doença mental se mostrou uma simplificação precária face à narrativa de Foucault. As narrativas dos médicos historiadores incorrem
na tese de que a loucura que será reconhecida no século XIX como
uma patologia específica é portadora de uma essência imutável. Nesta perspectiva, acreditava-se na continuidade do saber medieval ao
saber renascentista e o saber moderno, pois, de um a outro, teríamos
passado de uma conotação religiosa e mística a uma metafísica racional e, daí, a um saber científico e positivo.
Neste esquema, podem-se observar s perspectivas das quais
Foucault pretendeu se afastar, como a História das Ideias, marcada pela tentativa de isolar a dimensão das coerências conceituais e
teóricas da formação das ciências do comportamento, e o marxismo, que pretendeu vincular, em relações de causalidade mecanicamente articuladas, os acontecimentos dessa formação e os processos
econômicos do capitalismo. O trabalho de Foucault não descartou
nenhum desses processos da série de eventos no seio da qual a Psicologia nasceu e veio a funcionar como prática e discurso da ciência
estreitamente associados ao modo de produção capitalista e à forma de dominação política que lhe é peculiar. No entanto, o filósofo
sustentou que as condições que tornaram possível o surgimento da
Psicologia situam-se em domínios simultaneamente práticos e teóricos. Tais domínios, por essa razão, podem ser concebidos como
“experiências fundamentais”.

Hospitalidade e Hostilidade
Em seu entendimento, na experiência moderna da loucura,
residem as condições de possibilidade das ciências do comportamento. O que implica que tais ciências estão enraizadas em uma sensibilidade social específica, isto é, que a verdade que sustentam e o
objeto que dominam não se definem por categorias eminentemente
epistemológicas. Ou melhor, que sua epistemologia é indissociável
das relações sociais, políticas e econômicas nas quais a verdade de
seu objeto se constitui. A maneira pela qual percebemos o louco, o
modo como ele se dá à visibilidade e ao discurso da ciência é social,
é revestido de valores religiosos, éticos e políticos. Destes valores, as
ciências do comportamento não podem se desvencilhar. Contudo,
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este vínculo não expressa uma ligação mecânica entre o interesse de
uma classe social e o desenvolvimento do conhecimento científico.
Trata-se de processos gerais que revolvem o solo do saber movidos
pelo jogo de forças e interesses dispersos, anônimos, não intencionais, ainda que possam favorecer ou prejudicar indivíduos ou classes
sociais específicas.
Nossa experiência da loucura se caracteriza pela negatividade
como traço distintivo do conhecimento científico do comportamento e pela ocorrência reiterada de associações entre a arte, a religião e
o sofrimento mental. Ou seja, o acesso ao conhecimento dos fenômenos do comportamento tem sido mediado pela observação e o
isolamento de deficiências das funções orgânicas e intelectuais dos
indivíduos, as quais se apresentam, positivamente, como modos de
expressão de existências singulares, transgressoras, místicas ou revolucionárias. Nelas se encontra não a verdade da loucura, mas a
verdade do homem. Isto é, a Psicologia e as ciências afins não lograram um conhecimento inteiramente positivo da doença mental.
Seu saber empírico consiste na descrição de relações entre as funções
fisiológicas e anatômicas e as faculdades intelectuais. Nenhuma das
teorias que se dispuseram a sistematizá-las logrou, até agora, o consenso dos sábios. Daí nasce o escândalo e a precariedade da psicanálise como prática e como discurso da ciência. Seu prestígio parece
estar fundado nos aspectos filosóficos, éticos e políticos de que se revestiu para fazer a defesa da civilização contra a ameaça da barbárie
representada pelo avanço e a ascensão dos regimes totalitários dos
quais Freud foi testemunha e vítima.
Assim, não é de surpreender o estranhamento dos leitores
acostumados com a narrativa da história tradicional diante da argumentação pela qual Foucault alega que as alterações da sensibilidade
social sinalizadas pela literatura, pelo onirismo e pela pintura, ao final da Idade Média e nos últimos anos do Século XVIII, estruturaram as condições de possibilidade que anunciaram o surgimento das
ciências do comportamento no século XIX:
Aquilo que diz o lirismo é mostrado pela obstinação do pensamento
discursivo; e aquilo que se sabe do louco (independente de todas
as aquisições possíveis no conteúdo objetivo dos conhecimentos
científicos) assume uma significação inteiramente nova. O olhar
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que incide só incide sobre o louco – que é a experiência concreta
a partir da qual será elaborada a experiência médica ou filosófica -,
não pode ser mais o mesmo. (FOUCAULT, 1987, p. 511).

Assim, para Foucault, o distanciamento entre o conhecimento científico e o senso comum não constitui uma pedra de toque das
ciências do comportamento. Ao contrário, o filósofo sustenta que,
ao longo de sua formação, tais ciências mantiveram um estreito e
intenso comércio com a percepção social, o qual foi decisivo para a
demarcação de seus domínios, o isolamento de seus objetos, a elaboração de seu vocabulário e a formulação de suas teorias. Ora, a
mercadoria envolvida nessas negociações não é outra senão a subjetividade, considerada em sua semelhança e em sua diferença, em
sua interioridade e em sua exterioridade, em sua identidade e em
sua alteridade. Nossa experiência da loucura emergiu no curso dessas práticas que na Amazônia costumamos chamar de “regatear”. O
“regatão” exerceu, durante um século, uma função civilizatória inquestionável na configuração atual dos povos amazônicos. Com ele
conhecemos, sem dúvida, os benefícios e os males da civilização ocidental. Entre eles, a lepra, as doenças venéreas e a loucura.
Em História da Loucura, o comércio dos loucos foi descrito
como uma prática que contribuiu decisivamente para a alteração da
percepção social que os europeus haviam desenvolvido a propósito
dos loucos na Idade Média. A Igreja Católica do Ocidente desenvolvera a doutrina segundo a qual a maior das virtudes seria a caridade.
O que implicava a elevada consideração pelos pobres e doentes testemunhada pela hospitalidade dada aos peregrinos e sinalizada, na Renascença, pela disseminação do tema da Nau dos Loucos nos campos
da literatura, da pintura e das danças populares. Cantada, representada e dançada nesses domínios, a loucura se despojava dos valores
escatológicos assimilados ao longo da Idade Média. Para Foucault,
ela jamais irá abandoná-los de todo. Presente no imaginário social,
a barca dos loucos navegou efetivamente nos rios da Europa, regateando sua mercadoria nos portos de muitas cidades, sobretudo, no
entanto, naquelas onde a reunião dos insanos havia adquirido determinados valores simbólicos de peregrinação e purificação ritual. No
período entre os séculos XIV e XVI, esses barcos transportaram uma
carga cuja significação se alterou paulatinamente até transformá-la
inteiramente. Os quadros de Jerônimo Bosch, a poesia de Sebastian
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Brant, a crítica de Erasmo e a ironia de Montaigne prepararam, segundo Foucault, o terreno para a realização do ato pelo qual Descartes excluiu a loucura, por cento e cinquenta anos, do comércio que
ela havia travado com a razão desde o fundo da história.
Segundo Foucault, apesar de tratarem do mesmo tema, as
imagens pictóricas e as figuras literárias da Renascença falavam coisas diferentes. A experiência da loucura, nelas, estava fragmentada,
expressando predominantemente duas formas de consciência distintas e complementares. Os quadros do Bosch falavam das ameaças do
apocalipse simbolizadas, desde a Idade Média, pela morte, a lepra,
as doenças venéreas e a loucura ao passo que as poesias de Brant
aludiam às figuras da vida cotidiana, dos vícios e irrisões associados
às personagens nas quais a sabedoria se confunde com a insanidade.
A primeira expressa uma consciência trágica e a segunda concerne à
consciência crítica da loucura. Tal fragmentação sinaliza, portanto,
o caráter transitório da maneira pela qual a loucura era percebida no
Renascimento. Mas ela também assinala um outro aspecto da investigação sobre a evolução do conhecimento da civilização ocidental a
propósito da loucura: sua problematização ética.
A narrativa de Foucault de fato estende sob a história das ciências do comportamento uma superfície estruturada pela articulação
entre as formas de consciência derivadas da problematização ética
da loucura. Tal superfície é o que nos permite explorar nesse livro as
concepções sobre a hospitalidade e a hostilidade que ainda hoje são
ativadas por ocasião do afloramento da crise internacional dos migrantes. As formas de percepção social sobre as quais se organizaram
as experiências da loucura, entre os séculos XVI e XIX, descritas por
Foucault, comportam os valores fundamentais da civilização ocidental e são tais valores que estão em jogo no debate sobre o acolhimento e a exclusão social dos migrantes. Os mitos representados pelas
imagens de Bosch aterrorizam ainda hoje nossa imaginação coletiva. Eles são a base das formas de exclusão pelas quais os loucos são
percebidos como a absoluta diferença moral. Apesar da valorização
das figuras do pobre, do doente e do estrangeiro como personagens
predestinados ao opróbio para proporcionar aos cristãos a oportunidade de praticar a caridade, o cristianismo manteve uma postura
segregacionista que se expressa pela expulsão ritual do louco, um
expurgo cerimonial justificado por uma estranha economia segundo
a qual o gesto de exclusão terrena garante a salvação celeste.
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Na outra extremidade dessa experiência, se encontra a consciência crítica da loucura. Nela, o estrangeiro não se identifica com
o alienígena que, do outro mundo, chega à pátria dos cristãos para
lembrar-lhes que o fim está próximo, que o mundo já estava condenado desde o início dos tempos. Ele vem desta mesma pátria porque
se trata de um semelhante, o qual atesta que o perigo se encontra
entre nós e que a ameaça consiste menos na ruína do mundo do que
nas ilusões que alimentam nossa soberba, nossa avareza, a preguiça
e a vaidade e que não passam de tolice e irrisão. Assim, ela não corresponde a uma atitude de exclusão ritual, mas nem por isso fomenta
o acolhimento. Essa forma de consciência desqualifica o louco como
um estrangeiro perturbadoramente familiar, uma vez que nele pressente uma estranha proximidade que merece mais uma correção do
que um expurgo.
Vale a pena nos determos na análise foucaultiana dessa profunda alteração pela qual, na passagem da Renascença para a Idade
Clássica, a experiência da loucura deixou de ser objeto de uma consciência moral, assombrada pelos temores milenares do catolicismo,
para se tornar o foco de uma problematização marcada pela substituição da caridade pelo trabalho como valor fundamental da nova
ética. Para Foucault, essa ruptura pode ser assinalada pela inauguração do Hospital Geral de Paris, em 1656. Apesar do nome, essa
instituição não foi destinada à prática da medicina. Sua função foi
prioritariamente administrativa e social, visando assegurar a manutenção da ordem pública.
Os arquivos mostram que cerca de 1% da população parisiense permaneceu internada naquele estabelecimento no século XVII.
Isto pode parecer muito estranho para a nossa sensibilidade social,
mas, segundo Foucault, para quem o testemunhou, como Descartes,
Espinoza e Malebranche, ou mesmo Sade e Kant, o fato não causava maiores impressões, pois essa instituição foi percebida como um
espaço ordinariamente adequado à maneira pela qual se exercitava a
moralidade no que tange às obrigações das pessoas, da sociedade e
do Estado para com os desassistidos.
Foucault sustenta que o Hospital Geral substituiu os antigos
leprosários como lugar do mal. Na Idade Média, a lepra foi isolada,
não com a finalidade da cura, mas com o objetivo de excluir dos
limites das cidades a figura do leproso, concebida como portadora
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dos sinais da ira divina. A exclusão sistemática e ritual dos leprosos
atendia, então, a uma exigência moral segundo a qual as pessoas acometidas pela doença seriam beneficiadas pelo rito mediante o qual
receberiam a salvação e proporcionariam a purificação de sua comunidade. A exclusão social assegurava a inclusão espiritual. Como
resultado inesperado desse procedimento, cortaram-se os caminhos
do contágio e a lepra desapareceu. O que gerou um problema inusitado: a ociosidade do patrimônio fundiário constituído pelos leprosários. Além disso, embora vazios, esses lugares conservaram os
poderes simbólicos decorrentes das práticas de expiação. Eles mantiveram a função de investir seus hóspedes com os estigmas da cólera
celeste.
O desaparecimento da lepra foi contemporâneo de outros
acontecimentos igualmente relevantes que acabaram por fazer com
que o louco viesse a ocupar o lugar anteriormente destinado ao leproso no imaginário europeu. Um novo discurso se desenvolveu
em torno do valor da pobreza e da caridade no debate da Reforma
luterana e da Contrarreforma católica. Tratava-se de uma inflexão
associada à elevação geral de desemprego por toda a Europa e a consequente ameaça de rebeliões e desordens representada pela livre
movimentação de desocupados e miseráveis pelos campos e as áreas
urbanas. Nesse cenário, a antiga hospitalidade dedicada aos pobres,
fundamentada na concepção de que a caridade constitui a mais nobre entre as virtudes cristãs, foi abandonada e substituída pelo sentimento de repulsa.
Uma inversão radical se operou no discurso teológico. Doravante, a graça exercerá o que as obras estavam destinadas a cumprir
na economia da salvação. Assim, o trabalho passou exercer a função
anteriormente atribuída à caridade. O que assinalou a emergência de
uma atitude social de reprovação à pobreza. Esta deixou de ser vista
como objeto propício para o exercício da compaixão para se tornar
motivo de escândalo e vergonha para os indivíduos, a sua parentela e
os seus concidadãos. Se o trabalho se tornou compulsório para os hóspedes do Hospital Geral, das casas de correção e das incontáveis instituições similares que se espalharam pelas cidades da Europa nos séculos XVII e XVIII foi porque tais estabelecimentos seguiam as diretrizes
morais correspondentes a essa nova maneira de perceber a miséria.
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É lugar-comum dizer que a Reforma levou, nos países protestantes,
a uma laicização das obras. Mas, colocando sob seus cuidados toda
essa população de pobres e incapazes, o Estado ou a cidade preparam uma forma nova de sensibilidade à miséria: iria nascer uma
experiência do patético, que não falaria mais da glorificação da dor,
nem de uma salvação comum à Pobreza e à Caridade, mas que faz
com que o homem se ocupe de seus deveres para com a sociedade
e mostra no miserável, ao mesmo tempo, um efeito da desordem e
um obstáculo à ordem. Portanto, não se trata mais de exaltar a miséria no gesto que a alivia, mas, simplesmente, de suprimi-la. Dirigida
à Pobreza como tal, a Caridade também é uma desordem. Mas se a
iniciativa privada, como o exige na Inglaterra o ato de 1575, ajuda
o Estado a suprimir a miséria, ela então se inscreverá na ordem e a
obra terá um sentido. (FOUCAULT, 1987, p. 58).

A análise dessa mudança de atitude da cultura ocidental face
à pobreza envolve tanto o louco quanto o migrante no que concerne
ao jogo do acolhimento e da exclusão que parecem fornecer a Foucault a estrutura de sua narrativa. Sua tese consiste em que, em nossa
civilização, a experiência da loucura jamais deixou de se apresentar
como uma unidade fragmentada. Unidade, pois consiste, em todas
as suas configurações efetivamente inscritas na história, em um confronto sem mediações do sensato com o louco no qual todas as formas de consciência da loucura comparecem. Fragmentada, pois, em
cada uma dessas configurações, deu-se a proeminência de uma ou
da articulação de duas ou três dessas formas de consciência. Assim,
ao fazer a crítica de nossa experiência atual, Foucault põe em questão
a pretensão da ciência ao monopólio da verdade da loucura como
doença mental. Sua objeção se apoia justamente na demonstração
de que aí se constata mais uma vontade de identificar, classificar e
excluir certas formas de conduta do que a disposição para aliviar o
sofrimento dos doentes. Na era do conhecimento, a ética permanece
sob a influência dos medos milenares da moral cristã.
Para ele, os estigmas do mal que se podem identificar nas expressões pictóricas e líricas do final da Idade Média e do Renascimento não desapareceram de nossa experiência social. Ainda que se
possa demonstrar o avanço e o progresso da medicina e das ciências
do comportamento no que tange ao aprimoramento dos procedimentos de observação, dos critérios de classificação, da retificação e
refinamento dos conceitos, da elaboração dos arcabouços teóricos,
não se pode refutar a crítica foucaultiana sem retornar ao debate dos
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princípios éticos que regem as práticas das instituições científicas e
os discursos dessas áreas do saber. Esse, aliás, é o impasse que anima
o interminável conflito entre as diversas correntes teóricas da psicologia e da psicanálise, atingindo até mesmo as expressões mais consagradas do positivismo da psiquiatria.
Portanto, o que se apresenta, nos hospitais psiquiátricos e gabinetes de psicanálise, como abertura para o acolhimento dos doentes
mentais e a promoção de sua dignidade, para Foucault, é a retomada
de uma problematização do mal da qual não nos desprendemos porque
a verdade da loucura não pode se tornar objeto de conhecimento sem
implicar o questionamento do sujeito que conhece, de sua relação com o
objeto de sua investigação e, sobretudo, da natureza da razão.
Ora, a crítica foucaultiana nos fornece uma nova perspectiva
a propósito do debate que, desde o século XIX, se desenvolveu em
torno do estatuto epistemológico das ciências humanas. Ao invés de
enveredar pela busca da superação dos obstáculos que ainda retêm
essas ciências em um domínio compartilhado com a filosofia, ela nos
chama a atenção para o fato de que a pretensão de fazer do homem
um objeto de conhecimento científico implica a ruptura das bases do
saber pelas quais, ao longo da Idade Clássica, a separação da razão
e da loucura constituía um dado inquestionável. Não por acaso, os
historiadores oficiais enaltecem os pioneiros dessas ciências como
benfeitores da humanidade, por terem livrado os loucos de suas correntes, lhes separado da companhia malfazeja dos criminosos e delinquentes (Pinel e Tucke), lhes proporcionado a esperança da cura
e sua restituição ao convívio social (Pinel, Tucke e Freud), lhes restituído o direito à palavra e o passaporte para o exercício da cidadania
(Freud). Para Foucault, esses atos não afastaram, pelo contrário, recuperaram a proximidade e a suspeita de que a loucura permanece
à espreita da razão.

O papel do Cogito na medicalização da loucura
Não se trata, portanto, de depreciar o fracasso dessas ciências,
mas de retomar a problematização dos valores éticos que estão associados à consciência analítica da loucura, representada pela pretensão hegemônica da Psicologia e suas ramificações. Para tanto, é
indispensável examinar a maneira pela qual emergiu e funcionou
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a “experiência clássica da loucura”. Nos cento e cinquenta anos que
separam o Cogito cartesiano do gesto libertador de Pinel, a loucura
permaneceu banida do domínio da razão e coercitivamente muda.
Trata-se, então, de um momento singular na história da civilização
ocidental, uma vez que nela não se encontram precedentes dessa
separação. A troca de posições e o diálogo da razão e da loucura
ocorreram na Antiguidade, na Idade Média, no Renascimento e na
Modernidade. Somente no período do “Grande Racionalismo”, se
deu essa interdição absoluta da desrazão.
Investigando o que levou a essa mudança, Foucault explorou
um campo dessa experiência onde se encontram os componentes
fundamentais dessa inquietação moral e ética. Além dos fatores econômicos, administrativos e políticos; além do esforço incontestável
dos cientistas visando isolar e definir a natureza patológica da loucura, constata-se, nos discursos, nas expressões pictóricas e religiosas, nas práticas institucionais, a presença da vontade, das paixões e
da liberdade como impulsos determinantes das configurações pelas
quais se definiram as experiências da loucura descritas em sua pesquisa. Tais impulsos se manifestam como sintomas que permitem ao
filósofo como que fazer o diagnóstico de nossa cultura. Assim, a ambiguidade que marcou a experiência do Renascimento foi assinalada
pela sobreposição de uma consciência crítica e de uma consciência
prática na tradição da Nau dos Loucos e nos elementos simbólicos
que a constituem, como a água, a incerteza dos oceanos e dos rios,
a lua e a própria barca, que encerram o louco no limiar entre o interior e o exterior da sociedade. É essa situação que o define como o
passageiro por excelência, estrangeiro e alienígena, portador de uma
estranha familiaridade, ao mesmo tempo próximo e distante, e que
suscita, ao mesmo tempo, a hospitalidade e a repulsa.
Dessa experiência não estavam ausentes uma consciência
enunciativa nem uma consciência analítica da loucura, pois, a despeito do sentimento de proximidade constatado pela livre circulação dos loucos nas cidades europeias do Renascimento, os rituais de
exclusão provam a ocorrência ordinária de gestos de identificação
pelos quais se denunciava a presença concreta de “cabeças alienadas”
no seio da sociedade. A individualidade dos loucos também foi denunciada na presença de uma atividade médica voltada não apenas
para a terapia, mas, sobretudo, para a elaboração de uma nosografia
rigorosa das formas patológicas da loucura.
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Paracelso, anteriormente, havia estabelecido a distinção entre
os Lunatici, cuja doença deve sua origem à lua e a conduta, em suas
irregularidades aparentes, organiza-se secretamente de acordo com
suas fases e seus movimentos; os Insani, (que devem seu mal à hereditariedade, a menos que o tenham contraído pouco antes do nascimento, no ventre de suas mães); os Vesani, (que se viram privados
dos sentidos e da razão por abuso de bebidas e mau uso dos alimentos); os Melancholici, (com uma tendência para a loucura em virtude
de um vício qualquer de suas naturezas internas). Classificação de
inegável coerência, onde a ordem das causas articula-se logicamente
em sua totalidade: primeiro o mundo exterior, a seguir a hereditariedade e o nascimento, os defeitos da alimentação e finalmente as
perturbações internas. (FOUCAULT, 1987, p. 213 [209]).
Ora, na Idade Clássica, não faltaram iniciativas no campo da
medicina visando isolar os loucos para dar a eles o perfil singular de
sua morbidez. Foucault faz alusão aos cinco entre os principais pesquisadores que se destacaram na taxonomia das afecções do espírito,
entre os séculos XVII e XVIII: Platero, Johnston, Boissier de Sauvages, Lineu e Weickhard. (Cf.: FOUCAULT, 1987, p. 213 [210-211]).
Apesar da solidez de seus trabalhos, esses pensadores não lograram
emplacar suas ideias como base da atitude geral de seus contemporâneos face aos doentes mentais. Segundo Foucault, o que explica
esse paradoxo é o fato de que, nesse período, o medo de sucumbir
à loucura predominou sobre a vontade de submetê-la a um conhecimento racional e objetivo de modo que a sujeição dos loucos foi
alcançada predominantemente por procedimentos de coerção, como
a Grande Internação promovida a partir da inauguração do Hospital
Geral. Portanto, apesar da existência de uma ciência das patologias
mentais, o reconhecimento dos loucos pelos homens da Idade Clássica ocorreu, predominantemente, sob a forma de uma consciência
prática, expressa pelo gesto sumário do encarceramento e da indiferenciação do doente na massa anônima dos insensatos.
É esse medo ao qual Foucault se refere em sua famosa leitura
do Cogito tão combatida pelos especialistas da filosofia analítica. Ao
gesto violento do grande encarceramento corresponde, no campo
discursivo, a eliminação sumária da loucura, como forma razoável
de conhecimento, da prova da dúvida. Embora os sentidos, a imaginação e os sonhos devam ser desqualificados por comportarem
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razões para deles se duvidar, eles também carregam motivos para
neles se reconhecer a verossimilhança em relação aos seus objetos e
a sensatez dos homens. Já o Gênio Maligno, tantas vezes justificado
como recurso da dúvida metódica, para Foucault, exerce, de fato a
função de assegurar a única hipótese legitimamente válida para se
levar a sério a possibilidade de uma outra razão: uma vontade divina perversa. Entre as incertezas das ideias oriundas dos sentidos e
a certeza de que até mesmo a ação de um Gênio Maligno não pode
apagar a evidência do pensamento e a do sujeito que pensa, situa-se a
fala do louco. Porém, diante da impossibilidade de uma razão louca,
Descartes pode afirmar: “são loucos...”.
Com a loucura, o caso é outro; se esses perigos não comprometem o
desempenho nem o essencial de sua verdade, não é porque tal coisa,
mesmo no pensamento de um louco, não possa ser falsa, mas sim
porque eu, que penso, não posso estar louco. Quando creio ter um
corpo, posso ter a certeza de possuir uma verdade mais sólida do
que aquele que supõe ter um corpo de vidro? Sem dúvida, pois “são
loucos, e eu não seria menos extravagante se seguisse o exemplo
deles”. Não é a permanência de uma verdade que garante o pensamento contra a loucura, assim como ela lhe permitiria desligar-se
de um erro ou emergir de um sonho; é uma impossibilidade de ser
louco, essencial não ao objeto do pensamento mas ao sujeito que
pensa. É possível supor que se está sonhando e identificar-se com
o sujeito sonhador a fim de encontrar uma “razão qualquer para
duvidar”: a verdade aparece, ainda, como condição de possibilidade
do sonho. Em compensação, não se pode supor, mesmo através do
pensamento, que se é louco, pois a loucura é justamente a condição
de impossibilidade do pensamento: “Eu não seria menos extravagante ... “. (FOUCAULT, 1987, p. 53 [209]).

Para Foucault, existe outro motivo, além do caráter sui generis,
para considerarmos a experiência da Idade Clássica um acontecimento decisivo para a medicalização da loucura a partir do século XIX.
Trata-se do fato de que a separação radical da razão e da desrazão promovida simultaneamente pela Grande Internação e o gesto do Cogito
determinou igualmente a cesura do humano e da natureza. Apesar das
tentativas dos médicos para fazer a classificação das doenças mentais
como espécies naturais, a especificação das características distintivas
dessas formas nosológicas, entre os séculos XVII e XVIII, não foram
elas que levaram o conhecimento das doenças do espírito para o campo das ciências da vida. As descrições empíricas das manifestações da
insanidade, nesse período, resvalaram, sem exceção, para o campo das
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especulações morais. Por outro lado, os fenômenos da natureza, no
comportamento individual, para o observador, retiravam das vítimas
a sua condição de humanidade. Daí o epíteto de “monstros” pelo qual
se designavam os loucos furiosos colocados para a visitação em certos
estabelecimentos correcionais, para a admoestação do público, pois se
tratava de “animais para serem vistos”. Cabe lembrar que essa tem sido
uma prática comum desde o século XVI, quando muitos “exemplares”
de indígenas foram levados de seus países para a satisfação da curiosidade dos monarcas europeus. Para Foucault, a filosofia de Descartes
traduziu essa concepção da Idade Clássica segundo a qual os homens
podem se tornar loucos, mas a loucura não pode afetar a razão. Ou
seja, pode haver um conhecimento objetivo das doenças mentais, mas
elas concernem ao que, na condição humana, retira dos indivíduos a
sua humanidade.
Essa cisão do homem e da natureza que impediu a unidade
do conhecimento científico e da percepção social da loucura na Idade Clássica irá desaparecer no século XIX. Kant ainda levantava objeções contra a tese de que somente o médico estaria habilitado a
formular um juízo pertinente sobre a condição do louco como um
sujeito juridicamente incapaz ao passo que Hegel infere da impossibilidade de desprender-se da natureza humana a esperança inapagável da cura dos alienados. A ruptura que irá fazer desaparecer a experiência da loucura da Idade Clássica e fazer emergir a medicalização
como forma geral de nosso atual modo de relacionamento com a
loucura consistiu no ajustamento da abordagem da desrazão sob a
perspectiva do razoável e da objetivação da insensatez sob a perspectiva do racional. Foucault identificou três categorias da medicina
mental da Modernidade pelas quais esse ajustamento se mostra: paralisia geral, loucura moral e monomania. Elas testemunham o deslizamento da figura do Sujeito Soberano, do qual Descartes forneceu a
prova de sua clareza e evidência, para a dimensão confusa e duvidosa
da natureza. De uma experiência a outra, alterou-se a maneira de interpretar a definição aristotélica do homem como “animal racional”.
Assim, o louco surge agora numa dialética, sempre recomeçada, entre o Mesmo e o Outro. Enquanto outrora, na experiência clássica,
ele era logo designado, sem outro discurso, por sua presença apenas
na partilha visível — luminosa e noturna — entre o ser e o não-ser,
ei-lo agora portador de uma linguagem e envolvido numa linguagem nunca esgotada, sempre retomada, e remetido a si mesmo pelo
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jogo de seus contrários, uma linguagem onde o homem aparece na
loucura como sendo outro que não ele próprio. Mas nessa alteridade ele revela a verdade de que ele é ele mesmo, e isto indefinidamente, no movimento tagarela da alienação. O louco não é mais o
insensato no espaço dividido do desatino clássico; ele é o alienado
na forma moderna da doença. Nessa loucura, o homem não é mais
considerado numa espécie de recuo absoluto em relação à verdade;
ele é, aí, sua verdade e o contrário de sua verdade; é ele mesmo e
outra coisa que não ele mesmo; é considerado na objetividade do
verdadeiro, mas é verdadeira subjetividade; está mergulhado naquilo que é sua perdição, mas só entrega aquilo que quiser entregar; é
inocente porque não é aquilo que é, e culpado por ser aquilo que
não é. (FOUCAULT, 1987, p. 573 []).

Uma problematização ética se desdobra na descrição de três
modos distintos pelos quais a civilização ocidental realizou a experiência da loucura entre a Idade Média e a Modernidade. De maneira
geral, Foucault segue a tese de que tais mudanças mostram a passagem de uma concepção teológica/transcendental para uma concepção racional/metafísica e desta a uma concepção científica/antropológica na qual, finalmente, a loucura se tornou objeto para um
conjunto de saberes portadores de uma pretensão à verdade positivista do homem. Mas é preciso destacar que História da Loucura na
Idade Clássica desenvolve essa problematização pela descrição dos
temores dos quais os discursos filosóficos e os científicos, as obras de
arte pictóricas e literárias, os rituais religiosos e as práticas institucionais e jurídicas são testemunhas. Tais experiências se organizaram
como respostas face a esses medos que assombram a humanidade e
a partir dos quais ela reconstitui de tempos em tempos as bases da
cultura. Assim, podemos reconhecer, como o bem demonstra Guillaume Le Blanc (2013, 173-187), a estreita ligação entre o louco e o
pobre como sujeitos dessa narrativa. Ela se destaca, sobretudo, nas
modificações pelas quais o trabalho de Pinel como psiquiatra promoverá a individualização do louco no espaço interno do Hospital
Geral. O que será objeto da glória desse pioneiro da patologia mental
moderna pode ser visto como a expressão da emergência de uma
nova atitude ética na qual a pobreza não mais será vista como decorrente da imoralidade do preguiçoso, mas como efeito da dinâmica
geral das relações econômicas. Em decorrência disso, a causa do pavor face aos desvalidos não será mais o risco da desordem, mas o da
rarefação dos bens de consumo. O que implica a restituição ao pobre
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de uma consideração moral positiva uma vez que agora ele será reconhecido como força de trabalho e fonte de riqueza para a sociedade
e o Estado. Ora, a exclusão ritual e a detenção física promovidas no
Renascimento e na Idade Clássica não tinha outra finalidade senão
proteger a sociedade da ameaça da loucura, percebida, respectivamente, como figura invertida do sagrado e do movimento iminente
da desordem. Agora, o que ameaça a segurança da sociedade é a escassez generalizada. Como a sua prevenção requer o uso adequado
dos meios de produção, será necessário, não encarcerar e punir os
desocupados, como os insensatos, mas proteger os pobres, dar a eles
o acesso à saúde e evitar o dispêndio de recursos e fazê-los trabalhar.

Qual é a nossa experiência da loucura?
De fato, o livro de Foucault sobre a loucura pode ser lido
também como uma história da pobreza. Essa chave de leitura nos
permite explorar de maneira bastante proveitosa a questão central
abordada pelo filósofo, que é a liberdade na sua relação com a verdade. Gostaria de retomar o percurso de Foucault a partir de uma
interrogação que me parece ainda mais candente para tentar destacar o modo pelo qual a análise da história da verdade da loucura
nos permite tomar distância em relação ao saber que hoje dispomos
sobre a doença mental e examinar os desdobramentos éticos e políticos desse recuo em relação aos discursos e às práticas desse saber.
Ora, esse saber não se limita aos conhecimentos sistematizados na medicina, na biologia, na psicologia e demais ciências humanas, embora prevaleça, em nossa experiência da loucura, a consciência analítica. A descrição foucaultiana dos acontecimentos nos leva
a perceber que tais conhecimentos estão estreitamente associados
a procedimentos de caráter político e administrativo que são, por
sua vez, ancorados em valores morais. As obras de Philippe Pinel
e Samuel Tuke, no século XIX, estão permeadas de exemplos que
atestam esse fato. No mesmo sentido, Foucault mostra que as aporias
formuladas nos debates entre as correntes positivistas e as escolas de
psicanálise nada mais são do que reflexos da ambiguidade na qual se
ergue o conhecimento científico da loucura. Não se trata somente de
um impasse teórico, pois essa imprecisão está relacionada a instituições e práticas sociais e, sobretudo, a situações existenciais concretas.
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Segundo Foucault, embora não representem o ponto final do
trabalho de numerosas gerações de pesquisadores para desvelar a
verdade da loucura, os livros de Pinel e Tuke e suas respectivas obras
filantrópicas podem ser compreendidos como um momento decisivo na história do pensamento, pois eles levaram ao seu desenlace um
desequilíbrio inerente à estrutura da experiência da loucura que se
constituiu no intervalo entre os últimos anos do século XVIII e os primeiros anos do século 19. A relevância desses personagens consiste no
fato de que seus nomes estão associados aos processos de objetivação
do conceito de liberdade tal como o apreendia o pensamento clássico.
Além deles, Foucault destaca os cientistas que fizeram os trabalhos de
descrição dos sintomas e as definições das patologias que se tornaram
paradigmáticas da psiquiatria a partir do século XIX.
Esse trabalho se tornará mais fácil, talvez, pela reconstituição
da estrutura lógica de História da Loucura. O livro foi organizado
em três partes. Na primeira, se trata de mostrar a passagem da experiência da loucura, ao fim da Idade Média, na Renascença, para a experiência que engendrou, na Idade Clássica, um conjunto de objetos
da percepção social e da especulação teórica e médica ao qual Foucault atribuiu a designação de Desrazão. A segunda parte consiste na
análise do modo como se organizou a experiência da Desrazão no
campo do discurso médico, resultando na constituição do par médico-doente como um acontecimento crucial para o aparecimento da
psicologia e a medicina clínica. A terceira parte tratou da reorganização, após a Revolução Francesa e a Revolução Americana, do espaço
asilar instaurado pelo Estados Despóticos pela qual se produziram as
condições para o surgimento da psiquiatria e das terapêuticas da medicina mental. Portanto, os acontecimentos descritos por Foucault
recobrem o período que vai do final do século XIV até os últimos
anos do século XIX. Na terminologia do autor, a Renascença está
situada no final da Idade Média, entre os séculos XIV e XVI; a Idade
Clássica abrange os séculos XVII e XVIII; ao passo em que a Modernidade se inicia nas últimas décadas do século XVIII e se estende até
o século XX.
A investigação de Foucault se apoiou em um arquivo constituído por discursos de caráter filosófico e científico, jurídico e moral, normas e orientações práticas institucionais além de publicações
literárias, pictóricas e memórias de festas religiosas. A pesquisa foi
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orientada pela interrogação a propósito da constituição histórica da
experiência pela qual a Modernidade reconheceu a loucura, prioritariamente, como doença mental. Prioritariamente, pois, ao seu ver,
o conhecimento científico da loucura como doença mental tem sido
marcado por muitos questionamentos nos campos da epistemologia,
da ética e da política. A decisão de investigar a formação histórica das “experiências” da loucura decorreu da natureza filosófica da
pesquisa. Ora, tais questionamentos giram em torno da pretensão
encerrada no discurso das ciências humanas e das instituições modernas de que a abordagem médica da loucura assegura aos loucos
a liberação de sua doença e o seu retorno ao convívio social fora do
ambiente hospitalar ou de beneficência social. Além, disso, o esforço
da pesquisa foi movido por uma interrogação de alcance mais geral
ainda, a propósito da relação da loucura com os fundamentos da
cultura e da civilização. Esta questão se apresenta como uma provocação contra as certezas que conduzem nossas relações cotidianas,
pois se destina justamente a abalar essas crenças: - Existirá, no devir
da cultura ocidental, um lugar para a loucura e para o louco, uma vez
que o sonho da psiquiatria consiste em eliminar todo o sofrimento
decorrente da patologia mental?
Outro aspecto relacionado à natureza filosófica do livro consiste nos procedimentos pelos quais Foucault procurou descrever as
alterações ocorridas nos campos da percepção social e da formulação de esquemas conceituais. Trata-se da perspectiva da verdade
como devir histórico e não como substância intemporal ou como
tesouro incrustrado no ser. Não se trata, no entanto, de uma “história
triste”, isto é, de uma narrativa das tomadas de consciência, das retificações dos erros ou das formas de superação dos estados de ignorância e de misticismo pelo conhecimento positivo e racional da ciência.
A historiografia empreendida em História da Loucura consiste em
descrever, ao mesmo tempo, a positividade e o devir dos acontecimentos sob a perspectiva da formação de experiências fragmentadas
e articuladas segundo coerências fugazes e doutrinas peremptórias.
Assim, podemos conceber esse esforço intelectual como uma
espécie de história da verdade, isto é, um trabalho desenvolvido, ao
mesmo tempo, no domínio da história e no da filosofia. Mas não se
trata de uma narrativa da sucessão de acontecimentos pelos quais a
verdade finalmente foi desvelada. Trata-se da análise dos aconteci- 217 -

mentos pelos quais o que hoje tomamos como verdadeiro se constituiu e subsiste em condições precárias, locais, embora enraizadas em
camadas históricas longevas e estruturas teóricas de alcance geral.
Essa análise se justifica como uma tarefa suscitada pela inquietação
face ao descrédito elevado e contínuo dos valores sobre os quais se
ergueram e se mantém em funcionamento as relações dos indivíduos entre si e entre eles e o Estado. Ou seja, face à evidência cada
vez mais acentuada de que a liberdade e a verdade, tais como foram
enunciadas nos discursos da filosofia e da ciência da Modernidade,
não mais se sustentam nem como base nem como horizonte do devir
do pensamento.
A história da psiquiatria, escrita sob a égide do humanismo,
elaborou uma versão segundo a qual o conhecimento científico da
doença mental alcançou avanços indeléveis mediante a descrição da
etiologia das formas de manifestação dessa patologia e mediante o
desenvolvimento de terapias mecânicas, fisiológicas, químicas e discursivas. Essa versão sustenta a tese de que o progresso da ciência
nesse campo evoluiu graças ao trabalho de depuração dos erros e
preconceitos que, no passado, impediam o isolamento e a explicitação das características epistêmicas dos fenômenos da psiquiatria.
Além da dimensão epistemológica, essa narrativa implica a crença
de que os procedimentos terapêuticos e as medidas institucionais
preconizadas pela psiquiatria asseguram aos pacientes os meios para
que os mesmos, além da recuperação da saúde, alcancem a liberdade no âmbito das relações jurídicas, políticas e civis preconizadas
pelo estatuto social definido pela noção de Estado de Direito. Por
fim, para Foucault, a hegemonia do discurso científico da patologia
mental em detrimento de outros modos de abordagem e de reconhecimento do louco e da loucura, na atualidade, está estreitamente
associada ao culto de uma concepção teleológica do devir segundo a
qual não há lugar para a Desrazão na vida moderna e que a atividade do conhecimento e da especulação filosófica somente se justifica
como esforço de desqualificação do louco e erradicação da loucura,
como componentes impossíveis da civilização e da cultura.
Ora, esta pretensão da historiografia tradicional parece se justificar pela evidência de sua pertinência ética, uma vez que ela dá
continuidade à tese de que o louco e a loucura não são portadores
de um estatuto positivo na dimensão da ontologia, de que sua ver- 218 -

dade se define pelo erro, pelo não sentido, pelo simulacro e o não-ser. O que, do ponto de vista de Foucault, vai de encontro às formas
concretas da existência observadas no seio das relações sociais. Assim, a pesquisa foucaultiana se reveste de uma crítica das condições
históricas pelas quais se constituíram as certezas da psiquiatria e de
uma suspeita das garantias institucionais de sua legitimidade. Por
outro lado, essa crítica e essa suspeita abrem a perspectiva de recuperar o valor positivo das figuras que, por força da consolidação do
saber científico no campo da doença mental, foram expurgadas do
espaço social, da filosofia, da literatura e das artes. Além disso, ela
se volta contra a concepção da filosofia como atividade legisladora
para defender a tese de que a reflexão filosófica só pode se justificar
como diagnóstico do presente e como recuo em relação a si mesma
para proporcionar as condições de modificação do presente, tomado
como experiência histórica e não como destino incontornável do ser.
Em relação à História das Ciências, pois o livro se desenvolve no campo da história da psiquiatria, Foucault declara pretender
não incorrer no mesmo erro que, ao seu ver, antes dele, alguns historiadores cometeram quando tentaram definir a Grande Internação do Século XVII tão somente como um mecanismo social cujo
sentido teria se esgotado na exclusão dos “associais”. Ele se reporta
explicitamente aos livros de Sérieux e Libert, O Regime dos Alienados em França no Século XVIII, de 1914; Philippe Chatelain, O Regime dos Alienados e dos Anormais nos Séculos XVII e XVIII, de 1921;
Marthe Henry, A Salprêtrière sob o Antigo Regime, de 1922; Hélène
Bonnafous-Sérieux, A Caridade de Senlis, de 1936; e René Tardif, A
Caridade de Château-Thierry, de 1939. Eles teriam tentado mostrar
que a Revolução foi injusta com aquela prática inaugurada no Antigo
Regime, ao dar apoio às teses de Philippe Pinel, para quem um crime fora cometido pelas autoridades que encerraram nessas prisões
uma multiplicidade de categoriais sociais cuja unidade hoje temos
dificuldade para conceber, uma vez que nesse confinamento foram
reunidos injustamente os pobres, os criminosos e os alienados. Em
sua tentativa de desmontar esse mito, segundo Foucault, aqueles historiadores não souberam explorar adequadamente o vínculo que se
estabeleceu entre essa forma de exclusão social, destacadamente um
ato de repressão policial, e o interesse político das classes dos comerciantes, que teria se beneficiado daquela medida administrativa e,
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consequentemente, teria dado apoio à sua manutenção como política pública. Embora não seja este o foco da pesquisa de Foucault, aí
se localiza um ponto essencial para que compreendamos o sentido
de seu trabalho de historiador: o fato de que a consciência médica
que tornou possível o surgimento da psiquiatria se ergueu sobre o
fundo de uma sensibilidade social, aquela para a qual havia, na prática da Grande Internação, um critério logicamente estruturado que
justificava e exigia encerrar na mesma instituição disciplinar categorias sociais heterogêneas, como os devassos, os desempregados, os
desertores, os criminosos, os pobres desamparados, os loucos e toda
uma população de indivíduos que perambulavam pelas ruas das cidades europeias fora das atividades econômicas regulares, prontos a
se sublevarem contra os soberanos, a causarem tumultos. Mas Foucault discorda dessa intepretação. Para ele, o sentido dessa prática
deve ser buscado em outra questão, mais ampla e mais profunda do
que a utilidade social e os benefícios econômicos e políticos que a
Burguesia, a nova classe dominante, poderia tirar das medidas de
segregação que aí se tomavam. Para ele, como historiador, mais relevante do que a vantagem obtida pela Burguesia, o sentido histórico
da Grande Internação consiste no fato de que ele operou a síntese
prática e teórica pela qual se constituiu o objeto da psiquiatria do
Século XIX: o Alienado. E, mais ainda, esse sentido não se confunde
com o resultado alcançado, mas, sim, com as operações pelas quais
se elaborou aquela síntese, pois são elas que nos permitem recuperar
o sentido das alterações da sensibilidade social e das categorias do
pensamento (v. FOUCAULT, 1972, pp. 110-113).
Para Foucault, a interpretação segundo a qual o sentido da
Grande Internação reside em sua finalidade social, como mecanismo
de exclusão dos indivíduos heterogêneos e nocivos ao modo de vida
burguês, é superficial. Ela não responde, em relação à experiência
clássica, à pergunta pela qual a nossa própria época ou o grupo social
em que nós mesmos vivemos se faz por ocasião de nossas práticas de
exclusão: qual é o elemento regulador que nos serve de parâmetro
para decidirmos quem excluir de nosso convívio? Para responder a
essa questão, seria necessário que os historiadores abandonassem os
pressupostos de suas pesquisas concernentes à persistência imutável
da loucura como uma entidade metafísica, desconhecida ao longo da
história até o ato de descoberta da psiquiatria, no século XIX e à pas- 220 -

sagem contínua da percepção social para o conhecimento científico
por um processo de acumulação e de tomada de consciência.
Na lógica da Grande Internação, concretizava-se, de fato,
o sonho burguês de uma cidade regulamentada simultaneamente
pela natureza e pela moral. Podemos, na condição de historiadores,
estabelecer uma relação de simetria entre essa lógica e a evidência
com que encaramos a coerência das instituições e das práticas que
nós mesmos experimentamos? Bem, se afastamos imediatamente
essa hipótese é porque compartilhamos com aqueles historiadores
o mal-estar evocado pelo gesto de Pinel e de seus contemporâneos
face às crueldades praticadas contra os internados nas instituições
repressivas do Antigo Regime assim como, igualmente, nos sentimos incomodados diante do sofrimento dos pacientes dos hospitais
psiquiátricos que, apesar das recentes reformas implementadas no
campo das políticas de saúde mental, ainda subsistem como resquícios de uma experiência social da qual tentamos nos liberar há mais
de meia década.
Ou seja, não há dúvida de que existe continuidade entre o
pensamento contemporâneo e o passado no que tange ao reconhecimento da utilidade social dos gestos de exclusão. No entanto, no
que concerne aos critérios e aos procedimentos de eliminação dos
“associais”, pairam as discordâncias fundamentais que marcam as
diferenças de perspectivas de Foucault em relação aos seus antecessores. Isso ocorre porque essas diferenças se referem ao estatuto
dos objetos demarcados pela sensibilidade social para cujos olhos a
Grande Internação constituía uma prática inteiramente justificada
e adequada à realidade vista sob o crivo da psiquiatria na Modernidade. Para Foucault, um abismo impede o historiador de conceber
entre elas uma identidade ontológica. Assim, o seu trabalho não requer somente a investigação das funções que essas práticas cumprem
na economia das relações sociais. Incumbido de nos liberar dessa
inquietação face às práticas que já não reconhecemos como nossas,
o historiador assume uma postura reflexiva a fim de submeter ao
exame da crítica aqueles pressupostos que a própria percepção social
já não acolhe.
Dessa postura crítica também emerge a recusa de admitir
como evidente a continuidade entre a sensibilidade social e a ciência. De fato, Foucault admite que o saber que isolou e reconheceu a
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realidade do Alienado, da Idade Clássica, tem como base uma certa
sensibilidade social. Contudo, ele não concorda com a tese de que
esse conhecimento teria sido aprimorado, retificado e finalmente
consolidado por uma evolução contínua e sem conflito desde as práticas institucionais disciplinares até às sínteses abstratas da ciência
onde a verdade positiva da doença mental teria se revelado de uma
vez por todas. Para ele, um processo como esse implica mudanças na
própria estrutura que organiza simultaneamente a percepção social e
a consciência filosófica e científica. Tais mudanças, ao seu ver, afetam
o próprio sonho do qual outrora o caminho foi aberto pela concretização da Grande Internação: o de uma cidade na qual a natureza e
a virtude estivessem submetidas à mesma razão. O desaparecimento
daquela antiga instituição e a sua substituição pela psiquiatria e os
asilos psiquiátricos provam que entre a natureza e a moral já não
imperam os mesmos princípios de coerção que antigamente justificavam o modo de vida burguês. Ou seja, a percepção dessas mudanças é o que suscita, para nossa própria experiência, a consciência de
nosso ser histórico.
É aí que a História da Filosofia se apresenta como uma questão
filosófica em História da Loucura, uma vez que o pesquisador tenta
se colocar do lado de dentro dos muros do Hospital Geral, tal como
essa instituição funcionou nos séculos XVII e XVIII, na Europa,
onde a relação entre a percepção social e a consciência filosófica se
materializa nos sujeitos que formam a população ali reunida em decorrência de determinadas decisões tomadas pelas autoridades, nem
sempre de maneira arbitrária, com base em critérios legitimados em
diversas instâncias sociais. Nessa perspectiva, no capítulo III da Primeira Parte, sob o título de Le monde correctionnaire (que devemos
traduzir por O Mundo Correcional), Foucault empreendeu sua crítica aos historiadores que o antecederam a partir da premissa de que
o mundo burguês concebia, entre a natureza e a ordem moral, uma
relação de equivalência. Ora, essa premissa constitui um tema recorrente no pensamento clássico, de Descartes a Kant.
Para ilustrar esse fato, lembremos duas passagens das obras
desses pensadores nas quais esse tema aparece como uma questão
central na formulação dos princípios de suas filosofias. Descartes,
no Discurso do Método, ao justificar os três princípios de sua moral
provisória, após reiterar que o bom senso é a coisa do mundo mais
- 222 -

bem partilhada (DESCARTES, p. 3), argumenta que se espelhou nos
antigos filósofos que souberam reconhecer os limites do poder humano de conhecer ao se convencer que a prudência que acabara por
adotar se ancora nos ensinamentos da própria natureza:
Mas confesso que é preciso um longo exercício e uma meditação
amiúde reiterada para nos acostumarmos a olhar por este ângulo
todas as coisas; e creio que é principalmente nisso que consistia o segredo desses filósofos, que puderam outrora subtrair-se ao império
da fortuna e, malgrado as dores e a pobreza, disputar felicidade aos
seus deuses. Pois, ocupando-se incessantemente em considerar os
limites que lhes eram prescritos pela natureza, persuadiram-se tão
perfeitamente de que nada estava em seu poder além dos seus pensamentos, que só isso bastava para impedi-los de sentir qualquer
afecção por outras coisas; e dispunham deles tão absolutamente, que
tinham neste caso especial certa razão de se julgarem mais ricos,
mais poderosos, mais livres e mais felizes que quaisquer outros homens, os quais, não tendo esta filosofia, por mais favorecidos que
sejam pela natureza e pela fortuna, jamais dispõem assim de tudo
quanto querem. (DESCARTES, p. 19).

Trata-se de uma relação cuja verdade não se apresentava de
maneira evidente, uma vez que a filosofia se dedicava a demonstrá-la com argumentos que expressavam sua diferença em relação ao
pensamento medieval. Assim também, podemos tomar o texto da
Conclusão da Crítica da Razão Prática ao compreender que a ligação entre o mundo do ser e o mundo do dever não assegura que,
no plano moral, o uso da razão seja uma consequência automática
de que meu cérebro e meus desejos sejam incrustrados na natureza.
Uma vez que a virtude decorre de uma determinação da liberdade, a
conexão de meu ser moral com a de minha condição animal se torna
a causa de uma inquietação, de um problema de filosofia.
Duas coisas enchem o coração de uma admiração e de uma veneração sempre novas e sempre crescentes à medida em que a reflexão
a elas se liga e delas se ocupa: o céu estrelado acima de mim e a lei
moral em mim. Essas duas coisas, eu não tenho necessidade de lhes
procurar e de conjecturar sobre elas simplesmente como se fossem
envolvidas em trevas ou colocadas em uma região transcendental,
fora de meu horizonte; eu as vejo diante de mim e eu as associo imediatamente à consciência de minha existência. A primeira começa
no lugar que eu ocupo no mundo exterior dos sentidos e estendo
a conexão, daquele em que eu me encontro, ao espaço imenso em
que os mundos se reúnem aos mundos e os sistemas aos sistemas e,
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além disso, à constância sem limites de seu movimento periódico,
de seu começo e de sua duração. A segunda começa no eu invisível,
em minha personalidade e me representa em um mundo que possui
uma verdadeira infinitude, mas na qual só o entendimento pode
penetrar e com o qual (e por isso mesmo também com todos esses
mundos visíveis) eu me reconheço ligado por uma conexão, não
mais como na primeira, simplesmente contingente, mas universal
e necessária. O primeiro espetáculo, de uma multidão incontável
de mundos, anula, por assim dizer, minha importância, porquanto
eu sou uma criatura animal que deve devolver a matéria da qual
ela é formada ao planeta (a um simples ponto no universo), depois
de ter sido durante um curto espaço de tempo (não se sabe como)
dotada da força vital. O segundo, ao contrário, eleva infinitamente
meu valor, como a de uma inteligência, por minha personalidade na
qual a lei moral me manifesta uma vida independente da animalidade e mesmo de todo o mundo sensível, pelo menos enquanto se
pode inferir da determinação conforme um fim que essa lei dá à
minha existência, determinação que não é limitada às condições e
aos limites desta vida, mas que se estende ao infinito. (KANT, 1960,
pp.173-174 [tradução nossa]).

No cruzamento da história do Hospital Geral e da análise das
obras de Descartes e Kant, a noção de Alienado e os indivíduos designados como tais pelas instituições e os discursos do Idade Clássica perdem paulatinamente a evidência de seu contorno que, aliás,
sequer foi problematizada pelos historiadores que Foucault atacou.
O mundo correcional possui uma forte articulação com a filosofia
pelo fato de ambos terem tecido uma rede de relações cujas iterações
engendraram os personagens concretos da paisagem institucional e
imprimiram nos arquivos oficiais e nos tratados de medicina as categorias e os tipos sociais que os habitaram. Além disso, esses personagens e essas categorias ainda nos dão o que pensar porque elas têm
sido utilizadas nos discursos das ciências humanas, das instituições
sociais e políticas atuais para representar um passado supostamente
superado, vencido e desacreditado por uma nova configuração do
saber e das práticas institucionais. Nesses discursos, o Alienado aparece como a expressão de um conhecimento aproximado, pré-científico, ainda envolto em preconceitos e crenças morais e religiosas
que requerem a crítica da boa prática do pensamento filosófico e da
investigação científica. O que assegura as condições para a afirmação da pertinência e da legitimidade desses novos discursos e dessas
novas instituições que isolaram como objeto de seu saber e de suas
intervenções o Doente Mental.
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Assim, para Foucault, para compreender o que estava em jogo
na Grande Internação, não basta acusar a funcionalidade das práticas de repressão do Hospital Geral, atribuindo sua razão de ser ao
caráter utilitário que as justifica como decorrentes do modo de vida
burguês. Embora reconheça que este poderia ter sido um ponto de
partida interessante (que ainda assim não foi explorado adequadamente), para ele, o que suscita e justifica a tarefa do pensamento atual
de fazer a crítica da narrativa tradicional da história da psiquiatria
não é somente a necessidade de denunciar a mitologia que envolve
a fama de Philippe Pinel como benfeitor social e gênio da ciência;
também não se trata de justificar a crueldade praticada por duzentos anos nas instituições do Antigo Regime. Trata-se de promover
o recuo em relação ao regime de verdade que rege nossas maneiras
de ver, pensar e dizer, para nos descolar da articulação do mundo
natural e do mundo social sobre certezas que a nossa realidade vem
contestando cada vez mais. Para fazê-lo, o pesquisador precisou se
despojar da história tradicional, pois foi o seu uso que proporcionou
a incursão do pensamento na direção de um esforço para suprimir
as descontinuidades dos acontecimentos e a costura de recortes cronológicos sustentados sobre a premissa da perenidade dos objetos,
dos sujeitos e das relações de causalidade entre a percepção social e
os discursos da filosofia e da ciência.
O fato é que a crítica aos historiadores que o antecederam preparou o caminho para que, em seu próprio discurso, Foucault pudesse enunciar uma tese crucial o Alienado não é a encarnação de uma
verdade da natureza que teria permanecido oculta em decorrência
da ignorância da humanidade até o momento em que se descobriu a
doença mental e o campo de investigação da psiquiatria. Ele é uma
figura cunhada no interior do Hospital Geral. Ele foi produzido pela
segregação ali praticada. Hoje, o sentido dessa segregação foi esquecido. No entanto, sua recuperação é indispensável para que possamos compreender a nossa própria inquietação face ao doente mental, ao saber da psiquiatria e às práticas institucionais de segregação,
punição, classificação e medicalização do louco.
Neste sentido, refazer a história desse processo é fazer a arqueologia de uma alienação. O que se trata agora de determinar não
é a categoria patológica ou de polícia da qual o saber se aproximou,
o que supõe sempre essa alienação como já dada; mas é preciso saber
como esse gesto se cumpriu, quer dizer, quais operações se equili- 225 -

bram na totalidade que ele forma, de que horizontes diversos vieram
os que partiram juntos sob o golpe da mesma segregação, e qual experiência o homem clássico fazia dele mesmo no momento em que
alguns de seus perfis mais costumeiros começavam a perder sua familiaridade e a sua semelhança ao que ele reconhecia de sua própria
imagem. (FOUCAULT, 1972, pp. 112-113).
A despeito de sua divergência, Foucault partilha com os historiadores tradicionais a opinião de que é fácil, para nossa própria experiência, identificar os “associais” de hoje aos segredados da Grande
Internação. Isso, no entanto, não garante a pertinência do esquema
analítico segundo o qual as medidas de segregação ali aplicadas se
explicam como respostas às demandas e aos interesses da burguesia
comercial. Essa postura sinaliza o entendimento de que existe uma
articulação concreta e complexa da percepção social e da consciência médica a propósito do critério pelo qual se determinam a escolha daqueles que devem ou merecem ser internados e a liberação
daqueles que cumpriram as exigências da instituição para obterem
sua liberdade. Para ele, essa articulação não consiste em uma mera
relação de causalidade entre as condições econômicas da existência e
a dominação de uma classe social.
A sobreposição de esquemas de segregação, no entanto, mostra como já não temos mais acesso ao sentido das medidas do internamento clássico tal como este foi vivido por aqueles que o testemunharam. É o que nos faz identificar os indivíduos submetidos às
práticas de segregação que, para nós, fazem sentido, como a prisão,
as casas de correção, o asilo psiquiátrico, os hospitais, os gabinetes
dos psicanalistas etc., com os internados do Hospital Geral. Vemos aí
nada mais do que o desdobramento linear de objetos a-históricos em
um devir regulado pela consciência médica, que acaba por ser tomada como a “consciência em si”. Ora, nessa constatação se justifica o
caráter mordaz da crítica de Foucault, que se estende aos teóricos do
marxismo por adotarem esse esquema intelectual sem refletir sobre
suas implicações no campo da filosofia.

Arqueologia da Alienação e História da Filosofia
É claro, portanto, que a principal dentre essas implicações
consiste na suspeita de que a diferença entre o Alienado da Idade
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Clássica e o Doente Mental moderno não se encontra na discrepância
de um saber aproximado e de um conhecimento positivo e seguro
no domínio da ciência. Foucault sugere que cada um desses objetos
possui seu estatuto ontológico singular, embora exista entre eles um
vínculo que a análise da história tem a incumbência de desencavar
para que possamos mensurar os limites de nossa própria ignorância.
É claro também que essa tarefa foi suscitada por inquietações nos
campos da ética e da política, as quais se mostram para Foucault
mais abrangentes e mais profundas do que o conflito dos interesses
econômicos.
De fato, a crítica de Foucault assinala a ocorrência de um
recuo do saber na fabricação do Alienado no interior do Hospital
Geral. O que os historiadores tradicionais não conseguem perceber,
para ele, é o desaparecimento para os confins do tempo histórico de
uma multiplicidade de figuras humanas mediante o trabalho desenvolvido naquela instituição. É esse recuo que nos causa desconforto
quando nos ocupamos da história da loucura e nos deparamos com
as narrativas da liberação dos alienados ao final do Século XVIII,
sobretudo, na França e na Inglaterra. Ele nos impede de reconhecer os hóspedes daquela instituição como componentes subsumidos
na figura do Alienado e de compreender a razão de sua segregação.
As questões moral e política que aí se encontram emergem da inquietação a propósito dos critérios pelos quais justificamos nossas
práticas de segregação, punição e medicalização de nossos próprios
“associais”. As respostas de Descartes e Kant já não satisfazem nossa
consciência moral e nem permitem mais a legitimação das medidas
de controle social adotadas na modernidade. Nós nos encontramos
em um debate aberto sobre os fundamentos de nossa moral. O qual
ressoa nos modos de pensar e viver nossas relações políticas.
Pode-se dizer que essa inquietação e essa incerteza a propósito dos fundamentos da moral e da política se formulam mediante
uma investigação sobre as concepções filosóficas das relações entre
a natureza e a cultura que atravessaram o recorte cronológico escandido em História da Loucura. Trata-se de interrogar as práticas
institucionais e os discursos filosóficos e científicos sobre o sentido
que eles conferem à definição aristotélica do homem como animal
racional. Em outras palavras, se trata de refletir sobre a pertinência
das tentativas de erguer uma moral e uma concepção das relações
políticas sobre os fundamentos consignados pela filosofia ao longo
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de sua história, a saber: a metafísica, a teologia, natureza, a ciência e
a antropologia. Entretanto, como vimos, a abordagem foucaultiana
dessas questões se caracteriza pela sua dedicação à pesquisa histórica
e não pela escansão fiel dos sistemas de filosofia.
Ora, contrariamente às esperanças de Foucault sobre o destino de seus livros, não podemos nos furtar ao apelo da popularização
do saber que nos pede para apresentar pelo menos um esquema pedagógico do pensamento do filósofo. Nesse sentido, lembramos que
a estrutura lógica de História da Loucura se articula pela narrativa
da sucessão de três “experiências da loucura” e que tais experiências
correspondem aos momentos históricos nos quais os discursos sobre a moral e a política se fundamentam, preferencialmente, sobre
a teologia, na Idade Média, a Razão, na Idade Clássica e sobre a Antropologia, na Modernidade. Quanto à época do Renascimento, se
trata de um período de crise no qual o ceticismo abalou os dogmas
religiosos sem lograr destruir suas bases teóricas, que foram retomadas, de uma outra maneira, na Idade Clássica.
Esse esquema, no entanto, não atende à exigência de Foucault
no que concerne à integridade intelectual da filosofia. Para ele, esse
modo de apresentação, que se tornou corrente no âmbito da divulgação científica, constitui um empobrecimento incompatível com a
razão de ser da reflexão filosófica. Se o seu exercício responde a um
apelo da consciência face às inquietações e às incertezas do presente,
não lhe cabe reiterar nossas crenças, ainda que se o faça mediante
a exegese dos clássicos, mas investigar os modos como nos relacionamos uns com os outros, com a natureza, com os deuses, com a
nossa própria subjetividade, os modos de sentir, falar e pensar pelos
quais nos descobrimos como indivíduos, coletividades e como seres
naturais.
Ou seja, para Foucault, o exercício da filosofia não dispensa a
leitura dos clássicos do pensamento filosófico. Assim como o conhecimento da verdade não dispensa a investigação da história. Além disso,
para ele, a leitura dos clássicos constitui uma exigência determinada
pela própria atualidade da filosofia e pelo seu vínculo inapagável com
a história. O que nos leva a reiterar que a narrativa de História da Loucura está permeada de citações aos clássicos da filosofia, ainda que
nem sempre isso aconteça mediante a remissão literal dos excertos em
torno dos quais o discurso foucaultiano se desenvolve.
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Assim me parecem ser os casos de Descartes e Kant no texto
acima comentado sobre o Mundo Correcional. Esses dois pensadores
serão lembrados muitas vezes nas análises sobre a história do nascimento da psiquiatria. Mas, quando procede à crítica dos historiadores tradicionais, as referências a Descartes e a Kant surgem pela
menção à moral burguesa aventada pela metáfora do sonho de uma
cidade onde reinaria uma ordem política e social que seria a síntese
entre a natureza e a virtude. Aí também se menciona o papel que a
nova forma de pensar a dimensão da existência natural e a dimensão
da vida social passou a cumprir na ordem social e no funcionamento
das instituições em substituição ao esquema intelectual legado pela
teologia medieval. A medida segregacionista decretada pela Idade
Clássica introduziu uma regulamentação que estendeu sobre a ordem social o modo de vida das trocas comerciais. O internamento indubitavelmente surgiu como um mecanismo estratégico dessa
nova ordem social, mas ele não respondeu tão somente às demandas
da burguesia, uma vez que pôs em jogo de ações e discursos que
envolveram todas as classes sociais e não somente a oposição entre
a burguesia e os pobres vagabundos; se engajaram filósofos, médicos, juristas, teólogos, políticos e reformadores sociais cujas palavras
muitas vezes se juntaram ou se confundiram com as vozes dos internados no devir que culminou no aparecimento do Alienado. Hoje,
lemos as obras de Descartes e Kant como pertencentes ao período do
Grande Racionalismo, da Física Matemática, da passagem do Geocentrismo para o Heliocentrismo, do Mecanicismo Universal e até
mesmo da dispensa da hipótese de Deus como garante da concepção
mecanicista do cosmo. No entanto, sem a leitura rigorosa e articulada de seus discursos com os eventos aparentemente banais, como o
surgimento do Hospital Geral, certamente não seremos capazes de
tirar proveito de suas obras para a compreensão do nosso próprio
presente.
Para que possamos medir a provocação filosófica que Foucault empresta de outros filósofos, precisamos explorar as implicações semânticas da palavra “Arqueologia”, que ele usa para designar
a natureza do seu trabalho de historiador. Trata-se de uma referência
a Kant, a Nietzsche, mas, também a Freud e a Marx. Sem dúvida, a
metáfora geológica é o que se destaca imediatamente, pois ela nos
remete à concepção da história não como uma sucessão linear de
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acontecimentos, mas como uma sobreposição de camadas que se
depositam na crosta terrestre ao sabor das intempéries, não obedecendo a uma finalidade pré-concebida. Provavelmente, o emprego
desta conotação ligaria Foucault ao pensamento de Kant, para quem
a história se desenrola conforme uma finalidade determinada pela
natureza, mas dificilmente acessível aos homens, uma vez que dela
somente podemos conhecer as determinações positivas e os princípios matemáticos que regem as revoluções astronômicas.
Contudo, por se tratar de uma investigação sobre a história
da moral, o “sentido forte”, por assim dizer, da palavra ‘arqueologia”,
empregada por Foucault é o que remete ao projeto nietzscheano de
uma genealogia da moral. Podemos reconhecer com facilidade algumas semelhanças entre os argumentos utilizados por Foucault para
denunciar a inépcia dos historiadores da psiquiatria e os que Nietzsche emprega para criticar a falta de sentido histórico nos escritos de
Paul Rée e nos dos “psicólogos ingleses”:
Meu desejo, em todo o caso, era dar a um olhar tão agudo e imparcial uma direção melhor, a direção da efetiva história da moral, prevenindo-o a tempo contra essas hipóteses inglesas que se
perdem no azul. Pois é óbvio que uma outra cor deve ser mais importante para um genealogista da moral: o cinza, isto é, a coisa documentada, o efetivamente constatável, o realmente havido, numa
palavra, a longa, quase indecifrável escrita hieroglífica do passado
moral humano! — O dr. Rée não sabia de sua existência; mas ele
havia lido Darwin — e assim, em suas hipóteses, de maneira no
mínimo divertida, a besta darwiniana e o moderníssimo, modesto
fracote moral dão-se graciosamente as mãos, este com expressão de
bondosa e refinada indolência no rosto, à qual se mistura inclusive
um grão de pessimismo e de cansaço, como se não pagasse a pena
levar todas essas coisas — os problemas da moral — tão a sério.
A mim me parece, muito ao contrário, que não existem coisas que
mais compensem serem levadas a sério; sua recompensa está, por
exemplo, em que talvez se possa um dia levá-las na brincadeira,
na jovialidade. Pois a jovialidade, ou, para dizê-lo com a minha
linguagem, a gaia ciência, é uma recompensa: um pagamento por
uma longa, valente, laboriosa e subterrânea seriedade, uma tal
que, admito, não é para todos. No dia, porém, em que com todo
o coração dissermos: “avante! também a nossa velha moral é coisa
de comédia!” — teremos descoberto novas intrigas e possibilidades
para o drama dionisíaco do “Destino da Alma”; e ele saberá utilizálas, disso podemos ter certeza, ele, o grande, velho, eterno poetacomediógrafo da nossa existência!... (NIETZSCHE, 1987\1988, pp.
7-8).
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São muitas as referências a Marx e a Freud, no que tange ao
uso da palavra “arqueologia”, dado que o primeiro introduziu a investigação histórica como recurso fundamental para a análise da
emergência das ideias filosóficas nas relações sociais ao passo que a
psicanálise se apresentou como um método de interpretação da cultura baseado na regressão que se tornou crucial para a compreensão
dos processos de formação da moralidade e da psiquê dos indivíduos.
Contudo, antecipando tais referências, talvez nos desviemos
do que, no momento, importa explorar. Foucault entende que, para
alcançarmos o sentido da Grande Internação, teríamos de fazer a
“arqueologia de uma alienação”. Com isso, ele quer dizer que o “Alienado” foi o resultado de uma fabricação operada no interior do Hospital Geral do qual já não possuímos o conhecimento dos critérios
adotados para reunir os seus componentes e forjar a sua liga. A despeito desse desconhecimento, nos discursos da filosofia e da ciência
contemporâneas bem como nas práticas institucionais habitam, de
maneira invisível e surda, os personagens e os valores que animavam
e davam sentido às práticas do internamento compulsório dos séculos XVII e XVIII na Europa. Ou seja, podemos encontrar nos escritos de Descartes e Kant a problematização de objetos do internamento clássico, pois, quando o primeiro se permite adotar uma “moral
provisória” e se dá conta de que não tem a mesma liberdade para
escolher no que se refere ao conhecimento da natureza, seus argumentos encontram na população do Hospital Geral figuras nas quais
as suas concepções de “liberdade” e “verdade” se revestem de significação positiva, como o “devasso” ou o “libertino” ao passo que tais
figuras já não circulam mais nas relações concretas da modernidade.
Os “outsiders” de nossos dias são identificados como doentes ou criminosos e não como “correcionais”, isto é, indivíduos cujas condutas
se colocam entre a dimensão dos delitos de pequena monta e a da
culpabilidade moral. Eles já não são identificados sob a perspectiva
do direito canônico como heréticos nem como profanadores e ainda
não são reduzidos ao crivo da patologia mental. Isso se pode dizer
quanto ao fato de Kant haver mostrado a diferença entre o mundo
do ser e o mundo do dever e a liberdade como prova transcendental
da existência de Deus. A permanência dos indivíduos sob a tutela de
outrem, ao seu ver, decorre da preguiça e do comodismo e não de
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alguma qualidade maligna obscura. As paixões, para Kant, são artifícios que a natureza criou para impelir a humanidade a se empenhar
no aperfeiçoamento de suas faculdades físicas e espirituais. O que
implica a substituição da moral do pecado por uma moral baseada
na capacidade humana de se autodeterminar e de superar as suas
imperfeições naturais. Mas essa moral logo foi contestada pela problematização dos limites empíricos e transcendentais da condição
humana como impedimentos invencíveis.
Para Foucault, a revolução do pensamento que podemos observar nas sínteses filosóficas de Descartes e Kant também ocorreu
no nível da percepção social e dentro dos muros do Hospital Geral.
O “Alienado” foi o coroamento da subversão moral que ali se operou
em relação ao pensamento teológico medieval. Sob esta premissa se
desenvolve a crítica de Foucault aos historiadores marxistas, pois eles
não teriam a perspicácia para perceber que o vínculo dos interesses
e da ação da burguesia com a criação e o funcionamento do Hospital
Geral não é o de uma dominação predominantemente econômica
exercida pela repressão e o despotismo. O que se demonstra pela
observação de que ali não se tratava somente de erradicar os vagabundos, os devassos, as prostitutas, os mendigos e os blasfemadores,
mas de organizar e nivelar uma população percebida sob a ótica da
ordem social burguesa e ao mesmo tempo de prestar assistência aos
pobres e desvalidos por um determinado período enquanto não lhes
dessem um emprego ou não recuperassem a saúde para trabalhar.
O que significa que o internamento clássico funcionou como
um mecanismo de imposição da ordem, tendo exercido um papel de
organização das relações políticas e sociais, mas, também, proporcionado a identificação e a classificação dos objetos nos quais as ciências
humanas, sobretudo a psiquiatria e o direito penitenciário reconheceram o seu campo de conhecimento. Os historiadores tradicionais,
segundo Foucault, seguiram um roteiro segundo o qual a psiquiatria
surgiu ao longo de um processo no qual a Grande Internação teria
funcionado como o momento em que se formou uma consciência
coletiva da loucura, após esta ter sido objeto de constrangimento e
denúncias das famílias. O Hospital Geral teria exercido a tarefa de
manejar essa população insurgente, reprimi-la e marcá-la em sua
diferença simbólica, sem, no entanto, elaborar as categorias de seu
conhecimento positivo. Essa incumbência teria cabido à psiquiatria
e ao direito que, finalmente, forneceram ao Estado a arquitetura teó- 232 -

rica e as medidas práticas para dominar a loucura em seu recorte
positivo, como doença mental. Mas essa narrativa teria permanecido
aquém dos fatos, pois, segundo Foucault, ela não deu conta de explicar como se fundiram, na fornalha do internamento, os metais
com os quais a figura do “Alienado” se forjou, como se pode perceber
no fato de eles terem-na confundido com os nossos “associais” e de
não terem percebido que nem todos os internos daquela instituição
eram loucos, que ela não se destinava a prover cuidados médicos aos
que nela ingressaram e que sua população era formada por indivíduos cujo estatuto social apagou-se justamente pelo aparecimento
do “Alienado”.
Para Foucault, esse déficit precisa ser eliminado para que possamos compreender o processo pelo qual efetivamente surgiu a psicologia. Ao seu ver, esta não teria encontrado o seu caminho para
se tornar ciência sem o trabalho elaborado no interior do Hospital
Geral, sobretudo no que tange à organização e criação de um espaço
institucional onde a geografia da alienação se tornou possível. Em
uma referência a Kant, Foucault lançou mão dessa expressão para
indicar que, sem o nivelamento que o internamento operou com a
reunião de diferentes tipos sociais no mesmo espaço institucional,
não teria sido possível cortar as arestas de cada um deles de tal maneira que todos passassem a usar o mesmo rosto. Trata-se, portanto,
da organização da sensibilidade social. Mas não somente como reflexo da inquietação dos familiares, pois a família ainda não havia
sido investida na função que passou a exercer no mundo burguês de
instância reguladora e judiciária das relações sociais.
Ao retirar de cada uma daquelas figuras internadas os traços
de suas singularidades para lhes imprimir um único e mesmo perfil,
a Grande Internação promoveu a subversão das antigas relações que
a loucura mantinha com a ética. A internação visava sobretudo punir, mas a punição também devia purgar e devolver o indivíduo à coletividade. Este é o sentido do “mundo correcional”. Pode-se atribuir
esse processo à amenização da legislação penal, que teria abrandado
as sanções e mitigado os castigos judiciários. Mas, segundo Foucault,
não foi isso o que ocorreu. As penas não se tornaram menos severas.
O que se deu foi a alteração do sentido e da finalidade dos crimes e
dos castigos. Não foi por acaso que os reclusos foram recolhidos a
partir de três domínios bem circunscritos: o da sexualidade, o das
profanações e o da libertinagem. Tais domínios recobriam, na Idade
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Média, o campo de uma ética regulada pela oposição entre a salvação
e a condenação apocalíptica.
O que se percebe por ocasião da identificação das causas do
internamento é a ocorrência de motivações localizadas no domínio
das paixões e censuradas pelo escândalo social. O que outrora era
considerado heresia, como a prática da sodomia, cairá no domínio
da culpabilidade individual e não mais no seio das relações do homem com o maligno. Como dirá Descartes, o erro constitui o resultado de uma falta do entendimento decorrente da ausência de limites
da vontade. Do mesmo modo, serão internados os blasfemadores e
os libertinos por darem mostras de inclinações impiedosas, contrárias aos interesses de sua comunidade e de seus familiares. Para ser
internado, o paciente teria de apresentar na entrada do Hospital Geral o certificado de que foi devidamente açoitado, pois antes de se
penitenciar, ele teria de ser castigado publicamente para reparar o
escândalo ao qual submetera seus familiares por sua conduta inadequada. Somente, então, poderia dar início aos cuidados que a instituição tinha a incumbência de lhe proporcionar.
Um dos argumentos centrais utilizados por Foucault para
contestar os que o antecederam na narrativa da história da psiquiatria consiste em mostrar que a natureza do Hospital Geral e sua finalidade na gestão da ordem social não se definiam pela atividade médica nem pelo objetivo de curar doentes. Ele lembra que a presença
do médico nessa instituição e os cuidados medicinais prestados aos
internos atendiam a uma preocupação de caráter segregacionista. Os
portadores de doenças venéreas, os loucos, dementes, as crianças,
os velhos, as mulheres e os desvalidos, os estropiados que ali entravam recebiam cuidados visando a prevenção de epidemias, mas seus
tratamentos eram suspensos não pela constatação da cura de suas
enfermidades e, sim, tão logo se assegurassem as condições para o
seu retorno ao seio da família, mediante a confissão de seus pecados,
o castigo físico e o arrependimento correspondentes; ou se tornasse
evidente ou possível o seu retorno às atividades laborais. A saúde, ali,
aparecia antes como uma ameaça à ordem social pelo seu potencial
de induzir o indivíduo ao pecado do que um objetivo atrelado ao seu
bem-estar.
De fato, pode-se dizer que o sentido do Hospital Geral se definia pelas terapêuticas que ali se implementaram. Hoje, certamente,
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essas práticas não seriam permitidas, mas na Idade Clássica, o temor
que suscitavam era um elemento essencial de sua eficácia como medicação da alma, pois ela era o objeto que se deveria curar naquela
instituição. O corpo, ali, deveria sofrer para que a alma recuperasse
sua integridade. Apesar da repugnância que as imagens de autoflagelação, banhos frios compulsórios, isolamento, imposição de dietas
e outros castigos físicos podem suscitar nos psiquiatras e psicólogos
de hoje, eles não podem negar que essas práticas lhes são de algum
modo familiares, pois possuem parentescos com os “remédios morais” que os pioneiros aplicaram nos pacientes dos hospícios e casas
de repouso bem como com as drogas com efeito de contenção ainda
prescritas nos ambulatórios da atualidade.
Assim, a “arqueologia da alienação” logrou mostrar a profunda alteração da moral que regia as relações do homem com a loucura
antes da Idade Clássica e a consolidação de uma nova moral onde a
relação entre as leis da natureza e os princípios da virtude seria agora
articulada pela correção da conduta individual operada pelos mecanismos do Hospital Geral. Ali, os delitos deveriam ser sancionados
pela culpabilidade cuja exposição pública já constituía a primeira
etapa da correção que seria completada pela penitência dos castigos
físicos, do trabalho compulsório, do arrependimento, da privação da
liberdade, da segregação social. No lugar da fogueira e da condenação espiritual, as novas formas de punição visavam corrigir os pecados do coração e devolver os pecadores ao convívio da família e da
sociedade. Além disso, ela descreveu os procedimentos pelos quais
o Hospital Geral organizou a segregação de uma multiplicidade de
indivíduos seguindo uma lógica que, apesar de hoje nos parecer estranha, foi a que demarcou a geografia na qual se instalou o campo
do saber psiquiátrico, com a reserva, no interior daquela instituição,
dos lugares destinados às mulheres, daqueles que deveriam abrigar
os homens, dos locais para guardar os loucos, dos destinados aos
portadores de doenças venéreas, os das mulheres de má índole, os
das velhas infantis, os dos paralíticos, os dos blasfemadores, os dos
libertinos etc. Pois o plano dessa geografia foi desenhado a partir de
três pontos cardeais: a sexualidade, a profanação religiosa e a libertinagem. Foucault diz que nós não deveríamos nos surpreender com
o fato de a psicanálise ter desenvolvido suas teorias justamente no
domínio formado pelas relações familiares, pelas obsessões religio- 235 -

sas e pelas traições da linguagem a propósito de nossos desejos. Isso
porque, ao seu ver, o seu próprio campo de trabalho foi constituído
pelo legado que a Idade Clássica lhe deixou após o esgotamento das
funções do Hospital Geral.
A refutação da tese segundo a qual o internamento clássico se
explica como medida de exclusão dos “associais” visando assegurar
a implantação da dominação burguesa na Europa não implica negar
a relação entre as medidas de segregação das casas de internamento e a ascensão do modo de vida burguês. Mas, para Foucault, esse
resultado é apenas uma parte do sentido mais geral e mais profundo desse acontecimento. Em relação à tese refutada, o argumento de
Foucault introduz uma nova maneira de abordar as relações entre
a sociedade e o Estado pela demonstração de relações multilaterais
entre os protagonistas dos processos de formação, funcionamento e
esgotamento do despotismo absoluto e do despotismo esclarecido.
As teses tradicionais costumam atribuir aos déspotas europeus do
século XVII o mérito de terem refreado as pretensões da nobreza do
Antigo Regime mediante a imposição arbitrária de reformas que favoreceram a sua deposição pela nova classe social. Para Foucault, de
fato, essas reformas não decorreram apenas da vontade pessoal dos
governantes. Elas foram introduzidas mediante a atuação efetiva dos
segmentos populacionais urbanos cujas relações recíprocas embaraçaram as fronteiras entre os estamentos do feudalismo. Os déspotas
teriam atuado, segundo Foucault, como agentes dessas alterações
em decorrência das pressões que receberam das camadas urbanas
da sociedade. Uma das evidências mais destacadas desse fato reside na constatação de que, na França de Luís XIV, grande parte das
medidas de internamento foram tomadas em respostas aos pedidos
dos vizinhos e familiares que denunciavam seus amigos e parentes
aos intendentes de polícia e estes solicitavam ao Rei que autorizasse,
sob determinadas condições, o recolhimento dos acusados. Eram as
chamadas “Lettres de Cachet”.
Aí já se encontra a ideia de que os súditos não permanecem
passivos, sofrendo a dominação dos governantes e a de que estes,
ainda que sejam déspotas, não agem apenas visando a realização de
sua vontade pessoal, mas em função das circunstâncias políticas que
envolvem o seu governo. Além disso, a descrição do mundo correcional da Idade Clássica constitui um momento crucial do livro de
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Foucault por desenvolver a tese de que a loucura não existe, de que
ela não é uma coisa que se encontra na natureza, e que ela é o resultado de uma produção social. Essa produção da loucura envolve a
implicação recíproca das atividades de produção do conhecimento
e de política. Isso significa que o esforço empreendido por Foucault
visou mostrar como a verdade da loucura sintetizada na noção de
“alienação” foi tecida e não descoberta e como esta mesma noção
foi substituída por outra que, finalmente, transformou a loucura em
objeto privilegiado da patologia moderna. No interior do Hospital
Geral, não se tratava de isolar os loucos para fins de cura, mas de
submeter à nova ordem moral os indivíduos que atentam contra as
exigências da ética que estava em vias de elaboração. Os personagens
com os quais se lidava foram retirados de universos culturais e políticos heterogêneos, como os sodomitas cujo estatuto fora definido
pelo direito canônico, os amantes do mesmo sexo, enaltecidos pela
lírica e a escultura da Renascença, os céticos da libertinagem barroca, os desocupados, as prostitutas, os desvalidos, crianças, adultos e
velhos, os nobres decaídos, os militares estropiados que agora constituíam os novos rostos da paisagem urbana europeia. O trabalho
de internamento consistiu em nivelar suas diferenças, substituindo a
heresia pelo vício do coração, a profanação religiosa pela falta moral
e a blasfêmia pela impiedade. Pode-se dizer que eles foram alienados
dos traços que constituíam o seu status social e que em lugar de sua
identidade familiar receberam a estampa uniforme e irrisória da culpabilidade moral.
Foram estas alterações que levaram à transformação da família em uma estrutura central na organização social e política da
vida moderna, que fizeram da sexualidade um dispositivo estratégico para o exercício da dominação política e que transformaram a
liberdade de pensamento em um perigo mortal para a manutenção
da ordem. A família, a sexualidade e a estigmatização da libertinagem operaram a cisão pela qual o “Alienado” ganhou o seu sentido
positivo na percepção social e nas categorias do pensamento médico
e jurídico. Antes do Hospital Geral, a loucura não constituía uma
entidade distinta da razão nem sua face negativa. Tratava-se de uma
virtualidade do entendimento humano, uma possibilidade decorrente de suas vaidades, de seu orgulho ou de sua cupidez, mas não
possuía uma natureza distinta de sua atividade intelectual nem dos
movimentos de sua vontade.
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V. Discurso, Verdade e
Parresía em Michel Foucault:
desdobramentos éticos e políticos37
Linguagem e Dissolução do Sujeito
Qual o papel da ação de falar a verdade aos poderosos na
esfera pública? Em que condição tal atitude poderá ter algum efeito
prático? Partimos destas perguntas para desenvolver nossa reflexão
sobre os desdobramentos éticos e políticos das noções foucaultianas
de Discurso, Verdade e Parresía.
No campo da ética, tais questões chamam nossa atenção pela
estreita relação que Foucault traçou entre o conhecimento da verdade, o exercício do poder e a elaboração das formas de subjetividade.
Tanto as ações de transgressão quanto as tentativas de contemporização têm procurado se moldar às injunções decorrentes dos riscos de
ruptura da ordem institucional representados pelos excessos de violência, intolerância e animosidade cometidos em todos os continentes nos últimos vinte anos. Não se interroga somente os limites do
proibido e do permitido. A contestação do status quo também abrange a reivindicação de direitos coletivos, difusos e individuais, a proteção do Estado aos vulneráveis e em risco iminente, e a exigência do
reconhecimento pelo Estado e das organizações da sociedade civil
de suas obrigações em relação aos interesses comunitários e aos fins
da estrutura política dos países e organismos internacionais. Muitas
destas demandas ganharam consistência graças aos aportes teóricos
do filósofo. A loucura, a doença, o trabalho, as trocas comerciais,
a linguagem, o corpo, o sexo: estes temas não contam com muito
prestígio na história da filosofia. No estudo das relações de poder e
das instituições políticas, pouca atenção se tem dado a eles. Foucault
foi um autor decisivo para que eles passassem a ser seriamente considerados pelos estudiosos dessas áreas. A força e a pertinência das
suas análises têm sido confirmadas pela amplitude, a profundidade e
a diversidade das formas de recepção ao seu pensamento.
37 No primeiro semestre acadêmico de 2020, participei da disciplina Tópicos de Filosofia
Contemporânea, ministrada junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia, a qual
foi regida pelos Professores Dr. Cesar Candiotto e Fabiano Incertti, com a participação
do Professor Dr. Daniel Verginelli Galantin, pós-doutorando do referido PPG em Filosofia.
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Entre as pesquisas desenvolvidas a partir das linhas de reflexão abertas por Foucault, destacam-se as que avançam sobre a história da pobreza para explicar as modificações hodiernas que afetam
as bases do Estado no cenário internacional. As lutas de resistência
muito se beneficiaram das contribuições foucaultianas onde recolhem ferramentas para a elaboração de análises e a organização de
estratégias de atuação.
A moralização dos indivíduos indesejáveis e o diagnóstico do
presente também são questões que permeiam os livros publicados
no tempo em que o filósofo ainda estava vivo. Não foi uma surpresa
encontrá-las nas publicações póstumas. Trata-se de questões fundamentais, articuladas e indissociáveis. Em Vigiar e Punir, encontramos algumas passagens nas quais essa articulação se explicitava pela
primeira vez como um eixo da história dos modos de produção da
verdade. Contudo, essa articulação se encontra, também, ainda que
não tenha sido explicitamente problematizada, em História da loucura, quando Foucault evidenciou o tipo de poder pelo qual a medicina
psiquiátrica colonizou a vida moderna e assegurou um tipo de dominação de proporções globais com penetração profunda e ramificada
em todas as dimensões da vida social e na existência particular dos
indivíduos. Em A Vontade de Saber, volume I de História da Sexualidade, esta articulação forma a base para a análise do dispositivo pelo
qual a governamentalidade se desenvolveu mediante os mecanismos
de disciplina e de controle da população. O aspecto inusitado da hipótese de que a organização e o funcionamento dos dispositivos de
poder modernos estão ancorados em processos de moralização da
vida reside no fato de que ela parece ter sido inspirada nas questões
teóricas que emergiram no campo da linguagem e da literatura por
ocasião do fenômeno do desaparecimento do autor.

A Voz dos Loucos
Nas páginas finais de História da loucura, Foucault se reporta a
alguns literatos e filósofos que, nos séculos XIX e XX, escreveram sobre experiências nas quais se tentou apagar os limites entre a loucura
e a razão. O que resultou, após dois séculos de silêncio, na abertura
para se levar a sério a voz dos loucos e assegurar à loucura os direitos
de cidadania na república das letras, nos domínios das artes e das
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ciências. Para Foucault, as experiências de Sade, Hölderlin, Nerval,
Nietzsche, Mallarmé, Baudelaire, Artaud, Blanchot, que poderiam
continuar a ser vistas apenas como sinais do surgimento de um novo
movimento literário e intelectual, assinalaram o estremecimento do
solo do saber contemporâneo. Suas pesquisas mostraram que este
saber se ergueu sobre uma profunda alteração das bases da cultura
ocidental pela qual se dissolveram as condições que tornaram possível a emergência da categoria correcional do “alienado” e pela qual
emergiram as condições de possibilidade para a definição do “doente
mental” como objeto de um discurso e de uma prática da ciência. O
“Homem”, pedra de toque dessa forma de determinação da verdade,
se mostrou, mediante as “experiências” da linguagem que eclodiram
no final do século XIX, uma figura epistemológica inconsistente e
volátil, pouco sólida para sustentar as categorias fundamentais da
ciência.
A pertinência dessas análises, que suscitou o interesse de tantos pensadores, se ancora no fato de que elas tomam como objeto as
práticas que efetivamente se exercitam nos mecanismos pelos quais
se dão as relações políticas sob as quais se constituem as instituições nas sociedades contemporâneas. Sem desqualificar as formas
tradicionais de análise, Foucault deslocou os estudos das formas de
exercício do poder do nível dos princípios e das normas que regem
as instituições estatais para o nível das relações entre as práticas discursivas que pretenderam isolar os indivíduos como objetos de conhecimento científico e as práticas institucionais que os submetem a
mecanismos de controle disciplinar. Tal deslocamento foi o que lhe
permitiu perceber a função da moralização da conduta individual
como um elemento estratégico para os dispositivos de sujeição sobre
cuja articulação se ergueram e se mantiveram as estruturas políticas
das sociedades industriais do Ocidente a partir do século XIX.
Instaurava-se aí uma nova perspectiva para as análises teóricas da filosofia e da ciência política. Foucault se distanciava, assim,
de duas correntes que predominaram nesses campos de estudo: o
Direito Natural e o Materialismo histórico-dialético. Para ele, tais
perspectivas, a despeito de suas diferenças ideológicas, se enraízam
no mesmo solo do pensamento. Elas compartilham o campo no qual
a ciência e a filosofia produzem discursos e exercitam práticas institucionais sob a crença de um fundamento supostamente inquestio- 243 -

nável: o “Homem”. Em contrapartida, para Foucault, suas próprias
investigações se tornaram possíveis graças àquele estremecimento,
isto é, às alterações que incidiram sobre as certezas do pensamento
contemporâneo.

Pequena cartografia de Foucault
As inflexões da trajetória intelectual de Foucault nos impedem de traçar uma linha de continuidade e um único fio condutor a partir dos quais possamos fixar a arquitetura de seu sistema de
pensamento ou a espinha dorsal de sua doutrina. Mas elas não são
obstáculos para aceder às provocações mais instigantes de seus ensinamentos. Pelo contrário, é indispensável analisar essas mudanças
de orientação para o esclarecimento dos objetivos de suas investigações. Assim, embora não possamos isolar uma etapa dessa trajetória na qual os temas da filosofia e da ciência políticas tenham sido
privilegiados e estudados separadamente, podemos mapear algumas
questões concernentes às relações de poder que, ao lado de problemas científicos, culturais e éticos, foram destiladas pelos aparelhos
do pensamento foucaultiano e vertidas para recipientes que deram
novos perfis aos modos de conceber tais relações.
Partimos de um recorte hipotético, adotado, todavia, por
numerosos pesquisadores. A repartição da trajetória intelectual de
Foucault em três momentos distintos e complementares - o da Analítica Verdade, o da Genealogia do Poder e o da Pragmática do Sujeito nos permitirá fazer o esboço deste mapa. No primeiro momento,
as questões políticas concernem sobretudo às formas e às regras de
funcionamento dos discursos reconhecidos como verdadeiros e que
atuaram na elaboração de categorias que permitiram a elevação do
homem à condição de sujeito e objeto do conhecimento científico.
O segundo momento se caracteriza pela preocupação em mostrar
como tais discursos se articularam a determinadas práticas e instituições nas quais o conhecimento da verdade do homem permitiu a
constituição dos dispositivos de sujeição que asseguraram o desenvolvimento e a expansão das formas de dominação econômica e política da contemporaneidade. Já o terceiro momento se destaca por
explorar as experiências que, na Antiguidade Clássica, marcaram os
esforços para a aquisição do Governo de Si que antecederam o surgi- 244 -

mento das técnicas da Arte de Governar elaboradas sob as diretrizes
da Pastoral Cristã da Carne.
A analítica da verdade assinala a escolha dos discursos como
campo privilegiado para a investigação das relações de poder: trata-se de investigar as políticas de enunciado que regem os modos
de produção, circulação e utilização da verdade e nos permitem, na
atualidade, sentir, ver, falar e pensar, mas determinando a distribuição do acesso aos discursos verdadeiros, das competências daqueles
que podem, legitimamente, proferir tais discursos e das formas de
sua aplicação. A genealogia do poder assinala a constituição das redes de relações envolvendo indivíduos, discursos, instituições, leis e
normas que regem as práticas que caracterizam nossas relações políticas, nas quais se trata de formas de sujeição que funcionam também como modos de produção de subjetividades, capacitação das
forças produtivas, administração dos corpos, gestão das populações
e controle disciplinar. A pragmática do sujeito assinala os trabalhos
pelos quais os indivíduos se ocuparam com a elaboração de sua própria conduta, independentemente dos mandamentos institucionais,
dos códigos morais e dos preceitos religiosos que se impõem como
imperativos universais.

Sobre a noção de “Diagnóstico do Presente”
Cabe observar que a expressão “diagnóstico do presente” possui uma carga polissêmica que reporta o modo de investigação e as
reflexões do Foucault a uma prática análoga à medicina, comportando muitos dos aspectos próprios à clínica, como a observação e
a interpretação de sintomas, a análise sistemática do organismo, o
exame de indicadores das funções do corpo e a interação funcional
dos órgãos. Ela também nos remete a procedimentos de avaliação e
intervenção sobre as patologias, segundo a conveniência, a oportunidade ou a necessidade. Tais analogias, entretanto, não podem se
estender ao infinito, pois Foucault não concebe as sociedades como
organismos. Portanto, suas análises das descontinuidades dos fundamentos da cultura não se pautam sobre fatores imutáveis, como a
natureza e os valores práticos universais. Ele adota como pressuposto a crença de que não existem universais e a de que os objetos do
conhecimento são artefatos construídos em determinadas condições
que podem ser reconstituídas pela investigação histórica.
- 245 -

Deste ponto de vista, o presente não consiste em uma cena
que se possa colocar em suspenso para identificar suas estruturas
constantes, mas um momento situado em um percurso reconstituído por uma analítica elaborada segundo determinada perspectiva,
determinados recortes cronológicos e temáticos que permitem a crítica de aspectos específicos da vida social, da cultura, da economia,
da arte, da ciência, da técnica ou do comportamento individual, em
profundidade. De fato, a aproximação de seus trabalhos com o estruturalismo foi sugerida no período da “arqueologia”, sobretudo em
referência ao livro As Palavras e as Coisas Uma Arqueologia das Ciências Humanas. O que se explica pela análise das relações discursivas
que, evidentemente, ocorrem no nível da linguagem e cujos termos
são os conceitos, as teorias e as demais funções dos discursos como
o sujeito, as regras de formalização, as estruturas de significação, os
enunciados.
A sintomatologia, em troca, se revela aí como uma metáfora
pertinente e adequada aos procedimentos de uma investigação sobre a história do aparecimento dos sinais que permitem identificar
o “mal” de que sofre o “paciente”. E, assim como ocorre na medicina
clínica, fundada sobre a fisiologia moderna, no diagnóstico foucaultiano, tais sofrimentos não são associados a uma realidade substancial, mas a um funcionamento atípico. Ora, ocorre que esse diagnóstico não pressupõe a precedência do corpo sadio sobre a doença, mas
procede pela reconstituição dos eventos pelos quais a emergência de
ambos constitui um único e mesmo acontecimento.
Para Foucault, a prova da realidade, para a filosofia, é a história. Por isso, sua interpretação dos clássicos do pensamento especulativo não se prende às exigências universais de formalização
e de exegese. Ele articula a observação de tais critérios às dinâmicas
sociais em que os discursos filosóficos, científicos e religiosos atuaram como suportes, revestimentos teóricos, modos de identificação,
classificação, ordenamento e constituição dos objetos, dos sujeitos
e das formas de relação lógica e ontológica que constituem as formas de pensamento historicamente efetivadas. As implicações dessa
metáfora também se estendem para a dimensão prática da filosofia,
seu compromisso com a realidade concreta para além da elaboração
de teses e representações teóricas. Um dos aspectos mais relevantes
dessa questão, na trajetória intelectual de Foucault, é a persistência
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de uma atitude de distanciamento, mas não de neutralidade, em relação ao poder. O que se expressa, em primeiro lugar, pelo estatuto de
seus escritos como ensaios e não como sistemas ou doutrinas. Para
neles alcançar o rigor requerido pela investigação, o filósofo lançou
mão de instrumentos metodológicos cuja pertinência mereceu o
reconhecimento da comunidade acadêmica internacional, embora
também tenham sido objeto de críticas severas. São ferramentas elaboradas a partir de materiais recolhidos nos campos da linguística,
da literatura, da psicanálise, da antropologia social, da historiografia, da filosofia, das ciências sociais, das ciências exatas, da lógica,
da geografia onde emergiram, ao longo do século XX, verdadeiras
revoluções do pensamento.
Apoiando-se nessas revoluções, Foucault concebeu a tarefa da
filosofia em relação ao presente como uma atividade mais modesta
e, ao mesmo tempo, mais eficaz do que aquela representada, ao seu
ver, pela figura do Escritor, encarnada por Sartre. Mais modesta por
recusar o papel de porta-voz da humanidade. Mais eficaz por passar
do papel de legislador universal para o de especialista, politizado em
função de sua atuação técnica e não de suas convicções ideológicas.
Tal figura, a seu ver, pode ser representada pelo físico Werner Heisenberg. Ao discutir o papel político do intelectual moderno, Foucault se reportou ao vínculo que os discursos filosóficos, a partir do
século XIX, constituíram com o pensamento teleológico para formular os objetivos e as estratégias de ação da filosofia.
O aspecto prático da filosofia, tal como Foucault a concebeu,
consiste em liberar as vozes que foram sufocadas e permaneceram em
silêncio em decorrência do desenvolvimento dos modos de sujeição
e das práticas de governança sob os quais vivemos. Ao seu ver, elas
mesmas são capazes de inventar e instaurar as táticas e as estratégias
de resistência contra os seus algozes. Esta atitude, como se vê, difere
radicalmente da postura mais comumente associada à representação
do intelectual. Ela se justifica pelo fato de que a própria atuação de
Foucault envolveu denúncias de que a filosofia forneceu uma relevante contribuição para a formulação do arcabouço teórico e a justificação desses modos de sujeição que, na atualidade, se jactam de serem
plenamente justificados pelos princípios da razão universal e da ética,
uma vez que se apoiam em procedimentos científicos, valores morais
e normas respaldados pelo regime de verdade em vigor.
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Assim, a filosofia é concebida por Foucault como uma atividade pela qual as questões cruciais de nosso dia a dia são problematizadas em função de lutas locais e enfrentamentos circunstanciais e
não em vista de metas escatológicas. Daí se explica a liberdade com
que seu trabalho de autor lhe permite passear e dialogar com as mais
diferentes perspectivas que se pode encontrar no espectro da história da filosofia. Sem dúvida, ele deve muito a Marx, a Nietzsche e a
Freud, mas nem por isso se compromete com um esforço para, mediante a filosofia, formular um projeto revolucionário global. Suas
relações com estes autores se caracterizam pela apropriação dos recursos teóricos e das perspectivas que eles lhe forneceram para fazer
a crítica do pensamento contemporâneo e das formas de interpretação dos clássicos da filosofia pelas quais se constituíram as atuais
formas de sujeição.
Entretanto, a aparente negligência em relação aos engajamentos práticos não isentou esse trabalho de riscos, implicando, pelo
contrário, perigos mortais. A vida pessoal de Foucault pode nos
oferecer numerosos exemplos. Como, porém, se trata de sinalizar
a sua recepção crítica, será mais proveitoso assinalar os lances que
envolvem os que, no seu rastro, tomaram para si algumas tarefas filosóficas. Neles se incluem cenas de censura, prisão, desqualificação
política e moral, exílio, ameaças, difamações nas quais se colocaram em jogo direitos fundamentais concernentes à dignidade, moradia, identidade de gênero, liberdade de expressão, acesso à justiça,
ao voto, à atividade político-partidária, a educação, a segurança, a
saúde, o trabalho, a migração, a cidadania, a nacionalidade, a sexualidade, a defesa judiciária, a vida, a paz, a assistência humanitária, a
reprodução, o aborto, a eutanásia, a religiosidade, a medicina tradicional, as atividades artísticas e esportivas de caráter étnico, o uso de
línguas não-oficiais, a terra, o crédito, moradia, o consumo de drogas, o descanso, a seguridade e a assistência social, a aposentadoria,
a renda mínima, a compensações sociais pelo racismo, a discriminação, os deslocamentos compulsórios, as catástrofes, entre outros.
Uma dispersão incômoda e uma “terapia” filosófica
Algumas objeções foram levantadas pelos que viram nessa diversidade uma dispersão incômoda. Ela seria um obstáculo para a
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constituição de uma categoria unitária para a qual todas essas aspirações pudessem convergir. A fragmentação das lutas inviabilizaria
uma força social suficiente para desbancar os que impedem a conquista desses direitos. Apesar da relevância desta objeção, acredito
que Foucault jamais renunciou ao caráter errático de sua postura
por receio de que seus escritos fossem capturados por um projeto de
poder. Suas premissas constituem uma barreira intransponível para
quem pretende retirar de seus trabalhos subsídios para a elaboração
de preceitos teóricos, políticos, morais ou estéticos inquestionáveis.
O objeto central de sua analítica da verdade é a problematização da
categoria epistemológica do “Homem”, a qual, em seu entendimento, funciona como matriz de uma maneira de pensar comprometida
com valores absolutos, portanto, incompatível com as formas concretas da existência que habitam o mundo contemporâneo.
Um aspecto crucial dessa analogia da atividade filosófica com
a prática da medicina consiste na terapia subjacente à pesquisa historiográfica de Foucault. Não se trata da purgação dos elementos
patogênicos, nem da remoção cirúrgica dos tumores, mas da identificação das relações pelas quais nossa existência se desenvolve sob
determinado regime. Os sintomas de mal-estar denunciados pelo
“diagnóstico” da filosofia se referem aos sinais de que não suportamos mais as exigências desse regime de vida, de que tais exigências
já não nos permitem a realização de nossas aspirações individuais e
coletivas. A fragmentação das lutas é um dos sintomas da percepção do intolerável e não a sua causa. Por outro lado, a fragmentação
social e a formação de categorias unitárias são estratégias utilizadas
de maneira recorrente nas técnicas de dominação política. Grande
parte dos escritos de Foucault nos permite confirmar a pertinência
desta tese. Sua prevenção depende de como decidirmos explorar as
ferramentas intelectuais que ele nos proporcionou.
A partir das questões que suscitam novamente o interesse pela
leitura de seus trabalhos, talvez possamos lançar mão de duas opções
para fazê-lo. Ambas dizem respeito à abordagem simultânea e complementar dos temas do diagnóstico do presente e da exclusão dos
indesejáveis nos processos de moralização da sociedade. A primeira
consiste na abordagem das noções e das estratégias que ele utilizou
para fazer o diagnóstico do presente lançando mão dos problemas
oriundos das rupturas do solo do saber e das alterações da teoria
da linguagem. A outra possibilidade consiste em explorar, a partir
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da visitação aos seus escritos sobre as “experiências” de constituição
das formas de subjetividade, os conflitos e as formas de resistência
que permitiram a formação de convergências de interesse e de uma
vontade política comum entre os indivíduos sujeitados, visando o
enfrentamento estratégico dos dispositivos de poder.
A primeira opção pode ser explorada, sobretudo, nos livros
do período da “Arqueologia”, mas também a podemos abordar nas
publicações subsequentes e nos Cursos do Collège de France. A vantagem de fazer a revisitação de História da loucura, Nascimento da
Clínica, As Palavras e as Coisas e A Arqueologia do Saber se encontra
no fato de que estes livros se apoiam claramente sobre as transformações do solo epistemológico da Modernidade cuja emergência pôde
ser notada mais acentuadamente nos domínios dos saberes da linguagem. Deste período data o maior número de artigos e entrevistas
de Foucault tratando de questões ligadas aos problemas da linguagem e foi nele também que se fez associar seus trabalhos aos do linguista americano Noam Chomsky. Um destes escritos pode ser considerado uma síntese das reflexões foucaultianas daquele período, as
quais não foram esquecidas, mas retomadas sob outras perspectivas
nas pesquisas posteriores. Trata-se do artigo O Pensamento do Fora
(La pensée du dehors), publicado em 1966 na revista Critique, número 229, de junho de 1966. Ali, encontramos no último parágrafo:
Quando a linguagem se definia como lugar da verdade e liame do
tempo, para ela, era absolutamente perigoso que Epimênides, o Cretense, afirmasse que todos os Cretenses eram mentirosos: o atrelamento deste discurso a ele mesmo o desligava de toda verdade
possível. Mas, se a linguagem se desvela como transparência recíproca da origem e da morte, não haverá uma só existência que, com
base tão somente na afirmação do “Eu falo”, não receba a promessa
ameaçadora de seu próprio desaparecimento, de seu aparecimento
futuro. (FOUCAULT, 1994. p. 539. A tradução é nossa)

A arqueologia da medicalização da loucura, Foucault encontrou na linguagem o núcleo de uma inquietação fundamental para a
história da civilização do Ocidente: a difícil questão do acoplamento dos modos visibilidade e de enunciação das coisas. Quando sói
emergir, esta questão aparece sob a forma de um paradoxo. Na Antiguidade, seu escândalo se fez sentir na contradição do mentiroso,
atribuído ao sábio grego Epimênides. Na Idade clássica, de Descartes
a Kant, sua armadilha foi desarmada pela mera distinção das duas
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proposições que se justapõem na mesma afirmação: “eu minto!” e
“eu digo que minto”. Ocorre que Foucault mostrou que essa foi a lógica sobre a qual se ergueu o edifício teórico pelo qual se manteve, no
nível do discurso, a separação da razão e da desrazão que a Grande
Internação do Hospital Geral assegurou no nível das práticas institucionais. O Cogito cartesiano foi um dos eventos centrais de sua
instauração, mas não foi o único. E foi esta, igualmente, a lógica pela
qual, a partir de Pinel e de Tuke, se promoveu o acoplamento da
alienação e da doença mental, nos hospitais psiquiátricos, com a diferença de que, a partir do século XIX, esta unidade foi abalada pela
fragmentação dos saberes da linguagem e pela estranha e precária
síntese do sujeito do conhecimento e do objeto comum das ciências
empíricas da vida, do trabalho e da linguagem.
Entretanto, segundo Foucault, a mesma fratura do saber que
tornou possível esta síntese do empírico e do transcendental abriu a
possibilidade do desaparecimento do “Homem”. Tal abertura se explicita como um problema para os lógicos: na afirmação “Eu falo!”
também ocorre a justaposição de duas proposições. Todavia, ao contrário do paradoxo dos cretenses, aqui, a frase de nível superior não
invalida a proposição que lhe é subordinada. Elas se reforçam em
um movimento circular e infinito. O escândalo, porém, consiste justamente no fato de que esta reiteração não implica a garantia da verdade incondicional dos enunciados, mas sua peremptória volatilidade: sua verdade se esgota na voz que os enuncia e a duração do ser
do qual se fala possui o tempo da vibração dessas palavras enquanto
são pronunciadas, lidas ou escritas.
A estratégia adotada por Foucault para empreender a história da loucura lhe permitiu resolver vários dos problemas que uma
pesquisa dessa natureza implica, especialmente devido à sua notória
relação com a filosofia. Ela respondeu ao problema da possibilidade
do próprio empreendimento, dado que sua formulação exige que se
explicite o que se entende por “loucura” e se responda qual o estatuto ontológico desse objeto. A proposta remete evidentemente ao
problema formulado por Nietzsche a respeito da Moral bem como
à questão dos modos de produção econômica levantada por Marx e
igualmente à questão do desejo abordada por Freud. Em todos estes
casos, as investigações se depararam, preliminarmente, com a realidade de seus objetos, posto que a pretensão de investigar a verdade
de cada um deles pressupõe o questionamento dos respectivos esta- 251 -

tutos ontológicos. Contudo, diferentemente dos “filósofos da suspeita”, Foucault não forneceu, de antemão, uma definição conceitual da
loucura, reservando, em sua escrita, a premissa de que a condição de
possibilidade de uma história da loucura reside na afirmação de que
“a loucura não existe”.

Sobre a dissolução do Sujeito
Desta maneira, a questão se colocou ao modo da abertura recortada pela atividade literária que se desenvolveu a partir do final
do século XVIII, com a publicação de peças como O sobrinho de Rameau e O Paradoxo do Comediante, de Denis Diderot. Ao colocar
as coisas desta maneira, Foucault abriu um novo caminho para a
pesquisa histórica: a análise dos acontecimentos em sua positividade
viabilizará a descrição dos modos como determinados objetos foram
construídos e se transformaram naquilo que, para a nossa percepção e o nosso entendimento, constitui a verdade e o fundamento de
sua ontologia. Dito em outras palavras, o procedimento de Foucault
consistiu em tomar a loucura como o ponto de convergência e o resultado das práticas de denunciar, nomear, apontar, purificar, deter,
excluir, separar, internar, classificar, ordenar, disciplinar, punir, educar e curar os indivíduos que, no Renascimento, na Idade Clássica e
na Modernidade, foram designados por noções religiosas, morais,
éticas, policiais, jurídicas, epistemológicas e políticas pelas quais suas
existências foram associadas a categorias genéricas, como a insensatez, a desrazão, a alienação e, finalmente, a doença mental.
Ora, este procedimento não envolveu tão somente a suspensão do estatuto ontológico dos objetos da pesquisa. Ele implicou, da
mesma maneira e prioritariamente, a dissolução da soberania do sujeito. É razoável que se admita o fato de que a categoria médica de
“doença mental” não abranja toda a carga de significação depositada
na palavra “loucura”. Também é sensato compreender que cada um
destes termos se reporta a realidades distintas. Contudo, aquilo para
o qual Foucault chamou nossa atenção é o fato de que, em nossa
atual experiência, os discursos e as práticas institucionais sobrepõem
as duas coisas, unindo-as na mesma categoria: o “homem”. O livro
de Foucault não é, portanto, uma narrativa da evolução do saber psiquiátrico, desde as práticas do exorcismo e do conhecimento das for- 252 -

mas de possessão até a descoberta do inconsciente. Trata-se de uma
analítica das formas de experiência da loucura, isto é, das formas de
articulação dos discursos e das práticas pelas quais se organizaram
determinados domínios do saber em que se isolaram determinados
tipos de comportamento identificados, classificados e administrados
sob a categoria geral da loucura. Pode-se admitir que uma tal analítica nos forneça as faces da alteridade de nossa cultura, aquelas pelas
quais nós reconhecemos, no devir do saber, os limites de nossa civilização. Entretanto, isto é dizer que ela também nos leva à demonstração do caráter histórico de nossa própria identidade. Não se trata,
contudo, da história dos nossos erros e dos esforços empreendidos
para a sua retificação, pois essa sondagem desencavou algo bem mais
grave do que a verdade da doença mental: a não-verdade da loucura, o fato de que, por trás de todas as máscaras que a história lhe
recobriu, nenhuma verdade se esconde. O que está em jogo são os
acontecimentos pelos quais se demonstrou que o sujeito moderno,
de Descartes a Kant e de Kant a Nietzsche, a Marx e a Freud, se constituiu sob um regime de verdade no qual ele forma par, de maneira
indissociável, com as figuras refletidas no espelho e com elas compartilha um único destino: o desaparecimento decorrente das curvas
e dobras operadas no fluxo de um tempo que não se submete ao seu
jugo, mas à lei do acaso.
Ora, a descrição desses acontecimentos não poderia dispensar
as categorias sob as quais, na atualidade, se dispõem os conteúdos de
nossas formas de percepção, identificação, classificação e julgamento, pois são elas que nos dão a matéria dessa investigação. Assim,
Foucault tomou a psicanálise, a psiquiatria, a medicina, o direito, as
ciências humanas e sociais, as instituições pedagógicas e de assistência social como pontos de partida de sua pesquisa, mas sem se comprometer com a sustentação permanente de sua integridade nem a
de sua integralidade. Para ele, a unidade de cada uma delas é o que
deveria ser posto à prova ao final da investigação, pois sua consistência se deve à sua estreita ligação aos pressupostos do pensamento
moderno lançados por Descartes e reiterados por Kant mediante a
teoria da unidade e da soberania do sujeito do conhecimento.

- 253 -

O Ser Bruto da Linguagem
Talvez seja exagero dizer que História da loucura reúne, essencialmente, um conjunto de notas de rodapé a propósito das Meditações Metafísicas, de Descartes, e da Crítica da Razão Pura, de Kant.
Foucault não foi o primeiro a tentar explicar, pela crítica a esses autores, a forma geral do pensamento contemporâneo. Mas, certamente,
foi o primeiro a considerar que os seus discursos não constituem
tão somente as expressões das mentalidades de suas respectivas épocas e, sim, modos de problematização desenvolvidos segundo regras
historicamente determinadas do saber. Estes discursos receberam de
Foucault o tratamento técnico caracterizado pela análise das relações
que neles se pode reconstituir entre os elementos que os constituem
como “discursos”, isto é, entre os as funções de seus enunciados, as
coisas que neles foram ditas. Assim, por exemplo, aquilo que Descartes disse a propósito do fundamento da ciência foi tomado por
Foucault como um acontecimento marcante de uma profunda mudança que alterou o solo do saber ocidental, a qual nos fez distinguir,
na história do pensamento, a época do Renascimento e a época do
Grande Racionalismo, à qual Foucault se refere como a Idade Clássica.
Para Foucault, a verdade que, a partir de Descartes, serviu de
base para a construção do edifício da ciência moderna se constituiu
ao modo dos paradoxos de Epimênides e do Comediante, pela sobreposição de duas afirmações hierarquicamente coordenadas, mas
camufladas por se reunirem em uma só proposição: “Eu penso”. O
enigma desta artimanha, no entanto, se trai na própria ordem de
razões pela qual Descartes construiu as bases de um conhecimento
destinado a se tornar indubitável, pois a exigência de clareza e distinção como critérios para a superação da prova da dúvida metódica
implicou a destituição da loucura como elemento inerente ao sujeito
pensante. Para Foucault, o “Cogito” foi o ato e o resultado dessa separação, pois, ao seu ver, ele evidencia, de fato, a condição pela qual
o Eu pôde afirmar sua soberania: a ruptura de seu parentesco com
o louco e a dedução de que, toda vez que penso e enquanto penso,
alcanço a evidência de que sou. Com o esquema da imaginação, Kant
estendeu até nós a vigência desse regime de certezas, embora estabelecendo a distinção entre as funções transcendentais e as condições
empíricas da existência do sujeito.
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Ao explicar como descobriu um caminho para alcançar uma
resposta segura para realizar a aspiração da filosofia ao mesmo grau
de certeza da matemática e da física, Kant demonstrou que elaborou
um método de abordagem no qual admitiu como princípio a preeminência do sujeito sobre o objeto, promovendo, assim, o que ele
chamou de Revolução Copernicana da filosofia. Embora não tenha
reivindicado para si a realização de um procedimento comparável ao
de seu antecessor, Foucault pode ser considerado um autor que contribuiu decisivamente para a promoção de uma revolução no campo
da história da filosofia pela qual se destituiu o sujeito da centralidade
dos processos de produção do conhecimento. As inflexões que se
pode atestar no desenvolvimento de suas preocupações nos permitem perceber a experimentação de algumas de suas hipóteses neste
campo, como a exploração dos fenômenos e dos sistemas da linguagem como possíveis domínios de estruturação do solo do saber; as
análises dos modos de produção do saber\poder como fulcros do
nascimento e do funcionamento da ciência; e a genealogia das formas de produção da subjetividade como matrizes de modos de vida
estruturados sobre determinados princípios éticos.
Para ilustrar a relevância desta revolução, creio que o uso de
uma alegoria pode ser de alguma valia. Se Descartes e Kant encarnaram a figura emblemática do filósofo como arautos de um saber indubitável e de uma consciência esclarecida e emancipada, podemos
dizer que Foucault, retomando o exemplo de Sócrates, se colocou na
posição dos cínicos da Antiguidade, que “mordem seus amigos para
salvá-los”. Sua hipótese de que as bases da cultura podem ser analisadas a partir das fraturas da história da linguagem assinala uma
atitude de recuo em relação ao otimismo pelo qual se desenvolveram as filosofias do século XIX e as do século XX que sustentam
a tese de que a história da humanidade se guia pelo princípio do
progresso das capacidades da espécie e o aprimoramento dos costumes. Para ele, esta tese, na verdade, é um dos sintomas que lhe permitiram diagnosticar o presente como um momento transitório do
saber ocidental, onde o humanismo figura como o alicerce do saber.
Um alicerce calcado sobre um vulcão prestes a irromper em fumaça,
vapor e fogo.
Em que consistiria este vulcão? Uma de suas hipóteses para
responder a esta pergunta é “o ser bruto da linguagem”, a iminente reunificação do saber da linguagem em uma única disciplina ou
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figura epistemológica substituindo a atual fragmentação do conhecimento na qual separamos a filologia, a analítica, a semiologia, a
semiótica e os estudos das literaturas e dos mitos. Para Foucault, o
progresso atual da linguística, da psicanálise e da etnologia podem
ser considerados como prenúncios desta reunificação pela qual, ao
invés de tratar a palavra, a língua, os signos, os sistemas e as formas
de expressão cultural como objetos distintos, poderemos considerar
a linguagem como um ser maciço do qual se constituem e se dissolvem os diversos modos de existência, manifestação e expressão do ser.

O Pensamento do Fora
Sob a sombra desta nova fratura do saber, no século XX, a
interrogação sobre o estatuto da literatura ocupou um espaço considerável. Segundo Foucault, este questionamento esteve ligado à
crença de que a palavra literária se caracterizaria pela interiorização
do sujeito. Esta crença se apoia no fato de que a ficção literária se
desenvolve mediante a reduplicação da palavra de quem fala sobre o
objeto de que se fala. Foucault discorda desta opinião. Para ele, ela é
portadora de um equívoco. A narrativa ficcional, ao seu ver, não nos
conduz ao interior da consciência, nem consolida a figura do sujeito
como portador privilegiado da voz que nela se derrama. Pelo contrário, a literatura, na Modernidade, surgiu em um momento em que a
ficção se dissociou do modo discursivo da linguagem e se desprendeu de sua função de representação. Muitos viram nessa eclosão da
linguagem não a exteriorização de vozes anônimas, mas a expressão
de uma consciência que faz da escrita ficcional um veículo de comunicação de seu desejo, de suas aspirações e de seu modo de ser. Esta
seria uma maneira de fazer da literatura a fonte de manifestações de
uma consciência universal. A despeito das diferenças regionais e culturais, haveria um núcleo, no discurso literário, de uma linguagem
acessível a todas as civilizações que permitiria a produção de narrativas capazes de comunicar o sentido universal da condição humana.
A linguagem como veículo inequívoco de comunicação não
parece, para Foucault, uma concepção suficientemente densa. O paradoxo do “Eu falo” põe em xeque a linha da ficção e da realidade.
Isto ocorre porque, mais do que um quebra-cabeças para os lógicos,
o enunciado “Eu falo” põe em movimento a experiência da “exterio- 256 -

ridade” para o sujeito que possui a pretensão de enunciar, controlar,
dispor, julgar e interromper o fluxo das palavras. O silêncio é impossível! É nisso que Foucault acredita, seguindo a opinião de Maurice
Blanchot.
Em que consiste esta experiência da exterioridade? Ela consiste na percepção de quem fala ou escreve de que a consistência da linguagem reside no murmúrio incessante das palavras. O que implica
que aí se trata de uma corrente cujo jorro abre uma vala sem ligação
com uma identidade interna soberana. A literatura constitui um espaço privilegiado para a experimentação deste fenômeno. Alguns estudiosos entendem que os romances de Franz Kafka inauguraram as
narrativas nas quais se explora propositadamente essa dissolução do
sujeito, uma vez que elas retiram do narrador a posição da primeira
pessoa, dispersam esta função fazendo-a ser exercida por diferentes
vozes ao longo da trama; enfim, não permitem que se instale no texto uma voz suprema. Mas a exterioridade também se reconhece na
emergência dos objetos de que se fala na narrativa literária. É preciso
lembrar que aí se sobrepõem a voz que fala ou a mão que escreve e
o conteúdo das palavras que sempre poderão trocar de lugar no movimento incessante da linguagem. Aliás, tal sobreposição desvela o
fato de que no lugar em que soam as vozes ou se grafam as palavras
não se encontra aquilo de que se fala, o seu correlato material ou
ideal. Portanto, o paradoxo do “eu falo” acaba por tornar impossível
a ficção como forma de representação, uma vez que nos faz descobrir
que sua narrativa consiste em um movimento incontinente de palavras sem sujeito e sem objeto.
O silêncio é impossível. Em contrapartida, declarar que “penso” não atesta a solidez do “Eu existo”. No percurso de suas meditações, Descartes se apoiava na inferência do “Cogito” para assegurar
as certezas do conhecimento científico. Com o “eu falo”, esta ligação
lógica naufraga porque o murmúrio não pertence nem é constituinte
do Eu soberano. Ele é a dispersão permanente pela qual quem fala
e aquilo de que se fala aparecem e desaparecem incessantemente. A
linguagem se espraia, então, sobre um espaço oco, um deserto, um
vazio, uma exterioridade absoluta. Seu fluxo preenche por um instante esta extensão para logo abandonar-se ao esquecimento. Temos
aí uma outra dialética, distinta daquela inaugurada por Sócrates,
onde o pensamento do pensamento não nos deixa apagar a luz aces- 257 -

sa pelo diálogo, ainda que ele se faça na divisão interna da alma. A
literatura contemporânea, segundo Foucault, substituiu uma dialética negativa fundada na divisão do ser e do nada por uma dialética
positiva, fundada sobre uma teologia negativa ou apofática: a linguagem é autorreferente, o que implica a negação incontestável de todo
ser que lhe seja preexistente, ainda que reivindique a prevalência do
“Eu falo”.
Ora, o interesse de Foucault por esta virada do discurso literário para o “fora” se deve às implicações deste movimento do pensamento ocidental que, por centenas de anos, parece ter evitado afrontar o “ser bruto da linguagem”. Na Modernidade, este temor ainda se
encontra latente na dificuldade que tanto a reflexão filosófica quanto
a própria narrativa literária enfrentam para se desembaraçar da tendência a retornar à busca pela consciência interior. Os escritos de
Blanchot, ao seu ver, encarnam um esforço singular na direção contrária visando fazer da narrativa uma abertura para o afloramento
ininterrupto da linguagem como discurso anônimo e sem referência,
como murmúrio sem fim e recomeço sempre renovado de declarações em torno das próprias palavras.
Um esforço deste tipo parece tornar possível a emergência de
coisas, situações e formas de subjetividade que, na dialética da interioridade e da exterioridade, somente se deixavam entrever como
“negativos” em relação aos perfis que os discursos da representação
se encarregavam de revelar. Como dirá Foucault a propósito da desrazão da Idade Clássica, trata-se de um tipo de realidade cujo estatuto se define pelo índice de negação face a algo do qual se apresenta
como o reverso, o lado invertido do ser. O pensamento e o discurso
do “fora” possuem a potência de retirar este “fora” da negatividade
na qual foi instalado pela soberania do “Eu penso”. Para Foucault, tal
capacidade se revela na persistência de Blanchot em desprender-se
da condição de autor, de renunciar a toda pretensão de impor um
sentido inequívoco em suas palavras para se apagar como uma voz
que prontamente dá lugar ao vazio e ao murmúrio que lhe segue.
Ele introduz no discurso reflexivo e no discurso literário uma outra
dialética marcada pela negação, não de um outro discurso, mas a de
seu próprio discurso, na medida em que o abandona como um barco
deixa na passagem um rastro de espuma.
Este desprendimento voluntário se realiza mediante a substituição do tempo pelo espaço como dimensão privilegiada da narra- 258 -

tiva. Em Blanchot, os lugares, os ambientes, os móveis e as aberturas
funcionam como mecanismos similares aos que, nas narrativas “tradicionais”, são articulados pelas ações dos personagens. Mas, diferentemente destas, as palavras de Blanchot não conduzem à inculpação
do leitor ou do ouvinte. Elas também não propiciam a cristalização
das imagens no encerramento da trama. Nem culpa nem aquisição
de certezas definitivas. Segundo Foucault, as narrativas de Blanchot
nos conduzem a uma abertura incomensurável pela qual se liberam
tanto as palavras efetivamente pronunciadas quanto os interstícios
que as conectam umas às outras, a mudez que as interrompe, o arrepio que despertam, o rumor das vozes que as pronunciam. O que
implica em um constante movimento de formação e desmanche de
imagens, sentidos e significações, de esperanças e decepções, perfis
que se apagam tão logo se esboçam assim como um corredor induz a
vista a passar de uma figura nítida a uma sombra, uma porta entreaberta nos convida a imaginar o que se esconde do outro lado e o céu
iluminado nos desperta a admiração mais ofuscante.
“Eu falo, agora eu falo!” é a citação de uma frase pronunciada
por Henri Sorge, personagem de um romance de Maurice Blanchot,
intitulado Le Très-Haut. Funcionário público encarregado do registro civil de uma cidade atingida por uma enchente e por uma epidemia, Sorge recebeu a ordem de tirar licença e interromper o serviço.
Desenhou-se, assim, o cenário de uma vida urbana caótica, tomada
pelas águas, pela doença, o anonimato generalizado e a anomia, uma
vez que se suprimiram as medidas de controle cartorial da cidadania,
extinguiram-se as instâncias de aplicação e de interpretação da lei. O
próprio Sorge tomou consciência de que estava em perigo por poder
ser reconhecido como uma referência para a instauração ou a supressão da ordem. Por esta razão, resolveu se disfarçar, renunciando
ao seu nome e às suas relações de parentesco e amizade, tornando-se,
assim, invisível, mudo e inexistente aos olhos da lei. Sua ruína e sua
salvação ocorrem em um encontro casual com uma mulher que se
assemelha à sua irmã e que parece tê-lo reconhecido, para o seu desespero, mas, também, para o seu alívio, pois, assim, poderia voltar a
viver às claras, tomar a palavra, no mesmo instante, porém, em que
encontrava sua morte.
Os romances e os contos de Blanchot, segundo Foucault,
compartilham algumas características recorrentes devido ao fato de
explorarem os problemas levantados a partir da perda do sentido
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comum da linguagem nas circunstâncias em que a vida moderna se
desenhou. Trata-se de um tema central abordado pelo escritor em
seus ensaios de filosofia, aos quais se dedicou desde os anos 1930 até
o final do século XX. Para Foucault, seus escritos não somente testemunham, mas encarnam o próprio “pensamento do fora” ao mesmo
tempo em que descrevem, sob os modos da reflexão filosófica e da
ficção, “experiências do fora”. Ao seu ver, eles fazem parte da série
de eventos iniciados na segunda metade do século XVIII, quando
Diderot deu novamente a palavra aos loucos e lhes permitiu tornarem-se visíveis no espaço literário e, portanto, na esfera pública, fora
do confinamento dos asilos, dos hospitais e das prisões, onde haviam sido colocados desde meados do século XVII. Blanchot estaria,
assim, retomando, a ousadia outrora cometida por Sade e Hölderlin, na passagem do século XVIII para o XIX e, posteriormente, por
Nietzsche e Mallarmé, na segunda metade do século XIX. A mesma
ousadia que Nerval, Artaud, Bataille e Klossowski cometeram na
mesma época em que Blanchot introduziu no debate sobre a literatura a questão do desaparecimento do autor.
Os enredos de Blanchot envolvem reflexões sobre a indissociável ligação da atração, do cuidado e da negligência no jogo da
sedução; sobre a esperança e o esquecimento no desdobramento das
palavras proferidas pelos personagens das obras de ficção; sobre a
aplicação e a interpretação da lei como condições de materialização
das ideias e dos valores, da verdade e do ser; sobre as relações entre
o signo, o significado e o sentido; sobre o efêmero e o fugaz como
qualidades comuns à linguagem e ao ser. Cada um destes conjuntos
de conceitos forma tropos discursivos que nos permitem confrontar
a experiência e o pensamento da interioridade, tomados por Foucault como pressupostos assumidos pela filosofia do sujeito e a teoria
literária contemporâneas. Ao desenvolvimento linear e contínuo da
linguagem reflexiva e da narrativa literária em primeira pessoa em
direção à conquista das leis da natureza pela razão e ao desvelamento
dos segredos da alma pelo desatar do drama, o “pensamento do fora”
contrapôs o deslocamento do narrador, a sua impossível liberação
das forças naturais e o intercâmbio incessante do deslumbramento
e do horror. Tais movimentos conduzem o leitor e os protagonistas por interstícios nos quais podemos nos esgueirar tão somente
mediante os poderes da linguagem. Diferentemente das experiências
proporcionadas pelos modos da reflexão e da introversão desenvol- 260 -

vidos pela fenomenologia e a análise existencial, as experiências do
“fora” não mergulham nas profundezas de uma subjetividade em
vias de afastar-se de si para melhor conhecer-se. A experiência do
“fora” se mantém na superfície, flutuando e escorrendo em um jorro permanente. Mesmo quando se aproxima do exterior (o fora do
fora), permanece no “fora”, em recuo face à alteridade e à identidade.
Por isso, tal experiência abala fortemente a concepção da narrativa ficcional e a da argumentação filosófica como dialética, troca e
afrontamento de opiniões. Por isso, ela corrói a tese de que a linguagem se mantém sobre o suporte comum das consciências, como
veículo de comunicação. Trata-se de uma experiência que joga com
a alternância constante da rarefação e da pletora do ser bruto da linguagem, uma vez que sua literatura ganha corpo pelo esforço de conversão mediado pelo esvaziamento e o transbordamento incessantes
das formas, dos sentidos e dos conteúdos na elaboração da trama
do romance, do conto, da peça de teatro ou do ensaio especulativo.
Nesta perspectiva, o êxito deste esforço de conversão se deve à transgressão proposital da gramática assim como a liberdade e a salvação
dos protagonistas dependem de sua coragem (ou da necessidade)
para transgredir a lei, ainda que o façam para melhor obedecê-la. O
pensamento, a experiência e a literatura do “fora” não podem aflorar
sem o renascimento do trágico.
De fato, desde História da Loucura, o retorno da tragédia como
experiência fundamental da cultura aparece nos escritos de Foucault
como tema de suas inquietações e motor do que ele considera como
tarefa da filosofia. A descoberta dos escritos de Blanchot parece ter
renovado sua suspeita de que, nos meados do século XX, uma nova
onda de rebeldia assolou a tranquilidade do pensamento filosófico,
abrindo caminho para a recepção de Nietzsche, Marx e Freud em
bases mais rigorosas, criativas e libertadoras do que aquelas sobre as
quais estes pensadores haviam sido recepcionados no final do século
XIX e no início do século XX. A ampliação e o aprofundamento desta abertura, contudo, requer a análise da história e a delimitação das
categorias fundamentais do “pensamento do fora”. O artigo sobre o
pensamento e a obra de Blanchot, de 1966, constituía, então, um momento crucial desta análise, decorrente das pesquisas desenvolvidas
sobre a psiquiatria e a medicina clínica, e ampliado em As palavras e
as Coisas e em A Arqueologia do Saber.
Mediante tal pesquisa, o que se pretende pôr a descoberto é,
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ao mesmo tempo, o fundamento filosófico desse pensamento e dessa
escrita despojados da soberania do sujeito, suas formas fundamentais e os trajetos que eles percorreram ao longo da história da cultura
ocidental. Foucault procurou descartar, não sem reconhecer aí alguma afinidade, a ligação do “pensamento do fora” com a antiga tradição da teologia negativa e da mística medieval atribuídas à autoridade do Pseudo-Dionísio ou Dionísio Areopagita. Não haveria entre
estas experiências laços muito evidentes para assegurar seu parentesco. Apesar de tomar a ausência de Deus como base para duvidar dos
poderes da consciência, a teologia apofática se vale da exterioridade
como mediação para um retorno possível às profundezas da alma
e ao seu encontro misterioso com o divino. Afastada esta hipótese,
o filósofo logo encontra na história um momento mais fértil onde
os indícios de renascimento do trágico aparecem com mais força.
Ironicamente, na passagem do século XVIII para o século XIX se
encontra em pleno fulgor um tipo de filosofia e um tipo de literatura
pelos quais a força da consciência soberana, a exigência de interiorização dos valores e a compreensão da cultura como processo de
humanização da natureza estavam em vias de se consolidar como
fundamentos e abertura de um novo dia no horizonte da humanidade: era a época de Kant e Hegel, de Schiller, de Schelling, de Rousseau, de Mendelssohn e de Lessing. Era a época do Esclarecimento
(Aufklärung), a mais otimista e menos afeiçoada ao pensamento e à
experiência do trágico na história do Ocidente.
Ironicamente, pois, contemporâneas destas expressões apolíneas, por assim dizer, de uma aposta francamente esperançosa no
futuro como dimensão de plena satisfação das aspirações humanas, as
obras de Sade e de Hölderlin teriam cortado transversalmente as bases
sobre quais se ergueram as promessas do Esclarecimento e, ao mesmo
tempo, alertado o mundo moderno contra os riscos lançados por sua
linguagem. Sade, em primeiro lugar, teria denunciado o caráter irrisório da crença na diferença entre a civilização e a natureza ao mostrar
que todas realizações humanas são frutos das sombras do desejo e não
da luz do espírito. Hölderlin, por sua, vez, segundo Foucault, teria nos
despertado a consciência de que toda a beleza da linguagem não se
deve ao seu poder divino de representação, mas justamente, à ausência
de Deus e ao deserto que esta ausência impõe ao ser de linguagem.
O artigo de Foucault sobre a obra de Maurice Blanchot procura mostrar o aparecimento de um tipo de literatura, na história do
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pensamento ocidental, que tem abalado nossa atual forma de pensar. De que maneira entendemos usualmente o que significa, em que
consiste e como funciona a linguagem? Para o senso comum e para
um certo pensamento acadêmico, a linguagem é uma faculdade humana universal, caracterizada pela representação das coisas e ideias
mediante signos. Na palavra, falada ou escrita, residem os recursos
que mais frequentemente utilizamos para ativar a linguagem. Falada
ou escrita, a linguagem se caracteriza pela sua discursividade, isto é,
pelo seu funcionamento como mecanismo de representação, comunicação e expressão. Portanto, a sua realidade dependeria de uma
relação entre três termos: o sujeito que fala ou representa por meio
da escrita; a realidade que fornece o conteúdo do discurso; os signos,
isto é, isto é, as próprias representações.
Esta maneira de pensar remonta ao período denominado por
Foucault de Idade Clássica, também conhecido por outros historiadores como o Grande Racionalismo, situado entre os séculos XVII e
XVIII, no qual a obra de Descartes se destaca como paradigma. Por
um lado, o pensamento cartesiano sustenta que o conhecimento da
verdade sobre a natureza depende do conhecimento de uma verdade
preliminar e inquestionável, universal e transparente: a de que Deus
existe. Seria dela que nos viria a segurança de que todas as coisas
que conhecemos e as que não conhecemos existem, são conforme as
imagens e às demais sensações e ao nosso entendimento; dela também receberíamos a garantia de que as relações entre elas estão submetidas a uma só lei: a lei da razão, que é a mesma do mecanicismo
universal, das certezas matemáticas e a mesma que refreia as vontades do coração sem lhe impedir suas efusões literárias, artísticas e
religiosas. Por outro lado, o próprio conhecimento da existência de
Deus depende, segundo Descartes, de um exercício intelectual anterior pelo qual, depois de afastar de si todas as ideias sobre as quais
poderia pairar alguma suspeita, o sujeito consegue estabelecer a verdade daquela noção sobre a qual nenhuma desconfiança pode abalar
sua evidência: “Penso, logo, Existo!”. A linguagem e o discurso da
filosofia moderna que, de alguma forma, se estenderam ao modo de
funcionamento do pensamento contemporâneo, se desenvolveram
e funcionaram de acordo com essa lógica do Grande Racionalismo.
Algo equivalente se passou no campo da literatura. A ficção
literária foi interpretada no mesmo período como recurso para a
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manifestação da liberdade e da criatividade do sujeito; não apenas
uma maneira de exercitar o livre arbítrio por uma prática de diversão
e recreação, mas uma dimensão fundamental de sua formação ética e
social. Neste sentido, a literatura teria sido vista como uma forma racional de manifestação da vontade e dos sentimentos humanos. Por
isso, assim como no pensamento reflexivo, ela percorreria o trajeto
pelo qual o “Eu” assegurou para si mesmo a certeza de sua existência. Entretanto, em relação à sua especificidade, ela se distinguiria
do pensamento filosófico por mergulhar na intimidade do sujeito,
explorar a interioridade do espírito, mais do que elaborar a representação exata da realidade. A literatura, assim, teria como condição
de possibilidade não a realidade externa, mas seus próprios enunciados na medida em que eles se originam na manifestação espontânea
da vontade, dos sentimentos, dos segredos daquela intimidade do
sujeito, que nem sempre corresponde a um indivíduo isolado, mas,
muitas vezes, ao sentimento de um povo ou às aspirações de toda a
humanidade.
Foucault pensa de outra maneira. Para ele, no período entre
os séculos XVIII e XX, podemos encontrar os rastros de algumas
experiências literárias pelas quais essa concepção usual da literatura
pode ser contestada. Sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, tais experiências nos conduziram a uma outra dimensão da linguagem, diferente daquela pela qual a concebemos como
pura representação e como mergulho na subjetividade. Essa outra
dimensão da linguagem é o que ele chama da “experiência do fora” e
“pensamento do exterior”. Com tais expressões, trata-se de conceber
a linguagem e a literatura como dimensões autônomas, das quais a
realidade, a lógica e a dinâmica não estejam atreladas à soberania do
sujeito; como universos regulados por suas próprias leis e, como tais,
movimentos de distanciamento constante das formas de interiorização subjetiva e de discursividade por representação. Trata-se, antes
de um “espaço neutro”.
Para Foucault, a literatura contemporânea se caracteriza por
este “espaço neutro”. Neutro porque não se guia pela vontade do sujeito. Neutro porque não se confunde com a representação fiel da
realidade pela ciência. Ela constitui uma abertura para o “fora”; uma
experiência dessa exterioridade e não uma dialética da negação da
alteridade pela identidade; uma espontaneidade que se mantém
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aquém de toda divisão entre o dentro e o fora: ela suscita o “pensamento exterior”. A experiência do fora consiste na dispersão do sujeito e na profusão permanente da linguagem sobre um espaço vazio
que, tão logo é preenchido pelas palavras, volta a se tornar deserto
assim que elas se calam. A frase pronunciada pela personagem do
romance de Blanchot “eu falo, agora eu falo” ilustra, para Foucault,
essa dispersão do sujeito que caracteriza a ficção moderna, pois este
não é um fenômeno singular dos escritos de Blanchot, mas uma forte
tendência concretizada nos escritores contemporâneos. Se o fundamento da narrativa é a voz que diz “eu falo”, isto significa que tal fundamento é, em sua unidade e em sua identidade, insólito, efêmero
e, em contrapartida, em sua dispersão, uma abertura infinita para a
profusão das palavras, pois, calando-se um, qualquer outro, de fato,
retoma o discurso, pela leitura, o comentário, a crítica, a memória,
o ensino, a fala inesgotável do mundo. As palavras escapam ao controle de quem falou, seu sentido não se cristaliza pela semântica de
uma intenção original e nem mesmo o sistema linguístico a que pertencem pode fixar sua significação de uma vez por todas. Significa também que a ficção se constitui como um universo autônomo
cujos personagens, o espaço, os lugares, o tempo, os movimentos se
constituem pelas relações que se estabelecem entre os elementos do
discurso narrativo, sem referência a uma consciência unitária, um
agente central, como o autor, a obra, o gênero, o leitor etc.
O “pensamento do exterior” funciona ao revés do trabalho
empreendido pelo “eu penso” cartesiano. Ele não nos leva à certeza
do “eu sou”. Seus desdobramentos nos conduzem a aberturas bem
mais amplas nas quais a consciência dá lugar ao esquecimento de si,
o zelo pelo objeto do conhecimento se deixa vencer pela negligência da atração, uma lucidez calcada sobre uma fresta e não sobre a
evidência ofuscante do sol. O “pensamento do exterior” é um movimento de virada pelo qual a literatura se insurgiu contra as normas
que regulam o pensamento ocidental, seu modo de acesso à verdade,
desde o final do Renascimento.
De fato, segundo Foucault, essa rebeldia não se encontra tão
somente nas práticas da literatura ficcional. Muitas outras experiências testemunham este tipo de esforço na atualidade. O ato mesmo
da escritura é uma dessas experiências, assim como as pesquisas que
procuram estabelecer os princípios formais de toda e qualquer lin- 265 -

guagem. As pesquisas etnográficas e a psicanálise também nos proporcionam exemplos deste ânimo que visa esta abertura para o exterior e a transgressão das fronteiras do pensamento antropológico.
Para Foucault, a ficção de Blanchot aparece em contraponto à
tradição da Antiguidade pela qual se estabeleceu a lógica do discurso
da verdade que nos permite desmontar o paradoxo de Epimênides.
Ela também se contrapõe ao modo de pensar inaugurado pela dedução cartesiana da existência a partir da separação entre o pensamento claro e distinto e as opiniões contaminadas pelos sentidos, a imaginação, o sonho e a loucura. Contudo, essa narrativa de Blanchot se
desenvolveu mediante outro quebra-cabeça. “Eu falo, agora eu falo”
são locuções que se sobrepõem e se reforçam sem que isto ameace a
solidez da verdade que enunciam. Mas o sentido que elas carregam
solapa o poder da literatura como veículo de comunicação inequívoco, como meio de representação de conteúdos objetivos. Elas colocam em xeque o valor objetivo da verdade e as linhas de separação
entre a ficção, a história e a ciência.
O motivo pelo qual a ausência do discurso que pretensamente
sustentaria a consistência da elocução “eu falo” abala a ficção moderna, segundo Foucault, é, portanto, o fato de que ela libera um saber
que é o espaço de uma hiância, um intervalo intransponível entre a
unidade e a soberania do sujeito, a consciência de si em sua identidade e o ser bruto da linguagem, isto é, a linguagem considerada
em sua materialidade essencial, em seu funcionamento anônimo e
em permanente dispersão. Este saber se encontra em certa literatura
que eclodiu no final do século XVIII, na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. Mas ele também pôde
ser encontrado nos estudos sobre o caráter formal da linguagem e
nas pesquisas sobre as estruturas fundamentais das sociedades não
ocidentais e as que intentaram decifrar os códigos do inconsciente.
Segundo Foucault, ele não se enraíza em nossa cultura, permanecendo marginal, flutuando na superfície do pensamento reflexivo e nas
bordas da literatura em geral. Ainda não nos despojamos completamente do pensamento antropológico nem da centralidade do sujeito.
A presença do “pensamento do exterior”, portanto, ainda não nos é
completamente conhecida e, por isso, não podemos ter acesso a ele
senão mediante uma investigação sobre a história desses discursos
nos quais já se empreendeu a sua liberação parcial, local, pontual.
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Cada um deles poderá fornecer um traço marcante dessa forma de
pensar de maneira que talvez reunamos os elementos necessários
para elaborar os perfis, ainda que não muito nítidos, mas que nos
permitam entrever os rostos pelos quais ela se insinua entre nós.
Segundo Foucault, Sade e Hölderlin nos dão as linhas gerais
para a demarcação das fronteiras da experiência do fora tal como a
testemunhamos na modernidade. O primeiro, pela apresentação do
desejo como único princípio de um monólogo que não cessa de repetir o seu envolvimento com a natureza, com as sombras e a morte.
O segundo nos conduz à descoberta de que toda a beleza do mundo que a poesia nos dá acesso se elabora no apelo despertado pela
ausência de Deus ou pelos desvios cometidos pelos deuses a partir
dos quais a linguagem despertou para a sua solidão incontornável
e se deixou fluir sem o apoio do verbo divino. Estes princípios não
se contrapõem, mas são paralelos às exigências de humanização da
natureza e interiorização da história referenciadas nas obras de Kant
e Hegel. Os escritos de Sade e Hölderlin depositaram no pensamento
moderno as pedras de toque da dissociação entre a linguagem em seu
ser bruto e o sujeito em sua unidade soberana. Como se sabe, Kant
e Hegel são marcos inauguradores do pensamento contemporâneo.
O primeiro promoveu a chamada Revolução Copernicana pela qual
se estabeleceu que todo o conhecimento se define pela possibilidade
de que seus objetos pertençam ao domínio da experiência. Além disso, Kant desenvolveu uma filosofia da história baseada no princípio
de que a civilização progride de acordo com uma lei da natureza, à
qual os homens, sem deixar de abdicar de sua autonomia intelectual,
acabam por obedecer, impulsionados por suas próprias aspirações e
os desejos de satisfação pessoal. A obra de Hegel retoma as questões
formuladas por Kant, mas as conduz por outros caminhos: a história
das instituições e o choque das forças contrárias. A história como
dimensão fundamental da evolução da razão. A dialética como lei
inapagável e incontornável do devir, do movimento permanente de
transformação da natureza e da sociedade em direção à realização da
razão absoluta.
Nas obras de Sade e Hölderlin não encontramos, segundo
Foucault, a mesma proeminência da luminosidade transcendental
nem a soberba de um sujeito que, mesmo decaído aos níveis da natureza e da história, ainda acredita poder conduzir as palavras e o
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ser conforme suas intenções altivas. Pelo contrário, nesses autores,
o sujeito parece ser tomado pelo sulco das palavras e sucumbir aos
caprichos do corpo e da alma de maneira que a beleza do mundo,
supostamente pintada pela razão, se revele como fruto do trabalho
obsessivo do desejo. Trata-se de movimentos paralelos ao devir concebido pelo pensamento transcendental de Kant e pela dialética racional de Hegel. As figuras desenhadas pelo pensamento do fora não
são o inverso dos objetos descritos pelas narrativas dessa reflexão
crítica e dialética, mas perfis que permaneceram na sombra do devir
iluminado pelo pensamento reflexivo e a literatura introspectiva.
Com o acesso ao pensamento do fora e por seu intermédio,
algumas dessas figuras puderam se mostrar às claras e falar francamente. O pensamento de Nietzsche, por exemplo, permitiu a emergência de um tipo de voz que se manteve sufocada sob a crença da
solidez dos objetos da metafísica ao passo que a genealogia empreendida demonstrou que a única base dessa certeza é a trama da
gramática, imposta e consolidada pela força de quem algum dia foi
detentor do poder de dar aos discursos morais um sentido consoante
o seu alvitre. Com base na gramática, a metafísica nos submeteu a
uma indiferenciação geral ao postular a universalidade do sentido e
a concretude das categorias da lógica e da dialética. Na obra de Mallarmé, igualmente, se proporcionou a elisão dessa forma universal
do pensamento mediante a demissão do sujeito como encarregado
de dar nome às coisas, uma vez que sua linguagem instaura, justamente, um domínio anônimo de discursividade, regulada tão somente pela fluência das palavras. Foucault encontrou na obra teatral
de Artaud outra experiência pela qual o pensamento do fora emerge
entre nós. Aqui, o caso consiste na extrapolação dos limites da subjetividade, na transgressão de suas leis e na consequente manifestação
da linguagem pela violência voltada contra o corpo, a revolta do corpo contra a linguagem que o subjuga. Já Klossowski, crítico da cultura, segundo Foucault, testemunha a experiência dos simulacros,
da multiplicação dos duplos, uma outra assinalação da presença do
pensamento do fora. Essas diferentes experiências têm em comum
o testemunho de que as certezas alcançadas pelo pensamento reflexivo e as narrativas fundadas sobre o “eu penso” se assentam sobre
uma película muito fina, sustentada mais pela força da vontade que a
estabeleceu do que pela coerência e a pertinência de suas estruturas
racionais. Além disso, aí se encontra o indício de que um alto preço
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teve de ser pago para que se pudesse elevar o poder da razão reflexiva
aos mais altos níveis de certeza e positividade e aos graus extremos
da espiritualização: o silenciamento e a invisibilidade de figuras que,
engendradas pela exclusão do “pensamento do fora”, foram expulsos
dos campos institucionais do discurso.
Tais experiências também suscitam inquietações em torno
do que tem sido a maneira predominante de desenvolvimento dos
discursos e das práticas nos domínios do pensamento científico, da
política e da ética. A verdade e o modo de acesso à verdade foram
questões abordadas a partir da perspectiva da soberania do sujeito
como base segura para a determinação dos avanços nesses campos
do conhecimento e da vida social. Em suas linhas gerais, a teoria
do sujeito reiterava a máxima de que a verdade consiste na relação
de adequação entre o entendimento e a realidade. O que reforça a
convicção de que a razão humana e as coisas que lhe são exteriores
possuem um estatuto ontológico comum, essencialmente imutável,
conforme uma ordem racional definida pela intenção de um sujeito universal (Deus, na Idade Clássica e o Homem, no pensamento
contemporâneo). O pensamento do fora põe em questão esta certeza e desarranja a epistemologia que a desenvolve e dissemina. Os
exemplos tomados de Nietzsche, Mallarmé e Artaud sugerem que
a pretensa adequação do pensamento à realidade é o resultado de
ações violentas, a imposição pela força de um sentido parcial transformado pelo desequilíbrio das forças opostas em verdade neutra
e universal. Desse conflito e das tensões que o animam uma ontologia se desenvolveu. É aquela pela qual poderemos reconstituir as
identidades e diferenças, as múltiplas formas de subjetividade concretamente efetivadas na história, suas relações de colaboração e de
repulsão, de distância e de proximidade. O que abre a perspectiva
de uma narrativa não transcendental nem dialética, mas histórica,
arqueológica e genealógica, como insistia Foucault ao falar dos objetivos e das estratégias metodológicas de suas investigações. No artigo
sobre Blanchot, esta hipótese não aparece de maneira explícita, mas
acredito que podemos perceber uma breve referência à sua possibilidade na maneira pela qual descreve as experiências do pensamento
do fora na cultura contemporânea: elas não penetram neste solo e se
desmancham como espuma no sulco aberto por sua passagem, mas
não deixam de possuir, por um momento, a positividade que nos
permite acolher o seu brilho. Assim, a recuperação de sua história e
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a avaliação de sua contribuição para o entalhamento do ser que nos
constitui requer permanecer afastados da dialética negativa do mesmo e do outro para nos habilitarmos a apreender o espaço, o cenário,
as funções, os objetos e as formas de subjetividade cujas relações entretecem essa ontologia no campo da ficção e no campo da narrativa
historiográfica das práticas concretas da existência.
Todo um trabalho do pensamento sobre si mesmo é requerido para que se tenha acesso à experiência do fora. Este trabalho
de distanciamento de si para aproximar-se do ser puro da linguagem reside em um debruçar-se sobre a escrita como uma espécie
de exercício de si. Embora esta expressão só tenha sido usada por
Foucault para se referir às experiências da Antiguidade em torno da
constituição de si como obra de arte, penso que podemos assinalar a presença de uma inquietação similar nos trabalhos anteriores,
como as análises dos textos de literatura datadas do mesmo período
em que apareceu o artigo sobre Blanchot. Aquele foi um momento
fértil quando Foucault não apenas mostrou o pertencimento desses
escritos ao movimento de transformação do regime discursivo da literatura como descobriu na linguagem uma dimensão fundamental
para a organização do pensamento e de suas relações com o ser. Ele
ainda pertence à série de escritos pelos quais Foucault denunciou o
caráter antropológico das narrativas da filosofia e das ciências humanas, onde tem lugar a literatura como disciplina escolar e acadêmica.
Também se pode dizer que a nova literatura que surgia com os livros
de Blanchot se apresentava como um esforço de contestação. Contestação das narrativas convencionais; contestação da própria narrativa
pessoal de Blanchot visando a demissão do autor como detentor privilegiado do discurso.
Não se trata, portanto, de uma iniciativa para introduzir na
técnica da escrita ficcional um novo conjunto de procedimentos para
a obtenção de efeitos estéticos sofisticados ou inovadores. Trata-se
de um trabalho de “desprendimento de si”, como Foucault dirá mais
tarde sobre as razões de suas pesquisas. A escrita, atividade de se debruçar sobre uma folha de papel em branco para nela depositar uma
sequência de grafismos, constitui um exercício pessoal de dissolução
de uma subjetividade na qual cada um de nós foi levado a acreditar
ser uma entidade sólida, portadora de uma singularidade essencial,
imutável, cuja fragmentação não poderia ser concebida senão como
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doença mental, dissimulação ou má fé. O que Foucault nos mostra em seu artigo sobre Blanchot é que este suporte não sobrevive à
enunciação da fala nem à redação do texto. Seu estatuto é o de uma
fantasia: não o aparecimento de algo no lusco-fusco do céu da boca,
mas o emudecimento de uma voz e o retraimento de seu emissor ao
vazio anterior à fala. Movimentos similares ocorrem nas ações da escrita e da leitura. Ocorre que esta entidade, engendrada em um jogo
de palavras praticado segundo um regime discursivo legitimado
pelas instituições sociais, adquiriu vida própria, perdurando como
plataforma segura para as narrativas das coisas do mundo, do pensamento e da ficção desde a Antiguidade até a época contemporânea.
De fato, porém, esta situação não foi determinada tão somente por
um equívoco bem formulado. Uma grande diversidade de práticas
sociais esteve envolvida no trabalho de constituição das noções pelas quais o indivíduo moderno passou a ser definido como figura
central da cultura, em detrimento de sua existência anônima entre
os demais seres vivos ou na paisagem social. Dentre essas práticas, a
linguagem exerceu um papel inquestionável, mas que ainda não foi
deslindado em toda a sua grandeza e distinção.
Não me parece, entretanto, que Foucault se refira às obras
de Blanchot como a expressão de um retorno às épocas primitivas
quando o exercício da palavra estaria associado à invocação das
forças sobrenaturais. Foucault mesmo nos advertiu de que a ficção
moderna já não é mitologia. Ela também não é retórica, isto é, não
se presta a agradar o ouvinte nem o leitor com a finalidade de convencê-lo a tomar uma decisão política, judiciária ou comercial. A
ficção é uma experiência na qual se tenta, pelo pensamento, saber
como seria o impossível, se ele fosse possível. O que Foucault nos
mostra, a partir da situação inusitada em que Henri Sorge pronuncia
“eu falo, agora eu falo” é o caráter libertador da narrativa ficcional
escrita por Blanchot, mas da qual ele está completamente ausente,
pois ela não é um “negativo” de sua subjetividade e nem é a sua memória. A liberdade que ali se adquire é aquela em relação às cadeias
da consciência de si, tomada como instância unitária e indivisível.
O desprendimento de si, além disso, nos dá acesso à condição de
detentor provisório do discurso, libertando a linguagem da situação
de mero veículo da mensagem e o emissor da condição de objeto do
enunciado. Assim, o mesmo indivíduo pode se revelar como autor
de narrativas de estilos, gêneros e opiniões distintas e opostas sem
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que aí se possa denunciar a ocorrência de imposturas. A integridade
ética do escritor, neste caso, consistirá em liberar as publicações de
quaisquer diretrizes que possam constranger o leitor a se submeter
às intenções secretas e autênticas do autor.
Antes, porém, que resvalemos para os campos da psiquiatria
e do direito, precisamos manter nossa análise nos domínios do discurso literário e da reflexão filosófica. Tomada como exercício de si,
a escrita ficcional problematiza a distância entre os enunciados e os
seus conteúdos, aquela entre o sujeito que fala e aquele de quem se
fala. A questão aí colocada em relação ao sentido da narrativa literária diz respeito ao fato de que a realidade dessa narrativa não
reside nos objetos tangíveis que suas palavras podem designar nem
na pessoa que eventualmente se encontre na condição de detentora
do discurso. É o que, a meu ver, indicam as frases de Foucault segundo as quais “o ser da linguagem é o visível apagamento daquele que
fala” e “o objetivo da literatura é nos fazer ver o quanto é invisível a
invisibilidade do visível.”
Por outro lado, a conversão da linguagem e do pensamento
operada pela ficção, nas obras de Blanchot, não nos remete ao um
outro universo, paralelo àquele em que nos encontramos. Ela nos
conduz às questões da vida cotidiana, onde aquilo que experimentamos na fantasia literária atua na elaboração de nossa subjetividade
ou na liberdade de alterá-la, trocando de lugar com os personagens,
nos movendo pelos lugares que se estendem, se cruzam, se aproximam ou se distanciam nas cenas da narrativa. Apagando-se o sujeito,
também se apagam as formas cristalizadas do real, substituindo-se a
utopia pelas heterotopias. O desejo, a atração, o esquecimento, as expectativas, a esperança e a morte ali não são associadas à PERSONA,
mas aos deslocamentos, aos movimentos de abertura e fechamento
de portas e janelas, ao percurso que leva de um a outro ambiente,
doméstico ou urbano, às mudanças de luminosidade, aos encontros
e desencontros, às insinuações, às dissimulações, aos esbarrões nos
lugares proibidos e às transgressões da ordem.
No campo da reflexão filosófica, essa conversão nos leva a
pensar até onde nossa cultura será capaz de enfrentar o avanço do
ser bruto da linguagem na configuração de nosso saber, assentado
sobre a premissa da antropologia. Afinal, se trata de se desvencilhar
da crença de que a liberdade de consciência e a autonomia do pensa- 272 -

mento equivalem ao aniquilamento de todas as formas de alienação
que ainda habitam ao nosso lado; que, embora pareçam muito distante, permanecem muito familiares. Após cinquenta anos da publicação de História da loucura, ainda não aprendemos a lidar com esta
ameaça.

A leitura foucaultiana de Descartes
Gostaria de explorar o deslocamento promovido por Foucault
a propósito de uma tradição exegética que consagrou a filosofia de
Descartes como um pensamento arquitetonicamente estruturado
cuja ordem das razões não somente estaria imune às intepretações
historicistas, mas também e sobretudo, transformou essa filosofia na
própria filosofia da Razão. Para tanto, retomo uma célebre passagem
do livro História da loucura na Idade Clássica, de 1961.
O cerne da análise foucaultiana do Cogito cartesiano se encontra no início do capítulo II da Primeira Parte do livro História da
loucura na Idade Clássica38. Esse capítulo traz como título A Grande
Internação (Le grand renfermement). Ele tem como escopo analisar
a passagem da Renascença para Idade Clássica, de uma “razão irrazoável” para uma nova ratio na qual a loucura foi colocada em “uma
região de exclusão” (FOUCAULT, 1972. p. 58; FOUCAULT, 1978, p.
54). O texto possui sete parágrafos ao longo dos quais Foucault analisa a Primeira das seis Meditações Metafísicas de Descartes39.
Neste intento, talvez corramos um grave risco: reduzir o essencial do livro de Foucault às três páginas dedicadas à leitura da
Primeira Meditação de Descartes. Em 1962, um ano após o apareci38 Publicada em 1961, pela Editora Plon, a primeira edição do livro de Foucault

trazia como título Folie et Déraison Histoire de la folie à l’âge classique (Loucura
e Desrazão História da loucura na Idade Clássica). A segunda edição, na França,
publicada em 1972 pela Editora Galimard, reduziu o título para Histoire da la folie
à l’âge classique. No Brasil, a Editora Perspectiva publicou, em 1978, o texto estabelecido na segunda edição francesa, sob o título de História da loucura na Idade
Clássica, com a tradução de José Teixeira Coelho Neto.
39 Foram publicadas duas edições originais dessa obra de Descartes: [Meditações
sobre Filosofia Primeira na qual se demonstram a existência de Deus e a imortalidade da alma] (Paris, 1641) e [Meditações sobre Filosofia Primeira, nas quais se
demonstram a existência de Deus e a distinção da alma humana no corpo] (Amsterdã, 1642) (Cf. CASTILHO, Fausto. Nota Prévia; in: DESCARTES, 2004, p. 9). Em
1647, foi publicada uma versão em língua francesa traduzida do latim pelo Duque
de Luynes (Cf. BEYSSADE, Jean-Marie et BEYSSADE, Michelle; in DESCARTES, 2011, p. 21).
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mento de História da loucura, Jacques Derrida mostrou que naquelas
páginas se encontra o eixo central da tese de Doutorado de Estado de
Foucault. Ele também sugeriu que, além da proposta explicitamente enunciada, um outro projeto se esgueira nas entrelinhas do livro.
Derrida fez uma crítica severa. Ela se reportou à interpretação do
texto de Descartes para questionar o sentido, a intenção e as condições de possibilidade do livro de Foucault.
Derrida se pronunciou em uma conferência pronunciada em
março de 1963, no Collège Philosophique, publicada na Revue de Metaphysique et de Morale e, em seguida, em um capítulo do livro A
escritura e a diferença, publicado em 1967.
O texto de Derrida apareceu sob o título de Cogito e História
da Loucura, tendo sido publicado no Brasil em uma coletânea organizada por Maria Cristina Franco Ferraz, na Coleção Conexões, da
Editora Relume Dumará40. Apesar do caráter contencioso das objeções levantadas por Derrida, somente em 1972, Foucault se manifestou a propósito da questão em um artigo publicado em uma
revista do Japão sob o título de Michel Foucault Derrida e no kaino
(“Resposta a Derrida”)41, o qual também consta na coletânea acima
citada. À parte as mútuas manifestações de admiração e apreço, os
termos pelos quais os filósofos se reportam aos respectivos libelos
são muitos severos. Derrida declara desde o início que
“...a leitura que nos é aqui proposta de Descartes e do Cogito cartesiano compromete em sua problemática a totalidade dessa História
da loucura, no sentido de sua intenção e das condições de sua possibilidade,...” (DERRIDA/FOUCAULT, 2001. p. 13).

Foucault, por sua vez, retruca:
Se recordo essas duas frases de Derrida, não é porque elas resumam
muito bem a maneira como ele deturpou o texto cartesiano (a ponto
de quase entrar em contradição com ele próprio em seu comentário), mas porque elas permitem formular uma questão: como um
filósofo tão atento quanto Derrida, tão preocupado com o rigor de
seus textos, pode fazer desta passagem de Descartes uma leitura
tão imprecisa, tão distante, tão pouco ajustada à sua disposição de
conjunto, aos encadeamentos e às suas simetrias, ao que está dito?
(DERRIDA/FOUCAULT, 2001. p. 85).
40 V. DERRIDA, Jacques/FOUCAUL, Michel. Três Tempos sobre história da loucura;
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.
41 V. FOUCAULT, Michel. Dits et Écrits II, (104);1972.
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É preciso observar que, nessa contenda, nenhum dos
pensadores faz referência explícita às relações entre a literatura,
a linguagem e a filosofia. De todo modo, tais relações são temas
indissociáveis da questão em torno da qual se desenvolveu a
discordância manifestada nos dois artigos. Como vimos, se trata
de discutir os modos de ler textos filosóficos e a relação da filosofia
com a história na exterioridade do discurso filosófico. Para Derrida, a leitura foucaultiana do Cogito de Descartes encerra o centro e
o fio condutor da narrativa de História da loucura, sendo, portanto, a chave para a interpretação do verdadeiro sentido filosófico do
projeto, o qual seria, não fazer a “arqueologia de um silêncio”, como
teria proposto Foucault no início de seu livro, mas sim, a inauguração de uma nova ratio, desta vez encoberta pela ideia de que nela é
a voz da loucura que fala e não a da razão. O livro seria, então, um
projeto totalitário e totalizante tanto quanto a história da objetivação e do aprisionamento da loucura que nele se denunciou. Talvez
aí se encontre o ponto que gerou a notória irritação que a resposta de
Foucault transparece. Pois, ao seu, ver, Derrida explicitou os pressupostos adotados pelo ensino universitário francês da filosofia. Para
Foucault, Derrida deturpou o que ele (Foucault) disse em História da
loucura e o que Descartes escreveu nas Meditações. E o fez em nome
dos princípios institucionais da filosofia universitária francesa.
Apesar da redução de Derrida, as referências a Descartes naquele livro se estendem por todos os capítulos. Isto se explica porque
a Idade Clássica, período que abrange todo o século XVII e a maior
parte do século XVIII, exerce uma função-chave na argumentação
de Foucault. A periodização adotada na narrativa foucaultiana foi
aquela tradicionalmente utilizada pelos historiadores que o antecederam. Ela segue uma cronologia marcada pela inauguração do
Hospital Geral de Paris, em 1656, e a famosa liberação dos alienados de Bicêtre, em 1794. Assim, segundo essa narrativa, a psiquiatria
foi inaugurada quando a Revolução francesa ainda estava em curso.
Foucault também reconhece que o evento ocorreu quando, após a
onda de denúncias contra os maus-tratos sofridos pelos internos do
Hospital Geral e os prisioneiros da Bastilha, os doentes mentais foram separados dos criminosos e delinquentes que se encontravam
naquelas instituições. Eventos similares ocorreram na Inglaterra, na
Alemanha e em muitos outros países europeus na mesma época. Po- 275 -

rém, a abordagem de Foucault foi bem diferente do gênero da hagiografia que, costumeiramente, enaltecia os feitos de Pinel e Tuke.
Foucault desmontou o mito de que estes personagens foram os patronos de uma liberação dos loucos e de um conhecimento objetivo
da loucura. Pare ele, isto não significou nem a liberação dos loucos nem o isolamento dos aspectos eminentemente patológicos da
doença mental. Significou a sujeição dos alienados a uma injunção
de instituições e saberes em cujo vértice passou a atuar o personagem taumatúrgico do Médico.
Diferentemente dos historiadores tradicionais, a história narrada por Foucault não se desenrolou como uma sequência ininterrupta de descobertas científicas que teriam pouco a pouco tirado a
humanidade da ignorância até, finalmente, lhe permitir conhecer
objetivamente o fenômeno da doença mental. Sem desprezar as correlações entre o progresso das ciências da vida e o conhecimento das
formas patológicas da loucura. Foucault examinou outros aspectos
destas conexões. Sua análise se desenvolveu a partir da decisão prévia de deixar em suspenso os conceitos, as teorias e as verdades que
a psiquiatria do século XX julgou patentes. Assim, seu trabalho se
propôs a explorar os documentos nos quais se encontram as vozes
daqueles que, em nome da Razão, foram identificados, classificados, punidos, excluídos, dominados e emudecidos pelos discursos
e procedimentos jurídicos, policiais, morais e médicos. Não se tratava, portanto, de uma história da razão psiquiátrica, mas de uma
“arqueologia deste silêncio”. (FOUCAULT, Préface, 1961).
Existe, portanto, uma perspectiva filosófica no empreendimento foucaultiano. Uma perspectiva crítica manifestada na concepção de que o surgimento da psiquiatria está associado a uma história ao longo da qual se impôs aos loucos e às formas concretas da
loucura um certo silêncio cujo reverso consistiu no estabelecimento
de uma ciência e de um complexo de instituições e práticas, de um
modo de vida “racionais”. A história da psiquiatria foi escrita pela
coleção de numerosos e diversos discursos. Sua linguagem foi bastante enfática e desiniba. Por outro lado, tudo o que ela nos forneceu
a propósito da linguagem daqueles que ela tomou como seus objetos
foram os seus murmúrios, seus gritos e suas contorções, não para
lhes dar ouvido, mas para lhes fazer calar. Para desencavar os sedimentos dos discursos da Razão sobre a loucura, a investigação de
Foucault se reconhece como uma “arqueologia”. Em contraposição
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ao monólogo da Razão, a pesquisa arqueológica pretendia dar vazão
às vozes, fazer falar as linguagens, por cujo silenciamento se constituiu a “experiência” da loucura na sociedade ocidental. Ou melhor,
uma vez que, embora Foucault considere que a história é toda ela
marcada por uma relação com as fronteiras da razão e da loucura, ela
deu lugar a numerosos “acontecimentos”, isto é, diferentes experiências singulares articuladas entre si pelos elos do devir.
Outro aspecto filosófico da pesquisa de Foucault diz respeito ao seu sentido histórico. Em que consiste a história que se afirma como uma “arqueologia”? De onde ela parte, para onde ela vai
e quais são os princípios que regem o seu devir? Esta foi uma das
inquietações que levaram Derrida a interpelar Foucault. Pois Foucault afirmou no prefácio da primeira edição de seu livro que a separação da Razão e da Loucura é o acontecimento originário, que
abre o desenrolar da História. (FOUCAULT, Préface, p. 161). Esta
afirmação, por sua vez, é uma intervenção no debate pelo qual, pelo
menos desde o final do século XVIII, a filosofia problematizou as
relações entre a Revolução francesa e a aceleração das conquistas da
ciência, da tecnologia e da industrialização da sociedade ocidental,
iniciadas na época de Descartes, no século XVII. Nesse debate, podemos reconhecer, de um lado, os filósofos que, como Kant, Hegel e
os seus sucessores, sustentaram que o sentido da história consiste no
progresso das capacidades da razão humana, expresso pela crescente
“humanização” da natureza e o aperfeiçoamento moral da humanidade. De outro lado, encontramos filósofos como Nietzsche, no século XIX, e Heidegger, no século XX, que concebem a história como
o espaço descontínuo e trágico no qual se constituem experiências
imóveis, isto é, desvinculadas de um encadeamento teleológico no
devir. Colocando-se na esteira da pesquisa nietzschiana sobre a história dos valores fundamentais da cultura, Foucault afirma que seu
livro reitera o afrontamento entre as estruturas do trágico e as dialéticas da história.

Um erro ou um artifício?
Para Foucault, a experiência da loucura que se desenvolveu na
Idade Clássica decorreu de uma alteração nas formas de organização
dos discursos religiosos, científicos, filosóficos, morais e literários e
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nas práticas sociais que tiveram lugar no final da Idade Média e ao
longo do Renascimento. Tais práticas envolveram o embarque ritual
dos loucos em navios de peregrinação e purificação, festas expiatórias e proibição da concessão dos sacramentos aos dementes. Uma
nova percepção social do louco se desenvolveu a partir da inauguração do Hospital Geral. O trabalho desenvolvido por Foucault consistiu em descrever as relações pelas quais essa percepção se constituiu. Elas envolveram o enfrentamento de problemas econômicos
e políticos, mas se caracterizou, sobretudo, como uma inquietação
moral. Além de nos permitir compreender as operações institucionais e discursivas pelas quais se isolaram determinadas categorias
médicas, filosóficas e morais que foram cruciais para a estruturação
do conhecimento científico da doença mental, essa experiência tornou possível a sua própria modificação interna, a qual, por sua vez,
constituiu a condição de possibilidade do surgimento da psiquiatria
e, posteriormente, o da psicanálise.
Mas Derrida não escolheu a leitura foucaultiana de Descartes
para examinar este aspecto estratégico da Idade Clássica na argumentação de Foucault. A escolha de Derrida se deve ao fato de que
ele encontrou naquele livro uma intepretação bastante heterodoxa.
Por destoar enormemente da hermenêutica estabelecida pela maioria dos estudiosos de Descartes, a leitura de Foucault chamou sua
atenção. Derrida achou intrigante esse distanciamento. Não poderia
haver ali um mero erro de lógica, pois isto arruinaria todo o projeto
do livro de Foucault. Assim, denunciar uma suposta falta de atenção ou uma compreensão aquém do que efetivamente disse o autor
das Meditações não seria raciocinar filosoficamente, pensou Derrida,
para justificar o exame minucioso pelo qual procurou mostrar com
que finalidade Foucault empreendeu uma leitura tão inovadora do
Cogito cartesiano.
Assim, para Derrida, não se trataria ali de um mero erro, mas
de um artificio pelo qual Foucault tentava fundar uma nova filosofia. Devido à gravidade e ao peso da análise derridiana de seu livro,
Foucault respondeu utilizando termos muito severos. Ele refutou a
denúncia de Derrida e mostrou que a sua própria leitura é dotada de
pertinência ao passo que a de seu interlocutor, esta sim, está errada
e deturpa propositadamente o texto de Descartes. Este contencioso
nos proporciona, portanto, uma oportunidade muito interessante
- 278 -

para refletir sobre a presença da filosofia cartesiana no pensamento
contemporâneo. Presença cuja vivacidade se faz sentir, sobretudo,
quando se põe em questão as relações entre a loucura e a razão, entre
a história e a estrutura, entre a ciência e a filosofia.
Derrida tem razão ao observar que a análise foucaultiana da
primeira Meditação de Descartes abre o capítulo de História da loucura destinado a descrever e a analisar A Grande Internação. Com
este título, Foucault designa o período em que, na história da psiquiatria, se iniciaram as relações entre a reclusão policial, a interdição jurídica, o conhecimento científico e o isolamento do louco
no espaço social e no domínio do pensamento. Não se trata aí de
uma mera coincidência, mas de uma tentativa de estabelecer uma
articulação entre o discurso filosófico e o surgimento de uma prática
institucional que perdurou por mais de cento e cinquenta anos. Nos
dois casos, se trata, segundo a análise de Foucault, de promover a
exclusão do louco. No caso de Descartes, de expulsar o louco do espaço do pensamento. No do Hospital Geral, de expulsá-lo do espaço
social. A discordância de Derrida incide justamente sobre a suposta ocorrência desta articulação. Para ele, Descartes não promoveu o
“golpe de força” apontado por Foucault, pelo qual a partir do século
XVII, supostamente, a loucura foi expulsa do espaço comum que, até
então, teria compartilhado com a razão. Segundo Derrida, se alguma
vez esta exclusão ocorreu, isto deve ter acontecido em um momento
muito anterior, quando Sócrates venceu seus interlocutores nos livros de Platão. Embora não o faça explicitamente, Derrida também
parece se opor à leitura de Foucault segundo a qual o surgimento
do Hospital Geral significou um momento “negativo” da história da
psiquiatria. É o que ele parece sugerir quando julga que Foucault
teria errado em não admitir que suas críticas à medicalização da loucura se devem à abertura pela qual a ciência avançou na direção de
um conhecimento cada vez mais aproximado e seguro da doença
mental. Ou, seja, em sua opinião, o surgimento do Hospital Geral e
a reclusão sistemática das pessoas indesejadas na sociedade em suas
dependências foi, na verdade, um avanço na direção de uma gestão
racional da loucura e não a sua exclusão pura e simples.
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cura

Montaigne e Descartes: duas experiências distintas da lou-

Ora, o que as Meditações de Descartes têm a ver com isto? Para
Foucault, o discurso de Descartes se contrapõe ao que Montaigne dizia a propósito da razão humana: que “não existe grande espírito sem
uma ponta de loucura” (MONTAIGNE, Essais, Livro II, Cap. XII, ed.
Garnier, II, p. 188 – APUD FOUCAULT, M. HL, p. 41)42. Nessa comparação, não se tratava tão somente de assinalar a recusa ao ceticismo.
O que Foucault procurava mostrar era que as diferenças entre Montaigne e Descartes decorriam de duas experiências distintas: uma experiência crítica onde a loucura era apenas uma das possibilidades de
manifestação da razão; e uma experiência onde a crítica da razão não
mais admitirá a loucura, manifestação circunstancial da finitude humana, como atividade do pensamento, evidência imediata do sujeito
pensante, tomado como coisa distinta do corpo.
Além disso, a experiência da qual Descartes fazia parte foi
composta por um conjunto de discursos e práticas ao qual pertencem às Meditações. Estas representam uma das formas da experiência clássica da loucura. Elas não se relacionavam com as práticas da
Grande Internação como sua simples expressão discursiva, pois,
segundo Foucault, entre as práticas e os discursos relacionados à
loucura, na Idade Clássica, havia como que uma série de diferenças.
Assim, nos discursos filosóficos daquele período, não se pode reco42 Podemos ler em Les Essais de Montaigne, in : https://artflsrv03.uchicago.edu/

philologic4/montessaisvilley/: « Dequoy se faict la plus subtile folie, que de la plus
subtile sagesse? Comme des grandes amitiez naissent des grandes inimitiez; des
santez vigoreuses, les mortelles maladies: ainsi des rares et vifves agitations de
nos ames, les plus excellentes manies et plus detraquées; il n’y a qu’un demy tour
de cheville à ... » e « Qui ne sçait combien est imperceptible le voisinage d’entre
la folie avecq les gaillardes elevations d›un esprit libre et les effects d›une vertu
supreme et extraordinaire? Platon dict les melancholiques plus disciplinables et
excellans: aussi n›en est-il point qui ayent tant de propencion à la folie. » (https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/montessaisvilley/query?report=concordance&method=cooc&q=folie&approximate=yes&results_per_page=25&start=1&end=25) Consulta feita em 14/04/2020, às 18:03.
Tradução: “De que se faz a mais sutil loucura senão da mais sutil sabedoria? Como
das grandes amizades nascem as grandes inimizades; das vigorosas saúdes, as
doenças mortais: da mesma maneira, das raras e vivas agitações de nossas almas, as
maiores e mais temerárias manias; só há uma meia volta de tornozelo...” e “Quem
não sabe o quanto é imperceptível a vizinhança entre a loucura e as grandes elevações de um espírito livre e os efeitos de uma virtude suprema e extraordinária?
Platão disse que os melancólicos são os mais disciplinados e os melhores: então,
como eles, não existe quem tenha tanta propensão à loucura.”
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nhecer imediatamente os tipos sociais que foram internados nas instituições correcionais. Da mesma maneira, as noções policiais, jurídicas, morais e religiosas que se pode encontrar nos arquivos dessas
instituições nem sempre correspondem às categorias definidas pela
nosologia, pelo sistema de classificação das doenças utilizada pelos
médicos daquela época.
Para Foucault, a articulação dos diferentes elementos da experiência clássica da loucura se organizava mediante um sistema de
visibilidade estruturado sob as leis da gramática. É esta relação que
se encontra problematizada na interpretação de Foucault da Primeira Meditação. Antes de examinar nos arquivos do Hospital Geral os
registros daqueles que ali foram detidos para, muitas vezes, permanecer por toda a vida, aqueles que, concretamente, eram percebidos
como estranhos, indesejáveis, loucos, por seus concidadãos, Foucault abordou um discurso no qual se encontra não a representação
fiel ou paradigmática desses rostos, mas o ato preliminar pelo qual
se determinava a desqualificação de todos aqueles que agiam como
eles e, em consequência, fornecia seu estatuto ontológico e jurídico.
Neste discurso, a loucura será destituída de toda ligação com a sabedoria, a grandeza de espírito, a verdade e a própria humanidade
daquele na qual ela se denuncia. Ela será tão somente INSENSATEZ,
DESRAZÃO. O louco, por sua vez, será definitivamente separado do
sujeito que pensa, que duvida, que usa a razão.
As Meditações Metafísicas são aquelas em que Descartes
se determina a examinar as causas que nos instigam a duvidar de
todas as coisas; onde justifica os benefícios que podemos obter
do método da dúvida, os quais consistem em preparar o caminho
para afastar de si todas os preconceitos e adquirir o conhecimento
das coisas verdadeiras. Tais razões para duvidar de todas as coisas,
dizia Descartes, perdurariam enquanto não se modificassem os
fundamentos da ciência que ele mesmo pôde testemunhar em sua
época (DESCARTES, 2001. p. 19). De fato, ao final do exame das
linhas em que Descartes elimina sumariamente a loucura, não
permitindo que as ideias dos loucos sejam submetidas à prova
da dúvida, Foucault afirmará que, no intervalo de Montaigne
a Descartes, um acontecimento emergiu na história do mundo
ocidental, e este acontecimento consiste no aparecimento de uma
RATIO (FOUCAULT, 1972. p. 58).
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A Dúvida como método da Razão
Na Primeira Meditação, para alcançar fundamentos seguros
para a ciência, Descartes argumenta que, ao invés de examinar todas as opiniões que até então tomou como certas, analisará somente
os princípios dos quais elas decorrem. Assim, até chegar à certeza,
ele terá de destruir as ilusões que o impelem a cometer erros. Em
primeiro lugar, portanto, examinará os erros cometidos pelos sentidos, pois deles é que provêm a maior parte das opiniões nas quais
Descartes acredita. Eles têm de passar pela prova da dúvida. Ou seja,
após a suspeita de que todos os conhecimentos deles provenientes
são ilusões, poderemos ainda ter algum motivo para crer que eles
não nos enganam de todo? Sim, diz Descartes. Existem algumas opiniões oriundas dos sentidos que resistem à prova da dúvida. Quais
são elas? Aquelas que decorrem da percepção imediata de minha situação atual, do calor que sinto, de possuir um corpo, do fogo que
me aquece, da roupa que visto, de ter nas mãos um papel. Por que
não posso duvidar destas coisas? Porque eu seria como um demente, responde para si mesmo Descartes. Por tal razão, portanto, Descartes encerra aí mesmo o procedimento e desiste de examinar as
opiniões dos loucos, uma vez que os sujeitos que as enunciam não
atendem às exigências requeridas para serem considerados portadores de pensamentos válidos.
Para confirmar sua tese, Foucault retoma a análise de Descartes das razões que temos para duvidar dos sentidos. Impedido de
seguir o mesmo caminho dos loucos, Descartes, segundo Foucault,
toma o sonho como uma experiência em que a força ilusória dos
sentidos se mostra capaz de me fazer acreditar nas imagens e demais sensações que experimento quando durmo, ao ponto de muitas
vezes não poder distinguir se sonho ou se estou em vigília. Há um
desequilíbrio entre o louco e o sonhador, na abordagem de Descartes, observa Foucault. O primeiro é desqualificado liminarmente ao
passo que o outro segue como alguém cujas opiniões, mesmo sendo ilusórias, se justificam como verossímeis e que, por isso mesmo,
podem me enganar. Ora, por quê, de alguma maneira, posso levar
a sério as ilusões do sonho e, sem nenhuma exceção, tenho de excluir o louco de minha investigação? Porque o cérebro do louco foi
afetado pelos “negros vapores da bile” e, por isso, suas opiniões são
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extravagantes. O sonhador, por sua vez, percebe imagens que certamente são ilusões, mas das quais a força é capaz de impressionar
vivamente o seu espírito porque possuem alguns elementos que, por
si mesmos, existem, da mesma maneira que as representações elaboradas pelos pintores, ainda que ilusões, guardam algo daquilo que
representam. Além disso, a despeito de sua forte impressão, as ilusões dos sonhos não afetam a minha certeza de abrir os olhos, mexer
a cabeça e estender a mão, isto é, de que tais coisas existem. Como o
sujeito em vigília, o sonhador recebe suas imagens das coisas corporais cuja existência não posso negar por estarem muito próximas de
mim. Nem o sujeito em vigília nem aquele que sonha estão afetados
pelas causas que me impedem de seguir o exemplo do louco. Por
isso, posso continuar o exame de suas ideias até o momento em que
me convenço de que algumas delas ainda resistem à prova da dúvida.
Assim, ainda preciso ir mais adiante para dissipar todas as ilusões
dos sentidos a fim de verificar se todas as opiniões que os tem como
sua fonte são falsas.
Descartes passa, em seguida, a examinar os componentes dessas coisas que permanecem nas representações dos sonhos e dos pintores que me fazem acreditar na existência daquilo que representam.
O resultado consistirá na inferência de que as únicas coisas que resistem ao exame e que permanecem como certas nas opiniões oriundas
dos sentidos são aquelas concernentes à extensão e à duração. As
coisas de natureza corporal, tais como as percebo mediante os sentidos, existem, mas minha certeza a propósito disto recai somente
sobre o conhecimento que tenho de sua grandeza, de seu número,
de sua figura e de sua permanência no tempo. (DESCARTES, 2001,
p. 27).
Como Foucault o reconhece, o exame dos sentidos não bastou
para radicalizar a dúvida metódica ao ponto de me permitir estendê-la a todas as coisas que tomo como verdadeiras. Posso suspeitar
daquelas ciências que, como a Astronomia, a Física e a Medicina, se
referem às coisas de natureza composta, mas não posso duvidar da
Matemática, da Álgebra e da Geometria, pois os objetos destas ciências são “muito simples e muito gerais”. Mesmo que eu esteja dormindo ou acordado, “dois e três juntos são cinco e o quadrado não
tem mais que quatro lados”. Sem derrubar todo o edifício da ciência
de sua época, Descartes acreditava não poder encontrar as novas ba- 283 -

ses para fundar uma ciência conforme às suas exigências de clareza e
evidência. Era necessário fazer com que a dúvida recaísse até mesmo
sobre estes conhecimentos que resistem à prova da dúvida empreendida na Primeira Meditação. Assim, já neste momento de seu percurso, a dúvida cartesiana recorre a um artifício para lançar suspeitas
sobre tais verdades: se, desde minha infância, possuo a crença de
que existe um Deus, que ele pode tudo, que me criou, criou o céu e a
terra e todas as demais coisas que eu julgo existirem fora de mim, ele
não seria capaz, já que é todo poderoso, de me enganar a propósito
de todas estas coisas e me fazer acreditar que elas existem e são como
as vejo e entendo ao passo que não existem e que nem mesmo as verdades da matemática possuem a realidade que meu intelecto admite?
Uma objeção logo se apresenta: isto não pode ser admitido,
pois o Deus em que Descartes acredita não somente é todo poderoso,
mas, também, é boníssimo e perfeito. Tais qualidades não poderiam
pertencer a um Ser capaz de enganar, pois tal ação somente pode ser
cometida por um ser imperfeito. Assim, pois, Descartes admite, não
que Deus o engane, mas que, se acreditar firmemente que existe um
certo gênio malicioso, muito poderoso, embora imperfeito, que nos
induz a crer nessas verdades, pode lançar dúvidas sobre todas as suas
opiniões antigas, sem exceção. Trata-se de um procedimento para
exaurir as razões de duvidar de todas as coisas e, assim, poder substituir os conhecimentos falsamente estabelecidos por conhecimentos
bem fundados, indubitáveis.
Mas a decisão de fingir obstinadamente que são falsas todas as
coisas nas quais costumo acreditar é muito difícil de manter por muito tempo, pois a preguiça me assoma e logo sou levado a me retrair à
minha vida costumeira, voltando a agir em conivência com minhas
antigas opiniões. Minha liberdade, neste campo, é imaginária. O que
transforma a busca da verdade em uma tarefa marcada por enormes
dificuldades e o seu horizonte aparece como uma senda de trevas. De
fato, na sequência da caminhada, o acesso à verdade será examinado
a partir da análise da qualificação do sujeito para lidar com as ilusões
analisadas na Primeira Meditação, isto é, aquela determinada pela
injunção entre a capacidade de conhecer e a faculdade de querer.
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O leitor ingênuo de Derrida
Para Derrida, Foucault cometeu um grave erro ao não entender que a passagem em que se afirma “...são loucos e eu não seria
menos extravagante se me guiasse por seus exemplos” não foi afirmada por Descartes, mas pela voz de um sujeito ingênuo inserido
no diálogo interior do filósofo para representar o modo de pensar
das pessoas comuns, para as quais seria absurdo acreditar nas mesmas coisas que os loucos. Trata-se, para Derrida, de um trecho em
que Descartes adota um procedimento ao mesmo tempo retórico e
pedagógico para melhor convencer as pessoas comuns a seguirem
a reflexão do filósofo, dura demais para ser acolhida com facilidade
pelo pensamento ingênuo. Após deixar de lado o exemplo das ilusões da loucura, Descartes irá mostrar, assim, o exemplo do sonhador que, ainda segundo Derrida, é suscetível a ilusões mais loucas
do que aquelas dos insensatos. Assim, só aparentemente Descartes
exclui a loucura da série de razões para duvidar, pois ela estará presente ainda na Primeira Meditação mediante a sua incorporação nos
devaneios do sonhador e em seguida na autoilusão do gênio enganador. Nestes momentos, a loucura estaria inteiramente incorporada
ao sujeito que duvida, se ilude, acredita e pensa. O que teria se mostrado indispensável para aplainar o caminho em direção ao estabelecimento dos novos fundamentos da ciência. Até mesmo os loucos
podem conhecer a verdade, pois, esteja eu acordado ou dormindo,
aquelas que resistem à prova da dúvida, permanecem verdadeiras.
Esta objeção se dirige não somente contra a interpretação foucaultiana do texto cartesiano, mas também, contra a tese mais geral
de História da loucura de que uma partilha entre a Razão e a Loucura foi determinada, mediante uma decisão, nos atos efetivados na
filosofia de Descartes e no internamento compulsório das pessoas
indesejadas no espaço social dos países europeus ao longo da Idade Clássica. Por isso, ela não recrimina o suposto erro de lógica de
Foucault, mas assinala um fato cuja gravidade é bem maior do que o
deslize de sua hermenêutica: o uso dessa interpretação na formulação de um projeto visando à instalação de outra nova ratio, por assim
dizer, pós-cartesiana e mais, do que isso, uma ratio contra a Razão.
No tocante à técnica de hermenêutica empregada por Foucault, Derrida estranha que ela não tenha seguido a “ordem das ra- 285 -

zões”, princípio utilizado de maneira recorrente pelos historiadores
das ideias que se ocuparam da obra de Descartes. Esta decisão, caso
tivesse sido tomada, teria evitado o tropeço acima descrito, pois, ao
deixar de obedecer a sequência adotada por Descartes para percorrer o caminho da dúvida, isto é, ao deixar de perceber que, com o recurso retórico e pedagógico utilizado para induzir o leitor a acolher
a possiblidade de examinar a absurda possibilidade de enlouquecimento da razão, Foucault se antecipou ao raciocínio de Descartes e
acabou por acreditar que ele havia excluído expressamente a loucura
da esfera da Razão ao passo que a dúvida metódica, tal como a lê
Derrida, do início ao fim, nos leva a compreender que o estabelecimento dos fundamentos cartesianos da ciência não pressupõe a impossibilidade de que os loucos exerçam, eventualmente, a faculdade
de pensar, conhecer e dizer a verdade.
Quanto à objeção contra a tese geral do livro de Foucault, Derrida questiona a vinculação do pensamento cartesiano à estrutura
da experiência da Idade Clássica, isto é, ao conjunto de elementos
organizados em determinadas relações pelas quais Foucault definiu
uma unidade histórica, um acontecimento, pertencente a uma série
cujas etapas formam uma estrutura histórica mais ampla. Esta objeção afeta, de um lado, a iniciativa de Foucault de interpretar o texto
cartesiano a partir de linhas de interpenetração entre os eventos políticos, econômicos e sociais do século XVII e as teses de Descartes
e, de outro, a aplicação do método estruturalista para a organização
de um processo histórico. Esta última injunção, ao seu ver, é problemática, pois, por definição, a estrutura e a história são incompatíveis
entre si como recursos metodológicos para o conhecimento dos fatos de cultura. Além disso, essa incompatibilidade se torna notória
na própria escrita de Foucault, onde se pode perceber a presença de
um esquema do tipo hegeliano, uma outra dialética, pela qual, do
Renascimento à Modernidade, passando pela Idade Clássica, faz
mover um devir portador de sentido e um sentido lógico e teleológico, consistente na abertura paulatina da ciência e das instituições sociais para o acolhimento do louco e das vozes do louco na paisagem
pública, na literatura e na ciência.
De maneira sucinta, esta crítica assinala uma contradição interna da proposta foucaultiana de fazer uma história da loucura da
qual o sujeito seria a própria loucura, detentora da voz que a enuncia
e objeto dos eventos que a constituem, pois toda narrativa da his- 286 -

tória constitui um ato da razão ao passo que a loucura, segundo as
próprias palavras de Foucault, é “ausência de obra” e sua história é a
“história de um silêncio”. Haveria, assim, nesse projeto, a pretensão
de instaurar um saber pelo qual uma nova ratio viria substituir aquela instalada pela decisão cartesiana ou da razão: - uma ratio enunciada pela loucura?

Um livro sob tantos aspectos admirável
As manifestações de admiração e reverência de Derrida em
relação ao livro de Foucault não precisam ser consideradas gestos de
ironia e despeito, embora sejamos tentados a assim julgá-las depois
de percorrer todas as voltas de seu famoso artigo. Mas não há dúvida
de que se trata de um gesto de rompimento. Pessoal ou não, o que
acabamos por testemunhar ao fim da leitura de Derrida é o ato de
“quebrar o espelho” para desfazer um laço que o ligava a Foucault,
de quem havia sido discípulo, isto é, seguido seus ensinamentos em
uma instituição universitária e, talvez, abraçado suas lições, julgando-as verídicas.
Portanto, o constrangimento declarado no preâmbulo do artigo aponta a falta para com a verdade como a razão do afastamento, não, talvez, das lições outrora recebidas nem da afeição pessoal
a seu antigo mestre, mas do ensinamento disposto no livro Loucura e desrazão, História da loucura na Idade Clássica. Não temos
dúvidas também a propósito do impacto pessoal das declarações de
Derrida sobre os sentimentos de Foucault. Basta lembrar que este
último formulou uma resposta que somente foi publicada nove anos
depois da palestra em que Derrida denunciou os “erros” de Foucault.
Aqueles que com ambos conviveram asseguram que outros nove
anos se passaram antes de se aproximarem novamente, o que ocorreu em função de um episódio de perseguição política sofrido por
Derrida no leste europeu.
Idoneidade, integridade intelectual são valores que dificilmente podem ser julgados com imparcialidade quando se trata de
afirmar posições filosóficas. Aristóteles dizia que era amigo de Platão, mas que era mais amigo da verdade. Apesar do brilhantismo de
Aristóteles, Platão não o escolheu como seu sucessor na Academia,
mas a Espeusipo43, seu sobrinho, que o acompanhou em sua viagem
43 DIÓGENES LAÉRCIO, Vida dos Filósofos Más Ilustres. p. 12. (http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do?select_action=&co_autor=2070).
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a Siracusa. Assim como a de Aristóteles em relação a Platão, a carreira de Derrida distanciou-se cada vez mais da filosofia de Foucault
desde a escritura de sua diferença em relação à leitura foucaultiana
do Cogito cartesiano. E, de fato, rivalizou em prestígio intelectual
não somente com seu antigo mestre, mas com os pontífices do panteão da filosofia.
Parece, assim, que a contenda não terá vencedores, apenas
prosélitos. De todo modo, será necessário espreitar seus movimentos
naquilo que nos permitirem, não entrar em uma seara onde poucos
serão os escolhidos, mas discernir as perspectivas que nela se cruzaram para ajustar nossos óculos aos focos que cada discurso lançou
em suas respectivas miradas. Quem sabe, assim, possamos justificar
com segurança a escolha que aqui se esgueira.
O núcleo do questionamento de Derrida se encontra na interpretação que Foucault expôs no Capítulo 2 da Primeira Parte de
seu livro a propósito da Primeira Meditação de Descartes. Derrida
interroga a pertinência da referida interpretação, pois, ao seu ver,
Foucault não fala a “mesma língua que o doente”. O que, de antemão,
constitui um empecilho pelo qual Foucault já se encontra desqualificado para atuar como analista de Descartes. Segundo Derrida, tal
descompasso estende o alcance se sua interrogação para a questão
da pretensão de Foucault em transformar a suposta supressão (por
Descartes) do direito de cidadania do louco na cidadela da razão em
signo sinótico da Idade Clássica, tomada, por sua vez, como uma
estrutura bem delimitada, situada em um conjunto histórico mais
amplo. Ou seja, ao contestar a validade da interpretação foucaultiana
do Cogito, Derrida contestava também a pertinência das descrições
de Foucault a propósito da relação entre as Meditações de Descartes
e o período histórico designado em História da loucura como a Idade
Clássica.
Por, supostamente, não falar a mesma língua que o paciente,
Foucault teria mal compreendido a frase de Descartes “...mas quê,
são loucos e eu não seria menos extravagante se me guiasse por eles”
como a afirmação de que, sendo loucos, aqueles que acreditam ser
vasos ou que seus corpos são feitos de vidros não podem ser admitidos na sociedade das pessoas dotadas de razão, sendo a loucura
um fator para a sua imediata exclusão do seio dessa sociedade, que a
loucura, em decorrência dessa afirmação de Descartes, teria sido sumária e definitivamente separada do universo dos homens sensatos.
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Para Derrida, um grave erro se encontra nesse raciocínio. Um erro
que, ao seu ver, não decorre de uma falha na apreensão da ordem
lógica do raciocínio cartesiano, mas de uma tentativa de submeter
esse raciocínio à construção discursiva de uma tese e de um projeto
filosófico que Foucault tinha a intenção de fundar mediante a narrativa de uma história da loucura.
A tese seria que a história da loucura é a história da exclusão
dos loucos, de seu emudecimento, de um silenciamento não somente
dos loucos, mas, sobretudo o da própria loucura. O hipotético projeto filosófico consistiria em derrubar as barreiras que impediram
e continuam a impedir a loucura de falar com liberdade no espaço
público destinado à livre manifestação da verdade, o qual teria sido
sequestrado, desde Descartes, pela Razão em detrimento das formas
criativas e benfazejas da loucura. Com a publicação de seu artigo,
Derrida deixava claro sua recusa em compartilhar com Foucault uma
interpretação do Cogito cartesiano, a qual, a seu ver, submetia sua
hermenêutica a uma estrutura histórica determinada e esta, por sua
vez, sob a narrativa de Foucault, pertenceria a um conjunto histórico
mais amplo de cujo desenvolvimento as Meditações seriam a origem.
Ao mesmo tempo, esta recusa parece anunciar o distanciamento que,
a partir daí, irá separar o projeto filosófico de Derrida daquele anunciado em História da loucura. Não me parece uma coincidência que
as formulações de Derrida, situadas logo após a primeira série de
questionamentos sobre a suposta exclusão da loucura da esfera da
cidadania da razão, tenham se reportado a uma outra maneira de
narrar a história das relações entre a razão e a loucura:
E se é verdade como diz Foucault, como o confessa Foucault citando Pascal, que só se pode falar da loucura em relação a esse “outro
acesso de loucura” que permite aos homens “não serem loucos”,
ou seja, em relação à razão, será possível não acrescentar algo ao
que diz Foucault, mas talvez repetir, uma vez mais, no lugar desta
partilha, entre a razão e a loucura, de que Foucault fala tão bem, o
sentido, um sentido desse Cogito, ou dos “Cogitos”, pois o Cogito do
tipo cartesiano não é a primeira e nem a última forma do Cogito; e
talvez sentir que se trata de uma experiência que, na sua mais fina
extremidade, não seja menos aventurosa, perigosa, enigmática, noturna, patética que a da loucura, e que lhe é, creio eu, muito menos
adversa, acusadora, acusativa, objetivante do que Foucault parece
pensar (DERRRIDA/FOUCAULT, 2001, pp. 14-15 – Os destaques
em itálico e entre aspas são de Derrida).
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O propósito geral do livro
Para responder à pergunta sobre a pertinência da interpretação de Foucault, Derrida afirma que procederá pela via do comentário. O que significa: tentar acompanhar, no texto de Foucault, o
modo como este reconstitui o exame das ideias da sensibilidade empreendido por Descartes. Derrida pretende esclarecer a razão pela
qual Foucault tomou a decisão de interromper o raciocínio naquele
momento em que teria sancionado a exclusão da loucura do rol das
ideias da sensibilidade cujo exame habilitaria a alcançar a certeza
do Cogito. Este procedimento, segundo Derrida, parece se ligar estreitamente ao propósito geral do livro de Foucault. Ele destaca que
História da loucura pretende ser “uma história da própria loucura”,
isto é, uma história da qual a loucura fosse, ao mesmo tempo, o sujeito narrador, o seu objeto e a própria autora do livro. Seria um livro redigido não na linguagem da Psiquiatria, tomada por Foucault
como a voz da Razão, mas na linguagem da Loucura, liberada das
instâncias que a teriam dominado, aprisionado, emudecido ao longo
da evolução que culminou com o nascimento da Psiquiatria. Derrida
observa que, ao formular o propósito de sua investigação, Foucault
parece querer dizer que a linguagem pela qual a loucura foi excluída
da convivência com a razão assumiu a pretensão de se confundir
com o próprio logos, isto, como a Razão e não com uma forma de
razão historicamente determinada. Assim, o livro pretenderia fazer o
processo dessa razão que, tendo julgado a si mesma superior a todas
as outras formas de razão anteriores ou dela destoantes, objetivou a
loucura para melhor a exilar.
Depois de mostrar os artifícios que Derrida utilizou para desenvolver a tese de que História da loucura constitui um ataque contra o progresso da razão, Foucault destrinchou a lógica derridiana
para destacar o motivo pelo qual aqueles artifícios foram aplicados
na crítica lançada contra a sua pesquisa. Segundo Foucault, a refutação de sua leitura do Cogito cartesiano teve como objetivo a manutenção do princípio de que todo conhecimento tem com a filosofia
uma relação fundamental. A omissão ou o desconhecimento dessa
relação corresponderia a uma falta contra a lógica e contra a moral.
Tal relação subsiste inteiramente no interior da filosofia de maneira
que toda interpretação que se reportar aos acontecimentos externos
acarretará um desvio e uma desonestidade face ao percurso e à arquitetônica do discurso filosófico.
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O livro de Foucault não é uma apologia da loucura. Talvez
ainda se tenha de escrever muitas teses para que se desmonte essa
pecha lançada contra todo o seu pensamento. Trata-se, pelo contrário, de um apelo à sensatez, tal como o próprio Descartes o fez ao
refrear o impulso de lançar abruptamente a descrença contra todas
as certezas que possuíra desde a infância. No caso de Foucault, temos
a advertência contra a ilusão de uma consciência absoluta que, ao
mesmo tempo, rege e conduz a história tal como se procurava sustentar, mediante a prática de uma história da filosofia da qual Derrida e a filosofia universitária francesa seriam os representantes até os
anos 1970. Esta ilusão requer, para a sua perenização, uma hermenêutica que trate todo discurso filosófico como uma arquitetônica
onde o objeto do pensamento seja o resultado da ordem das razões,
isto é, onde a realidade seja correlativa ao pensamento ordenado e
materializado pelo discurso. Assim, segundo esta filosofia, a relação
do pensamento filosófico com a história, a literatura e a exterioridade seria, de fato, impossível.
O debate de Foucault com Derrida nos proporciona a oportunidade de perceber o conflito que então se apresentava entre diferentes concepções a propósito das obrigações e dos compromissos
da atividade filosófica no sistema de ensino e no cenário intelectual
europeu. De um lado, uma concepção da história como processo
unitário e linear conduzido pela Sujeito. De outro, a crítica lançada
contra este hegelianismo. Foucault se encontra entre esses críticos.
Mas não se alinha entre os estruturalistas, ao contrário do que Derrida tentou provar. Sua crítica consiste em demonstrar que o modelo
hegeliano da história se apoia em uma base antropológica. Apesar de
suas afinidades com o método estrutural, História da loucura comporta análises de acontecimentos, isto é, mudanças, inflexões, retrocessos, rupturas e continuidades. Tais empreendimentos tomaram
a linguagem como o solo sobre o qual tais eventos emergiram, pois
o material recolhido por Foucault para a sua pesquisa foi, predominantemente, o arquivo, isto é, um acervo de documentos discursivos.
Daí ele retirou não os feitos dos homens, mas o cruzamento daquilo
que eles disseram para circunscrever, a partir de certas ocorrências,
regularidades que hoje nos permitem reconhecer unidades, diferenças que nos distanciam das sociedades que nos antecederam, mas
que construíram as condições históricas que permitiram a emergência de nossa forma atual de viver.
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Para dar a estas unidades a forma de conceitos, Foucault utilizou a noção de experiência. Nesta perspectiva, a sua pretensão de
fazer uma ontologia da loucura não implicava em propor a existência prévia de um entidade metafísica, mas a descrição dos discursos pelos quais, em determinadas condições históricas, a loucura
se tornou uma “experiência fundamental”, envolvendo a percepção
social, o conhecimento científico, o pensamento filosófico e determinadas práticas institucionais. A análise histórica destas experiências,
segundo Foucault, não poderia ter sido feita a partir das categorias
mais atuais do conhecimento médico da loucura, pois não há continuidade entre as experiências do Renascimento, da Idade Clássica e
da Modernidade. Tal análise somente se tornou possível a partir das
rupturas que colocaram sob suspeita o saber psiquiátrico, isto é, as
certezas que a ciência moderna acreditou ter alcançado mediante a
medicalização da loucura. Tais rupturas ocorreram em diversos domínios do saber, como a etnologia, a linguística e a psicanálise. Mas
foi nos domínios da literatura e da linguagem literária que se deram
os acontecimentos mais decisivos para a abertura que permitiu a formulação de uma história da loucura redigida a partir daquele silêncio que Foucault denominou, ao final de seu livro, Ausência de Obra.
Com a noção de Ausência de Obra, Foucault procurou se referir à loucura de uma outra maneira, recusando-se a tratá-la como
a outra face da razão ou como a razão elevada ao seu índice negativo. Como ele próprio o demonstrou, a história da psiquiatria não é
a evolução paulatina da vitória do saber sobre a ignorância, mas a
história das formas de exclusão pelas quais a razão logrou se definir
como tal mediante a desqualificação de determinados discursos e de
condutas inconvenientes. A história da loucura é a história das práticas de dominação pelas quais a loucura adquiriu suas formas concretas, que se modificaram e ganharam diferentes contornos, sem
jamais terem gozado de plena liberdade de manifestação.
Segundo Roberto Machado (MACHADO, 2005. pp. 42-51),
a categoria Ausência de Obra não goza de estabilidade na trajetória
intelectual de Foucault. Tendo surgido na pesquisa sobre a história
da psiquiatria como noção estratégica para o desenvolvimento metodológico das análises arqueológicas, ela se deslocará para o campo
da análise dos discursos e da linguagem literária em vista da reflexão sobre o desaparecimento do autor, das formas de controle e da
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produção material dos discursos até se transformar completamente,
dando lugar às investigações sobre as formas de veridicção e de escrita de si.
As relações entre linguagem, literatura e filosofia se tornaram
um tema crucial para a problematização do pensamento de Foucault
em vista de sua inserção na prática docente no âmbito do ensino
médio no Brasil. Segundo Roberto Machado, o interesse de Foucault
pela literatura e pela linguagem nem sempre foi o mesmo e teve pesos diferentes na composição de seus livros ao longo de sua trajetória
intelectual (MACHADO, 2005. pp. 9-12). No período entre os anos
1960 e o início dos anos 1970, a teoria de uma “ontologia da linguagem” parece ter exercido um papel central nas pesquisas de Foucault
sobre as ciências humanas. Mas, para Machado, já em A Arqueologia
do Saber, o interesse de Foucault pela linguagem como fonte e núcleo
das formas modernas da existência se modificou bastante. A partir
de então, uma série de deslocamentos ocorrerão em seus escritos pelos quais a antiga crença na força transgressora da linguagem finalmente desaparecerá.
Será necessário examinar detidamente esse paulatino desinteresse de Foucault pelas relações entre literatura, linguagem e filosofia
para que possamos avaliar a dimensão que tais relações alcançaram
no que permanece vivo no pensamento deste filósofo. Pois, certamente, é somente o que permanece vivo em suas obras que pode se
tornar objeto de interesse no campo da formação da juventude.

O Que é um Autor?
As relações entre a filosofia e a literatura exploradas em História da loucura ensejaram a experimentação da linguagem como
espaço privilegiado para a elaboração das formas concretas que a
existência dos loucos adquiriu na Modernidade e a partir das quais
a loucura ensaiou, pelas obras transgressoras de Diderot, Sade, Holderlin, Van Gogh, Artaud, Mallarmé, Nietzsche, Blanchot, Klossowski, Roussel, retomar a viva voz de sua verdade. Tal experimento
acabou por abrir uma nova linha de investigação a partir da problematização do estatuto desses pensadores na ordem do discurso, uma
vez que o valor de seus escritos e a sua própria qualificação como
criadores ou escritores estiveram estreitamento associados ao desaparecimento de suas vidas, ao apagamento de suas identidades, ao silenciamento de suas falas no transcurso e no cerne mesmo de suas obras.
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Esta nova linha de investigação parece ter se desenvolvido em
numerosos artigos e conferências assim como nos livros publicados
ao final da década de 1960-1970, como Raymond Roussel e A Arqueologia do Saber. Entre tais publicações, se destaca a conferência
intitulada O Que é um Autor?, pronunciada no Collège de France,
em 1969. O cenário em que Foucault pronunciou esta conferência
pode ser esboçado a partir de três eventos que lhe servem de marcos
cronológicos e intelectuais. O primeiro deles consiste na eclosão das
revoltas dos estudantes e dos trabalhadores, em Paris, em março de
1968. O segundo, a morte de Jean Hyppolite, renomado especialista no pensamento de Hegel, membro do Collège de France e antigo
professor de Foucault. Finalmente, a querela sobre o Estruturalismo, deflagrada pelo êxito editorial do livro As Palavras e as Coisas
Uma Arqueologia das Ciências Humanas, publicado em 1966. Tais
acontecimentos aparecem no texto em alguns momentos precisos:
na apresentação do filósofo pelo anfitrião, Jean Wahl, antigo professor da Sorbone, especialista em Hegel e Kiekegaard, que deu como
credenciais de Foucault a sua então recente atuação na Universidade
Experimental de Vincennes, fundada para atender às reivindicações
dos estudantes revoltosos de 1968, e a sua condição de autor de As
Palavras e as Coisas e do “livro sobre a loucura”; na introdução de
sua comunicação, quando Foucault pede licença para dizer que suas
proposições seriam dirigidas a Jean Hyppolite, a quem Foucault diz
que gostaria de tê-lo como interlocutor privilegiado para o exame de
um projeto em fase de formulação inicial; e nas questões levantadas
pelos debatedores, M. de Candillac, L. Goldmann, J. d’Ormesson e J.
Lacan a propósito da “Morte do Homem” e do alinhamento de Foucault ao Estruturalismo.
O preâmbulo informa que Foucault pretende sustentar um
conjunto de argumentos sobre a questão do desaparecimento do autor.
Seu ponto de partida é a afirmação “Não importa quem fala!”, tomada
como o mais fundamental princípio ético da escritura contemporânea. A relevância desta questão se evidencia pelo fato de ter se tornado
um tema cotidiano para a crítica literária. Contudo, ele adverte que o
essencial não é simplesmente fazer esta constatação, mas sim, demarcar o vazio aberto por este desaparecimento e identificar os lugares a
partir dos quais ele exerce uma determinada função, pois aí se encontra um poder de coerção correlato à indiferença deste esvaziamento.
- 294 -

São quatro estes argumentos: primeiro: o nome do autor
não pode ser tratado como um nome próprio. Segundo: da relação
de apropriação pela qual se define a natureza do autor. Terceiro: da
relação de atribuição pela qual se define a obra do autor. Quarto: o
argumento da posição do autor (no livro, em diferentes tipos de discursos, em um campo discursivo).
O fenômeno desaparecimento do autor no plano literário não
é somente um fato de cultura que, aparentemente, não suscitaria
maiores problemas além da generalização do anonimato como sintoma de sua ocorrência. Talvez se pudesse tomar este fenômeno como
um acontecimento auspicioso para a ampliação da liberdade de pensamento e de manifestação da verdade. Contudo, segundo Foucault,
tal desaparecimento talvez seja correlativo ao surgimento de novas
formas de controle da produção, da validação e da circulação dos
discursos, as quais acabam por substituir o autor e preencher novamente a função que ele tem exercido nessa economia.
Nesta conferência, os interlocutores que interpelaram Foucault após o seu pronunciamento, nos fornecem exemplos dessas formas alternativas e sucedâneas do autor na nova ordem do discurso
que a Modernidade instaurou: a mentalidade, a estrutura, o sujeito
coletivo, a representação social etc. Foucault, por sua vez, fez alusão
à obra e à escrita para mostrar como tais unidades discursivas recobrem o vazio deixado pelo desaparecimento do autor e preenchem as
funções que ele exercia anteriormente na organização, classificação,
autentificação, qualificação e na legitimação dos discursos. Tanto a
obra quanto a escrita substituem o autor na medida em que se afastam dos aspectos da vida pessoal, da psicologia e da interioridade
para se constituírem mediante a estruturação de uma arquitetônica e
a criação de um estilo. Para Foucault, estes procedimentos, contudo,
não eliminam a função do autor. Eles a transportam para o nível da
transcendentalidade.
Assim, Foucault parece sugerir que a polêmica em torno do
Estruturalismo é um problema mal formulado, uma vez que o desaparecimento do Autor e a morte do Homem não implicam necessariamente a ruptura violenta e imediata do saber contemporâneo
nem das bases epistemológicas sobre as quais ele se sustenta. Não é
preciso que derramem lágrimas para chorar o fim da História, pois
a questão que aí se apresenta concerne à dispersão das formas pelas
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quais o Autor e o Homem se desdobraram em uma forma de pensar
que, embora se encontre paralisada por sua aporias, não deixa de
buscar maneiras de sustentar suas crenças a assegurar suas prerrogativas.
Para Foucault, o enfrentamento desta questão requer a investigação da história pela qual o Autor apareceu como um instrumento
estratégico e imprescindível para a implantação da ordem que rege
na atualidade nossas relações com os criadores, os escritores, os pintores, os cientistas, os artistas, os comentadores, os produtores e os
estabelecedores de discursos. Esta ordem se sustenta sobre o pensamento antropológico, como Foucault o demonstrou nos livros do
período arqueológico de sua produção. Portanto, a título de proposição de uma nova pesquisa, Foucault formulou a hipótese de que o
surgimento do Autor foi um acontecimento recente na história do
pensamento. Ao seu ver, este acontecimento remonta ao período em
que proferir discursos, contar histórias, enunciar verdades se tornaram atos perigosos e passaram a implicar a responsabilidade de
quem os cometia no plano judiciário. No plano da história da ciência
e da literatura, o surgimento do autor está ligado à apropriação da
obra como mercadoria, objeto que possui algum valor no mercado.
Esta condição, por sua vez, implicou o problema dos critérios requeridos para atribuir a alguém a autoria de um certo número de textos,
os quais ainda perduram entre nós. Por fim, situado em um circuito
de produção, classificação, reprodução, circulação e qualificação dos
discursos, o Autor se torna suscetível a numerosas interpelações a
propósito da posição que lhe cabe ocupar nessa cadeia.
Uma história pela qual se mostre a emergência, as transformações e as funções do Autor não acarretará o desaparecimento dessa
figura, mas sim novas transformações que permitirão deslocar o
pensamento do nível transcendental para o nível material em que as
funções de designação, apropriação, atribuição e posição da autoria
exerce. Assim, não será o caso de substituir a pessoa que imprime
seu nome sobre a capa de um livro por uma categoria superior, mais
geral e consistente, mas de mostrar que tanto o nome próprio quanto
a obra, a escrita, a mentalidade, a estrutura, o pensamento, a ciência,
a arte etc. constituem categorias de identificação, classificação e autentificação pelas quais se submetem os discursos a processos de
filtragem, limitação, rarefação, classificação, reprodução ou distri- 296 -

buição pelos quais se amenizam os poderes da linguagem e deles se
extraem os recursos de produtividade e apropriação do ser no campo da linguagem.
Tais questões, a despeito de sua aparente banalidade, são, para
Foucault, problemas filosóficos extremamente relevantes, pois concernem à verdade como objeto de uma atividade produtiva, como
centro de disputas políticas e como valor fundamental da cultura. O
que elas suscitam não é tão somente a crítica ao argumento de autoridade nem se limitam a prescrever um princípio ético como diretriz
para assegurar a integridade ou a autenticidade dos discursos. Elas
concernem aos jogos pelos quais, a ciência, a filosofia, a literatura, a
arte e a religião ativam ou cerceiam as vozes portadoras de discursos
verdadeiros ou falsos, não importando que elas se identifiquem por
patronímicos, categorias gerais, disciplinas, teoremas ou instituições.

A Ordem do Discurso
Serão essas as questões em torno das quais Foucault formulará
um conjunto de investigações tomadas como uma tarefa e um desafio para uma filosofia que pretendia se desvencilhar dos pressupostos
antropológicos do saber e abrir novas possibilidades para as inquietações que instigam o pensamento quando ele ousa arriscar-se na
exterioridade das estruturas institucionais que até então protegiam
o discurso filosófico.
Tais inquietações concernem ao caráter perigoso dos discursos, ao fato de que eles produzem certo temor e, por esta razão,
costuma-se cercá-los de precauções e medidas de proteção. Face ao
modo como as coisas se passavam no campo da produção, circulação e controle dos discursos, a filosofia francesa, que representa uma
forte referência para a cultura filosófica em todas as arenas do debate
intelectual contemporâneo, segundo Foucault, adotava uma atitude
acomodada, fornecendo aos diversos modos de sujeição discursiva
uma base epistemológica e um suporte transcendental. Com esta
postura, a filosofia francesa acabava por reforçar os mecanismos e
procedimentos de interdição, exclusão e controle, logrando arrefecer
a ameaça da proliferação descontrolada dos discursos.
Os procedimentos pelos quais a filosofia tende a reforçar os
mecanismos de cerceamento e controle social dos discursos não são
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exclusividade da sociedade francesa, segundo Foucault. Eles podem
ser encontrados ao longo de toda a história do pensamento filosófico
porque foi no curso desta história que a produção e a circulação de
discursos emergiu como um problema relacionado ao conhecimento
da verdade, à ação política conduzida segundo princípios racionais e
à formação de uma ética com base nesse conhecimento.
O interesse de Foucault por estas questões se deve ao fato de
que elas suscitam interrogações cruciais para a compreensão da Modernidade como um momento singular da história do pensamento
e, consequentemente, para a análise das relações da filosofia com a
atualidade. A maneira pela qual costumamos nos representar a Modernidade consiste em pintá-la como um momento de nossa liberação em relação aos grilhões da ignorância, de expansão das liberdades e ampliação do acesso à ciência, às artes, à tecnologia, ao saber de
maneira que temos bons motivos para nos regozijar de nossa época
como uma era feliz para a humanidade. Mas esta representação requer um exame mais rigoroso, pois as facilidades que aí se mostram
requerem condições estritas envolvendo a rarefação da produção,
circulação e troca de discursos e o levantamento de obstáculos para
o seu acesso.
Para Foucault, o temor suscitado pela proliferação de discursos
no espaço social se deve às ameaças que recaem sobre os pilares do
modo de funcionamento contemporâneo das relações entre o saber
e as instituições. Ameaça de fragmentação, dissolução e dispersão
do sujeito; risco de elidir a continuidade do fluxo da história, perigo
de arruinar a soberania do significante: Sujeito Soberano, História
linear e contínua, Significante. Tais categorias eram consideradas
até então como fundamentos e fontes da profusão de conhecimentos verdadeiros, criativos, inovadores e vantajosos para a sociedade.
Para Foucault, entretanto, embora detenham a capacidade de promover a proliferação de discursos, elas são, efetivamente, mecanismos de interdição, exclusão, classificação, qualificação e controle.
Elas são indispensáveis para que os discursos sejam produzidos e se
proliferem, mas nem por isso, deixam se exercer funções coercitivas.
A partir da análise das formas de exclusão e de ordenamento
das práticas discursivas, Foucault apresentou em sua Aula Inaugural,
pronunciada em 1970 (FOUCAULT, ), a justificativa e a finalidade de
seu plano de trabalho junto ao Collège de France. Para ele, a maneira
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pela qual acreditamos que a civilização ocidental se comporta em
relação aos discursos não corresponde totalmente aos fatos. Ela não
se diferencia tanto, como costumeiramente se afirma, como o espaço
da liberdade e da comunicação universal do saber, das civilizações
do Oriente, imaginadas como o domínios do despotismo, do segredo e da magia. Foucault sustenta a tese de que, em todas as sociedades, os discursos passam por crivos de exclusão, desqualificação,
validação e por sistemas de regulação de seu acesso, de seu exercício
e de sua circulação.
Além disso, os discursos são produzidos em condições materiais, formais e institucionais diversas. Ou seja, eles estão encastrados em cenários históricos determinados. O que implica investigar
estes cenários e as transformações pelas quais se ensejaram as formas
de discursos verdadeiros que hoje vigoram. Na atualidade, acreditamos que os discursos que possuem a pretensão de serem válidos
e de produzirem efeitos práticos reclamam sua legitimidade pela
verdade daquilo que dizem, não em decorrência de quem os pronuncia nem em obediência a determinados procedimentos rituais.
Examinando bem de perto, porém, poderemos manter intacta esta
crença? Segundo Foucault, ela pressupõe que a verdade seja imanente ao pensamento e à realidade. O que nos impede de nos descolar
da ilusão pela qual tomamos a oposição entre o verdadeiro e o falso
como evidente, desde que ela atenda aos critérios de coerência, rigor,
lógica e objetividade. Se nos inclinamos com certa facilidade a repelir as formas explícitas de interdição e exclusão que incidiram sobre a
loucura e a sexualidade, temos mais dificuldades para admitir que os
enunciados científicos comportam arbitrariedades, que a literatura
não atua tão somente para contestar, mas também, para legitimar
as formas atuais de sujeição, que o direito não atua somente para
assegurar as liberdades, mas que ele também bloqueia o acesso à verdade. Assim, o que Foucault propõe como tarefa para uma pesquisa
e um ensinamento no campo da filosofia e da história das ideias é a
crítica e a história da formação destes domínios mediante a análise
dos mecanismos de controle e regulação de seus discursos e o exame
das condições formais, estruturais, institucionais e políticas de sua
emergência, de seu funcionamento e de suas transformações.
Tal proposição teve como objetivo explicitar a vontade de verdade que atua nessa crença de que a verdade é decorrente da objeti- 299 -

vidade do discurso, daquilo que nele se diz e não da autoridade de
quem o diz e nem da solenidade com que é dito. Com a noção de
vontade de verdade, Foucault nos remete à crítica de Nietzsche contra o postulado aristotélico de que o conhecimento é uma disposição
natural da humanidade do qual se extraiu a pretensa neutralidade da
ciência e o caráter desinteressado da verdade que ela comporta.
Esse postulado corresponde, por sua vez, à crença de que o
discurso não possui materialidade, pois ele seria tão somente uma
camada sutil, situada entre o pensamento e a linguagem e entre esta
e a realidade, onde as palavras viriam se dispor para mediar a troca
e a comunicação entre os homens daquilo que a consciência guarda
como o tesouro extraído de sua interioridade e de sua vinculação
indissociável do ser. Tal ligação seria, segundo Foucault, o que nos
impede de reconhecer a violência que se lança contra a realidade
com o intuito de dominá-la mediante os discursos, as práticas institucionais da ciência e da tecnologia. Pois a vontade de verdade que
move a ciência, a literatura e a filosofia contemporâneas nada pode
reconhecer de si mesma senão a profusão de suas criações, a fertilidade de sua força, a luminosidade de suas palavras.
Ao propor uma investigação sobre a historicidade e a materialidade dos discursos, Foucault coloca sob suspeita aqueles pilares do
saber contemporâneo e os mecanismos pelos quais nossa vontade de
verdade procura assegurar sua paz interior. Assim, ela permaneceria
tranquila e segura sob a inquietação das lutas em prol da liberação
sexual, do reconhecimento do direito dos loucos a serem escutados,
do direito dos detentos aos benefícios da lei etc. O que implica perpetuar as formas de elisão de sua violência. O perigo, portanto, não
consiste em deixar correrem os discursos, mas em permitir que o seu
vínculo com os procedimentos de interdição, exclusão, classificação,
qualificação e controle seja explicitado.
Este perigo concerne ao questionamento da soberania do sujeito. A despeito do postulado que, desde o século XIX, tem servido
como diretriz para a filosofia contemporânea, segundo a qual o pensamento e o saber são produções historicamente situadas, ainda não
se renunciou à concepção de que a história se desenrola segundo
princípios teleológicos. A tais princípios corresponde a crença em
uma razão universal a qual a humanidade não somente é capaz de
compreender, mas também, de seguir, como decorrência de uma inclinação natural, a sua finalidade.
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Por isso, a crítica e a genealogia da vontade de verdade, propostas por Foucault como novos desafios para uma filosofia que
pretenda se colocar à altura dos problemas da atualidade, também
ameaçam o postulado de que a história é um processo universal e
contínuo, calcado sobre aquela razão universal e finalística. Elas implicam a contestação da concepção da linguagem como expressão
da interioridade e, portanto, como mediação transparente entre as
consciências e ao mesmo tempo representação fiel do mundo.
O que justifica essa iniciativa é que tais contestações já estarem em curso no cenário em que vivemos. A sexualidade e a loucura,
a medicina e a psicanálise, o direito e a economia, a literatura e a etnologia se tornaram temas e campos de disputas acirradas em torno
da apropriação e do uso legítimo dos discursos. Tais desavenças impuseram o questionamento da representação que o mundo ocidental
fazia de si mesmo como o lugar de uma civilização calcada sobre a
verdade e a liberdade de expressão, ciosa de seu compromisso com o
progresso do conhecimento e o respeito aos direitos da humanidade.
Assim, Foucault empreenderá uma investigação cujos passos
foram desenvolvidos ao longo dos cursos ministrados no Collège
de France de 1971 a 1984. O primeiro curso, após sua famosa Aula
Inaugural, versou sobre as formas jurídicas que tiveram lugar na Antiguidade. Daniel Defert conduziu os trabalhos de editoração com
François Ewald Alexandre Fontana e outros para a publicação desses
cursos. As lições sobre A Vontade de Saber, pronunciadas no semestre letivo de 1970-1971, trazem os primeiros marcos dessa pesquisa
sobre as formas de veridicção. O balizamento inicial desse projeto
foi a hipótese de que a verdade nasce no interior dos conflitos judiciários, onde se tenta, mediante a competição das pretensões conflitantes, separar os que têm razão e os que não a tem. Os rituais do
julgamento judiciário são, portanto, os domínios privilegiados para
separar o falso e o verdadeiro. Nessa investigação, Foucault assinalou
a diversidade das formas desses conflitos e a relevante querela entre
os sofistas e os filósofos em torno dessa divisão e das relações entre o
direito, a verdade e o poder. Foucault irá mostrar que, em Édipo Rei,
as formas judiciárias do dizer a verdade não são irrelevantes, pois
elas tanto podem conduzir ao poder ou dele destituir seus detentores. Desta maneira, a perspectiva foucaultiana se distingue daquela
de Freud, pela qual a tragédia edipiana envolve o drama familiar te- 301 -

cido pelos impulsos sexuais. Para Foucault, a relevância do trágico
reside no fato de que ele recobre a história da verdade.
Esta perspectiva define suas coordenadas a partir de dois pontos cardeais: o pensamento de Aristóteles e o pensamento de Nietzsche. Contra a concepção aristotélica de que “todos os homens, por
natureza, amam o conhecimento”, Nietzsche opõe a tese de que o
conhecimento é o resultado de uma vontade de saber impulsionada por sentimentos opostos ao amor, por impulsos de violência e
pretensões de poder. Os mesmos editores observam que as investigações de Foucault foram conduzidas mediante um diálogo com
Deleuze em torno da obra de Heidegger, da qual se arrancou a visão
trágica da verdade. Tomar a obra de Foucault como uma visão trágica é bem diferente de concebê-la como uma postura cética.
Os Cursos do Collège de France, de Foucault, perfazem treze títulos, a seguir elencados: Licões sobre a Vontade de Saber (Leçons sur la volonté de savoir 1970-1971); Teorias e Instituições Penais
(Théories et Institutions pénales 1971-1972); A Sociedade Punitiva
(La Société punitive 1972-1973); O Poder Psiquiátrico (Le Pouvoir
psychiatrique 1973-1974); Os Anormais (Les Anormaux 1974-1975);
« É Preciso Defender a Sociedade (« Il faut défendre la société » 19751976); Segurança. Território, População (Sécurité, Territoire, Population 1977-1978); Nascimento da Biopolítica (Naissance de la biopolitique 1978-1979); Sobre o Governo dos Vivos (Du gouvernement des
vivants 1979-1980); Subjetividade e Verdade (Subjectivité et Vérité
1980-1981); A Hermenêutica do Sujeito (L’Herméneutique du sujet
1981-1982); O Governo de Si e dos Outros (Le Gouvernement de soi
et des autres 1982-1983); e A Coragem da Verdade O Governo de Si e
dos Outros II (Le Courage de la vérité Le Gouvernement de soi et des
autres II 1983-1984).
Segundo os editores, a “recepção” de Foucault não poderá ser
mais a mesma após a publicação dos cursos e não se poderá mais ler
Foucault como antes. De chofre, se perceberá que existe uma profunda ligação do curso sobre A Vontade de Saber com Vigiar e Punir, de
1975, e os livros que constituíram os três primeiro volumes da História da Sexualidade (A Vontade de Saber, de 1976, O Uso dos Prazeres,
de 1984, e O Cuidado de Si, de 1984), revelando a unidade de um
projeto que abrange os temas do poder e da norma e os problemas da
subjetividade e da ética. Ao seu ver, esta constatação tornará patente
que o trabalho de Michel Foucault sempre teve como seu único obje- 302 -

to a verdade. O dizer a verdade (dire vrai) fop abordado em Vigiar e
Punir mediante uma investigação sobre o papel das formas jurídicas
na constituição do saber das ciências humanas. Da mesma maneira,
em A Vontade de Saber, primeiro volume de História da Sexualidade,
as relações entre a ciência e o direito aparecem como decisivas para a
transformação da sexualidade em dispositivo de poder-saber. Finalmente, ao investigar o surgimento e as transformações dos aphrodisia, nos dois últimos volumes de História da Sexualidade, a verdade
será o tema central de uma reflexão sobre as práticas do cuidado de
si e das artes da existência que antecederam o saber moderno sobre a
subjetividade e que assentaram as bases para o pensamento filosófico
contemporâneo.
O dizer a verdade e a atenção a si atravessarão esta trajetória,
desdobrando-se em diferentes direções da pesquisa na tentativa de
contemplar o esforço crítico de isolar os procedimentos de interdição, exclusão e rarefação dos discursos verdadeiros pelos quais se
constituiu nossa vontade de verdade e o trabalho da genealogia pelo
qual se pretendeu mostrar a elaboração das práticas, dos procedimentos e das experiências de veridicção que forneceram as condições históricas e formais de possibilidade do pensamento contemporâneo. Entre estas tentativas, destacam-se as investigações sobre a
escritura de si e sobre a parresía.

A Escritura de Si
As pesquisas de Foucault sofreram deslocamentos significativos à medida em que a questão das relações do sujeito com a
verdade ganhou novos contornos em decorrência da localização da
Antiguidade Clássica como o período em que, na história da filosofia, o sujeito de desejo teve sua emergência. Para Foucault, os acontecimentos pelos quais isto veio a ocorrer concernem não a processos de objetivação do sujeito pelo conhecimento científico, mas às
práticas pelas quais as pessoas desenvolveram o costume de falar de
si mesmas e de solicitarem aos seus interlocutores que lhes dissessem francamente o que pensavam a seu respeito. O curso intitulado
A hermenêutica do sujeito, de 1981-1982, constitui um dos registros
mais emblemáticos dessa virada que Foucault promoveu no curso
de suas reflexões. Ali se apresenta uma nova investigação visando o
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estudo dos vínculos entre a subjetividade e a verdade (FOUCAULT,
2010. pp. 3-24).
Entre os registros dessa nova direção da pesquisa, encontra-se
o artigo A Escritura de Si (L’écriture de soi), publicada originalmente em 1983 em Corps écrit, no. 5: l’Autoportrait. Posteriormente, ele
apareceu nos Ditos e Escritos (FOUCAULT, 1994. pp. 415-430). Este
texto se liga aos três últimos volumes de História da Sexualidade,
sobretudo o volume 2 O Cuidado de si. Ele também pertence ao conjunto de estudos desenvolvidos por Foucault sobre a governamentalidade e o Governo de Si, nos três anos que antecederam seu falecimento. Seu objeto de preocupação consiste no estudo da prática
da escrita como recurso técnico utilizado nas formas de ascese que
tiveram lugar nos últimos anos do paganismo e nos primeiros séculos do cristianismo. Trata-se de mostrar as linhas de continuidade e
ruptura entre a cultura do Cuidado de si, largamente desenvolvida
na civilização greco-romana e as formas de ascese e cenobitismo que
evoluíram desde as primeiras comunidades cristãs e influenciaram
decisivamente as práticas da direção de consciência e da confissão
pelas quais a pastoral cristã logrou sua ampla e profunda expansão
desde a Idade Média até a Modernidade.
No momento em que investigava a história da sexualidade,
Folcault parece ter se deparado com o ascetismo como uma prática
importante na constituição da Confissão cristã, cujo aparecimento
deu início, a seu ver, às formas modernas de produção da subjetividade.
No texto ora analisado, se trata de mostrar as características
centrais e o papel exercido pela escrita na cultura filosófica de si. Seriam tais características o elo entre o cristianismo e as filosofias que o
antecederam na cultura greco-romana nos dois primeiros séculos do
Império Romano. O companheirismo, a atenção sobre as impressões
da alma e a prática da escrita como prova da verdade: seriam estas
as características que, para Foucault, exerceram um papel decisivo
nas práticas da cultura de si da Antiguidade tardia, as quais foram
igualmente relevantes entre os estoicos, os epicuristas, os socráticos,
os céticos e os cínicos, mas também, entre os monges e os anacoretas
do cristianismo primitivo.
Não se pode avaliar a questão filosófica levantada por Foucault sem ter em conta a sua crítica à concepção de ascese como prática eminentemente negativa, de renúncia, isolamento e autoflagelo.
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Embora se tenha dado muito destaque a estas atitudes no estudo do
monaquismo e do cenobitismo, elas não são as únicas a terem sido
adotadas nas comunidades religiosas cristãs. A vida monástica e a
solidão do anacoreta nas primeiras comunidades católicas decorreram de escolhas ponderadas visando não somente a expiação do
pecado e a salvação da alma, uma vez que implicaram um estilo de
vida. Portanto, a solidão, a renúncia aos prazeres e a vigilância sobre
os movimentos da alma faziam parte de um conjunto mais amplo
de exercícios físicos e espirituais que tinham como finalidade proporcionar ao corpo as disposições necessárias ao enfrentamento das
tentações que atacavam os sentidos e à alma. Exercícios de preparação da capacidade de governar a si mesmo, libertando-se das cadeias
do pecado. Entre estas práticas também se encontravam a memorização, a meditação, a confissão, a escuta, a leitura e a escrita.
Desta maneira, na perspectiva de uma investigação sobre estas
práticas como formas de trabalho de si sobre si mesmo em vista da
elaboração de si como sujeito de uma existência ética e, portanto,
bela, Foucault se deteve no estudo de certos documentos nos quais
a escrita se revela como uma prática muito relevante na história da
cultura filosófica de si.
Segundo Foucault, um dos mais antigos documentos nos
quais se registram as práticas de ascese no cristianismo é um livro
de Atanásio de Alexandria sobre a Vida de Santo Antônio. Ali, o autor explica como a anotação da vida diária pode auxiliar o monge a
evitar o pecado. Na comunidade, os monges contavam uns com os
outros para que, vigiando-se mutuamente, estivessem sempre expostos aos olhares da coletividade e, desta maneira, constrangidos em
suas condutas e contidos em seus desejos proibidos. Na solidão, o
anacoreta não podia contar com este recurso. Para suprir sua falta
e impedir que a solidão se tornasse ocasião para o pecado, Atanásio recomenda ao monge solitário registrar não apenas os seus atos,
mas, sobretudo, os seus pensamentos diários, na execução de suas
menores tarefas, de maneira a que a escrita expusesse a sua alma para
si mesmo, mas sob a forma de um companheiro encarregado de ler
e tomar consciência dos movimentos da alma, de suas disposições
íntimas, de suas tentações, das imagens elaboradas em segredo. Serão estas as informações que a Direção de Consciência e a Confissão,
mais tarde, se encarregarão de extrair do pecador para ensejar a sua
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salvação pelo conhecimento da verdade e a sua exposição nas instâncias da justiça canônica.
A pesquisa de Foucault traz à tona a informação de que estas
práticas já existiam muito tempo antes do surgimento do cristianismo e que este as desenvolveu a partir das práticas e dos discursos dos
filósofos pagãos do helenismo e da antiguidade grega. Mas não se
trata somente de mostrar que estas práticas não foram introduzidas
na sociedade ocidental pelo cristianismo. A questão levantada por
Foucault consiste em mostrar as diferenças pelas quais as práticas do
Cuidado de si, desenvolvidas pela civilização greco-romana, mantiveram a distância em relação àquelas que as sucederam. Diferenças
importantes devido ao fato de que as primeiras concerniam a um
tipo de preocupação direcionada para a formação de si, para o desenvolvimento da capacidade do domínio de si e não para o conhecimento da verdade sobre si mesmo, tal como a Confissão e, posteriormente, a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise irão apreendê-la.
Assim, a escrita de si proporcionava tanto o autoconhecimento quanto a contenção dos excessos e, ao mesmo tempo, a elaboração
de si como sujeito de sua própria vontade. Tratava-se, concomitantemente, de uma autopoiese e de uma bioética. Isto é, de uma atenção
a si em vista do controle moral de sua conduta e, mediante esta vigilância, de um trabalho exercido sobre si mesmo que deveria resultar
na constituição de uma vida bela, de uma vida conduzida com arte e
orientada para um ideal de beleza ética.
A utilização da escrita, entre os filósofos da antiguidade grega
tardia e do helenismo, se desenvolveu sob diversas formas, mas Foucault destacou duas dentre elas, as quais considerou como as mais
importantes por suas repercussões no cristianismo e suas semelhanças com as recomendações de Atanásio aos monges e anacoretas: as
Hupomnêmata e as Correspondências. Plutarco, Sêneca, Plínio, o Jovem, e Marco Aurélio são alguns dos pensadores que, segundo Foucault, fizeram uso destes recursos para aplicarem sobre si mesmos os
exercícios da arte da existência. Embora distintas, as hupomnêmata
e as correspondências possuíam em comum as funções essenciais
para a elaboração de si (autopoiese) e a autovigilância (bioética). Tais
funções consistiam no relato das atividades diárias, sobretudo aquelas concernentes ao corpo, às impressões da alma e às relações de
afeição, à exposição da conduta individual ao olhar do outro e na
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elaboração das balizas e do modelo de existência que se projetava
como ideal de uma vida bela.
As hupomnêmata eram cadernos de anotações que o asceta
carregava consigo ou mantinha perto de si para tê-lo sempre à mão
em certas emergências. Tais anotações abrangiam a coleção de citações de obras ilustres, frases ditas por autoridades eminentes, pensamentos de grandes sábios do passado a propósito de questões morais. Não se tratava de organizar tais citações visando o domínio de
uma doutrina nem da exegese do conjunto da obra de um pensador
nem de uma escola. O que se pretendia era recorrer a uma tradição,
composta pela miscelânea de ideias consagradas, ainda que dispersas, cuja unidade deveria vir à luz como resultado da escrita de si.
Assim, o outro, o companheiro instituído como interlocutor e como
vigia de si, seria o copista e o leitor daquelas notas ao passo que o seu
portador deveria assumir a tarefa de ordená-las, comentá-las, mas,
também a de agir com a finalidade de torná-las reais adotando-as no
cuidado com o seu corpo, a sua saúde, nos regimes de seus prazeres
sexuais e alimentares bem como no domínio dos movimentos de sua
alma, de sua imaginação, de suas aspirações, seus temores e suas disposições espirituais face aos acontecimentos de sua vida diária.
As Correspondências eram maneiras de estabelecer relações
de amizade entre parceiros que se dispusessem a prestar mutuamente serviços de aconselhamento, apoio, consolação e estímulo em vista
da preparação de cada um para enfrentar as vicissitudes do destino,
lidar com o luto, a doença e outras adversidades sem se deixar levar
pela raiva nem pela tristeza ou aprender a encarar a morte sem sofrimentos excessivos. A troca de cartas, segundo Foucault, ensejou,
mais do que os hipomnêmata, o exame e a direção de consciência
além de propiciar o trabalho de elaboração de si a partir do conhecimento da verdade a propósito dos movimentos da alma.
A despeito das diferenças, essas formas antigas de escritura
de si compartilham traços comuns pelos quais se pode reconhecer a
cultura de si como uma prática altamente valorizada na Antiguidade. Assim, o primeiro elemento comum às duas práticas consiste em
tornar presente um companheiro de jornada, encarregado de escutar
e olhar as palavras e os atos de seu correspondente. O segundo elemento consiste em fazer o relato das atividades diárias, sobretudo as
mais banais e corriqueiras que permitam tornar visíveis as alterações
de humor, a vivacidade dos apetites, a disposição do desejo. Por fim,
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o terceiro elemento consiste no aprendizado pelo qual os parceiros
logram constituir a unidade de si mesmo, fazer da dispersão de suas
leituras, lembranças, afetos, observações e lazeres uma síntese conforme o ideal de uma vida elaborada (ethopoiese) segundo princípios éticos (bioética).

A palavra perigosa
A prática da escritura de si nos traz uma forma de relação entre a verdade e a subjetividade na qual apenas as preocupações íntimas, a tristeza e inquietações com o devir podiam representar algum
perigo para os interlocutores. Outras investigações de Foucault nos
convencem, no entanto, de que sempre corremos alguns riscos no
uso da palavra, sobretudo quando se trata de dizer a verdade. É o
que podemos constatar pela leitura de um texto apresentado no curso pronunciado em 1979-1980, no Collège de France. Outro caso se
encontra em um conferência proferida em 1983 na Califórnia. 1983.
No curso sobre o Governo dos Vivos 1979-1980 (FOUCAULT,
2009), Foucault empreendeu a análise do conceito de aleturgia, o
qual, em sua perspectiva, se refere aos procedimentos para fazer
emergir a verdade no âmbito da gestão do governo. Nas aulas de 16
e 23 de janeiro de 1980, essa análise aborda a tragédia Édipo Rei, de
Sófocles. Duas observações se destacam na primeira aula: a que se
refere aos elementos técnicos utilizados em todas as tragédias para
encetar o desvelamento dos fatos a partir dos quais as razões últimas da trama (fatos que eram desconhecidos por todos no início da
peça). Tais elementos foram apontados por Aristóteles na Poética:
as “peripécias” e o reconhecimento (“anagnórise” – αναγνορισις). A
segunda observação se refere à reiteração, na descoberta da verdade, da sequência de encontros entre duas metades do saber, o saber
dos deuses e o saber dos escravos; o saber dos nobres repartido em
metades ou símbolos (σύμβολον). Tais procedimentos, que foram
empregados por Sófocles na criação da narrativa de Édipo Rei, estavam em curso no século V a. C., em Atenas, sobretudo os que obrigavam os escravos a prestarem testemunha do que viram ou ouviram,
sob pena de serem mortos em caso de recusa. Trata-se, portanto, de
uma inovação no campo da investigação judiciária muito relevante
para o estudo das relações entre o conhecimento da verdade e o exercício do poder.
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Para Foucault, Édipo Rei é a representação de um problema
enfrentado pelos gregos entre os séculos VI e V a. C., quando a democracia se revelou a solução encontrada por algumas cidades que,
como Atenas, recusaram a tirania como regime político. As vantagens da democracia são comparadas com as desvantagens da tirania a partir do exame dos procedimentos judiciários inaugurados
naquele período, quando as formas de inquérito judicial sofreram
modificações importantes. Tais modificações tocam aos sujeitos aos
quais se conferia a credibilidade pela qual se deveria fazer a prova
da verdade requerida para a solução de uma disputa jurídica. Já nos
textos homéricos, lembra Foucault, se pode encontrar indícios dessa
transformação que incidiu sobre as técnicas e os procedimentos de
aferição da verdade ou de demonstração da verossimilhança de uma
afirmação enunciada por alguém no curso de uma investigação instituída formalmente por alguém que detém a competência legal para
fazê-lo. Mas será na época em que Sófocles publicou o seu Édipo Rei
que o caráter abusivo do poder tirânico será denunciado a partir da
evidenciação dos procedimento judiciários. Ironicamente, no caso
de Édipo, a concentração de poder é o que conduzirá ao desfecho
desfavorável da tragédia em relação ao tirano.
As mudanças descritas por Foucault incidem sobre um procedimento matricial para a descoberta da verdade nas desavenças
políticas. A matriz à qual Foucault se refere consiste no que ele designou como “símbolo” (σύμβολον). Em geral, o “símbolo” consistia em
um objeto que, partido ao meio, deveria funcionar como elemento
jurídico destinado a atestar a validade do compromisso entre dois
parceiros de um acordo político, militar ou comercial, a assegurar o
reconhecimento do contrato e o seu efetivo cumprimento na ocasião
em que uma das partes o solicitar. Uma evolução deste modelo
levará à formação de diferentes formas concretas de procedimentos
aletúrgicos: a consulta ao apólogo; o juramento solene dos nobres; o
testemunho dos escravos. Atravessando estas diferentes técnicas de
enunciação da verdade pelas quais se expressavam diferentes modos
de exercer a Arte de Governar, se apresentam dois procedimentos
onde as relações entre o conhecimento da verdade e o exercício do
poder evidenciam o confronto entre a tirania e a democracia: a opinião (gnome) e a justa palavra (orto rêma). A opinião, em Édipo Rei,
é a forma própria da competência do povo no exercício do gover- 309 -

no democrático, mas é, também, o recurso pelo qual o “homem do
destino”, isto é, aquele que não possui as qualificações próprias da
nobreza, alcançava o poder. Por sua vez, a justa palavra é o saber
daquele que possui a prudência em razão da posição privilegiada que
ocupa na estrutura social e nas fileiras onde se encontram aqueles
que possuem a ascendência sobre os demais cidadãos na arena decisória do Estado.
Em Discurso e Verdade conferência pronunciada em Berkeley,
nos EUA, Foucault explica que, a palavra Parresía concerne a uma
prática que se estendeu do século V a. C, até a época de São João
Crisóstomo, no século IV d. C.. O termo tem sido traduzido usualmente por “discurso livre” (free speech) e “falar franco” (fanc parler).
A sua forma verbal (Parresiazein ou Parresiazesthai) significa “usar
de parresía” e o substantivo “Parresiastes” quer dizer “aquele que diz
a verdade”.
O verbo “parresiazein” ou “parresizesthai” significa “tudo dizer”, pois sua etimologia nos leva à palavra “pan” = “tudo” e à raiz
“rema”, de onde vem a palavra “retórica” e significa “o que você diz”.
A partir desta análise, Foucault afirma que, na parresía, supõe-se que
os discursos oferecem um balanço exato e completo do que pensa
aquele que fala para que o auditório se torne capaz de apreender exatamente o que ele diz. (FOUCAULT, 2016. p. 80). Assim, a primeira
característica evidente da parresía é o fato de que sua prática concerne a uma certa relação com aquele ou aqueles que o escutam, assim
como ocorre com a Retórica. Mas a parresía é diferente da retórica.
E esta diferença consiste em que o parresiasta não utiliza qualquer
artifício para agir sobre os que o ouvem a não ser abrir o seu coração
e o seu espírito ao passo que o retórico, propositada e premeditadamente, ainda que seu discurso não expresse sua íntima opinião, lança
mão de determinadas técnicas para influenciar os seus ouvintes.
Tal diferença e a característica da parresía que a determina
levaram Foucault a observar e a introduzir a necessidade de distinguir, no discurso parresiástico, além do sujeito que fala, ou seja, o
sujeito da enunciação, do assunto gramatical da frase, isto é, daquilo
que é enunciado, um outro sujeito, um terceiro sujeito, ao qual ele
chama de o “enunciandum”, a coisa que é enunciada como a crença,
a opinião à qual o enunciado se refere (idem). Desta maneira, aquele
que fala se torna também o sujeito portador da crença e da opinião
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às quais o enunciado se refere. Trata-se de um “ato de linguagem” no
qual quem fala afirma o que sente e o que pensa, sem fazer uso dos
artifícios da retórica.
A propósito da segunda característica observada por Foucault, ele precisa que existem dois tipos de parresía: a “má” e a “boa”.
Tal distinção incide sobre a conveniência, ou melhor, as ocasiões em
que convém ou não dizer tudo o que o sujeito tem no espírito. O uso
pejorativo da parresía e que faz com que ela seja “má” e consiste em
falar tudo o que se sente e o que se pensa, sem maiores considerações, como um “falastrão” e um “tagarela”. A “boa” parresía, por sua
vez, consistiria no uso da franqueza associado à crença do sujeito na
verdade do que ele diz e mesmo na evidente veridicidade de seu discurso, nas ocasiões em que este poderá ser útil para aqueles a quem
o orador se dirige. No decorrer da Antiguidade, o uso da parresía
foi modulado de maneira que poucas referências se encontram sobre a “má” parresía. Esta se encontra em Platão, como censura ao
desvirtuamento do franco falar durante o novo regime democrático,
instaurado após o governo dos trinta tiranos; e se encontra também
nos textos cristãos da Patrística para denunciar a tagarelice como um
obstáculo à contemplação. Na maior parte dos textos da Antiguidade, no entanto, as referências à parresía concernem ao seu “bom”
uso.
Segundo Foucault, a abordagem da parresía pode ser mais
bem esclarecida mediante a sua comparação com a evidência cartesiana. Ambas envolvem a relação do sujeito com a verdade. Porém,
no caso da evidência de Descartes, se trata de uma experiência mental que liga a crença do sujeito e a verdade, promovendo a coincidência entre elas. Por sua vez, na parresía antiga, a relação do sujeito
com a verdade se constrói mediante uma atividade verbal onde ocorre a coincidência entre sua crença e a verdade do que ele diz.
O risco de o parresiasta sofrer alguma punição é a terceira
característica que Foucault aponta como um dos elementos indispensáveis para diferenciar a parresía de outras formas de enunciação
da verdade. Na descrição das características anteriores, destacou-se a
diferença da parresía com a retórica e com a “má” parresía. Agora se
trata de mostrar que ela não se confunde com a verdade enunciada
pelo professor no exercício de seu ofício de ensinar. Ao dizer a verdade aos estudantes, no momento de ministrar suas lições, o professor
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não põe em risco sua integridade em nenhum de seus aspectos, mas
o filósofo, no momento em que se dirige ao príncipe para lhe dar
conselhos ou responder suas perguntas, põe sua própria vida em perigo, pois sempre existe o risco de seu interlocutor se sentir ofendido
ou agredido pelas palavras do parresiasta, como aconteceu a Platão em relação aos tiranos de Siracusa. Só existe parresía, portanto,
quando o sujeito que fala a verdade se encontra em uma relação de
subordinação a um interlocutor que pode ameaçar a integridade do
parresiasta. Assim, junto ao risco aludido, tal característica implica a
coragem de dizer a verdade. Se o sujeito não teme apontar o erro de
um amigo visando corrigir seus vícios, ainda assim correrá o risco de
suscitar o rancor de seu companheiro. Diante de uma assembleia, o
político sempre corre o risco de perder sua popularidade a ponto de
temer o ostracismo. A coragem é um elemento essencial para quem
endereça um discurso ao mesmo tempo sincero e verdadeiro tendo
em vista o bem de seus interlocutores.
Por fim, a quarta e última característica pela qual a parresía se
distingue de outras formas de enunciação da verdade é que ela não
é uma demonstração, mas uma crítica e uma crítica que se expõe a
um perigo, uma ameaça inerente à relação na qual o parresiasta faz
uma denúncia que implica a possível irritação ou a suscetibilidade de
seu ou de seus interlocutores, os quais, por sua vez, possuem o poder
de punir sua ousadia, algumas vezes colocando em perigo a própria
vida do sujeito. Confessando um crime, nas lides de um processo
judiciário, o sujeito se expõe à possibilidade de uma retaliação, mas
nem sempre pratica a parresía. Por outro lado, revelando, voluntariamente, a propósito de si mesmo, uma falta ou uma traição que
atinge seu interlocutor, sendo este alguém que detém a autoridade
suficiente para o punir, o sujeito se encontra na situação de quem
pratica a parresía.
Em resumo, a parresía é uma crítica. Ela pode ser dirigida
para si mesmo ou para outro, mas sempre implicará uma relação
na qual o parresiasta estará na condição de inferioridade face ao seu
interlocutor, a quem a sinceridade que lhe é dirigida poderá ferir ou
ofender. Ela supõe a sinceridade, mas em um discurso onde não é
qualquer coisa que se diz, pois a franqueza deverá coincidir com a
verdade daquilo que é dito e, ao mesmo tempo, prestar um serviço
àquele a quem se endereça. Esta sobreposição da crença subjetiva e
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da verdade objetiva ativa um jogo arriscado devido à assimetria de
quem fala em relação a quem escuta, estando o primeiro em situação
de inferioridade e o segundo na posição de seu superior.
Se, dando suas lições, o professor não pratica a parresía, o aluno, questionando-o, o faz. O jogo da parresía supõe a liberdade e,
por isso, constitui um dever moral. Um criminoso, sob tortura, não
exerce a parresía ao confessar o seu crime. Fazendo-o por sua livre
vontade, correndo o risco de ser punido, a estará praticando. Alertar um amigo a propósito de uma conduta irregular ou aconselhar
o soberano a governar com a justiça não são obrigações legais, mas
atos cujo valor decorre da livre manifestação de quem os pratica em
decorrência de sua boa vontade em relação ao companheiro, ao rei
ou ao povo.
Aleturgia e Parresía aparecem, assim para Foucault, como
componentes de uma experiência na qual a filosofia se constituiu
como uma prática da qual, embora já não nos seja tão familiar, não
deixa de ressoar nas formas atuais de veridicção. A transformação
da filosofia em um exercício de exegese e a sua configuração antropológica nos separaram daquela experiência onde o filosofar correspondia não somente à investigação da verdade no confronto com
os poetas e os sofistas, mas a um modo de vida caracterizado pela
coincidência entre o dizer a verdade e ação regulada pela franqueza.

A Filosofia como prática da Alma
As inflexões da pesquisa de Foucault não apagaram completamente as premissas que ele adotou sobre o caráter produtivo da linguagem. Seus estudos sobre as práticas de si ou “estética da existência” nos fornecem muitos subsídios para sustentar esta tese. Nestas
pesquisas, também podemos encontrar bases consistentes para argumentar que as preocupações de Foucault concernentes às relações
entre o conceito de Discurso, as formas de produção da Verdade e
as práticas de Veridicção abriram novas perspectivas para a reflexão
sobre a ação política na atualidade.
A noção de filosofia como prática da alma se encontra no curso O Governo de Si e dos Outros, de 1982-1983, na aula ministrada em
16 de fevereiro de 1983, no Collège de France, onde Foucault estuda
a Carta VII, de Platão. Do ponto de vista pedagógico, o curso pode
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nos proporcionar um conjunto de preleções sobre as habilidades de
compreensão, escrita e argumentação. Do ponto de vista filosófico,
ele suscita a problematização dos conceitos de “Ocasião” (Kairós),
“Amizade” (Philía) e “Ação” (Érgon), na filosofia de Platão, tal como
Foucault os interpreta. De um ponto de vista ao mesmo tempo pedagógico e filosófico, podemos explorar as noções de “Real” (Prágma),
“Conhecimento” (Mathémata) e “Conjunção” (Synousía), as quais,
segundo Foucault, permitem a concepção da filosofia como “prática
da alma” no contexto da ação pedagógica e política do filósofo.
Destacamos neste curso três momentos paradigmáticos para
o desenvolvimento de sua leitura. No primeiro, nos reportamos à
Aula do dia 9 de fevereiro de 1983, Segunda Hora, onde seguimos
as exposições de Foucault sobre a situação das Cartas, de Platão. O
segundo se apoia na Aula do dia 16 de fevereiro de 1983, Primeira
Hora, onde Foucault faz digressões sobre a “Ação” (Érgon) e sua relação com o “Real” (Prágma) da filosofia a fim de destacar a concepção platônica da filosofia como “trabalho de si sobre si”. O terceiro
momento se baseia na Aula do dia 16 de fevereiro de 1983, Segunda
Hora, na qual Foucault expõe sua interpretação sobre os conceitos de
“Conhecimento” (Mathémata) e “Conjunção” (Synousía), utilizados
por Platão para recusar o uso da escrita na prática da filosofia e para
distinguir a atividade do filósofo e a do legislador.
As digressões de Foucault nos oferecem o contato com uma
metodologia de interpretação de textos filosóficos reconhecidamente rigorosa e, ao mesmo tempo, inovadora, pela qual, além do acesso
a uma abordagem fidedigna do texto de Platão, podemos explorar
algumas analogias do pensamento antigo com as questões filosóficas
do presente, de tal maneira que o aprendizado em filosofia nos sirva
de ocasião para formular uma compreensão do sentido e do significado da existência relacionados às produções culturais da atualidade. Os textos escolhidos se detêm no exame da filosofia e da política,
cujas relações nos permitem estudar várias dimensões nas quais o
exercício da crítica filosófica se volta para a ciência e a arte e para as
questões do agir pessoal e da ética. A discussão da cidadania e dos
direitos humanos poderá se beneficiar bastante da leitura dos textos
selecionados e da perspectiva hermenêutica adotada para a sua compreensão, uma vez que Foucault potencializa, no estudo do discurso
platônico, o proveito que podemos dele tirar para a reflexão sobre as
atuais relações dos indivíduos com a sociedade e o Estado.
- 314 -

O plano de leitura de Foucault
Qual é o plano de leitura proposto por Foucault para o seu estudo das Cartas de Platão? Ora, em primeiro lugar, devemos explicar
em que consistem os Cursos do Collège de France e, especialmente, o
curso intitulado O Governo de Si e dos Outros, pronunciado no ano
acadêmico de 1982-1983. Em segundo lugar, faremos uma abordagem panorâmica das Cartas.
O Collège de France é uma instituição altamente renomada no
sistema universitário francês, composta por pesquisadores eleitos
por seus pares e destinada ao desenvolvimento de pesquisas inéditas
em todos os campos do conhecimento. Michel Foucault foi eleito
para esta instituição em 1969, para a cátedra de História dos Sistemas
de Pensamento, por ele proposta por ocasião de sua candidatura. Ele
ocupou a cátedra deixada por Jean Hyppolite, anteriormente destinada à História do Pensamento Filosófico. De 1971 a 1984, Foucault
ministrou cursos públicos durante os meses de janeiro a março, com
exceção de 1977, quando gozou de um ano sabático (EWALD &
FONTANA, 2008, p. VII), apresentando pesquisas inéditas a cada
temporada. O Curso de 1982-1983 foi o penúltimo antes de seu falecimento em 1984.
O Governo de Si e dos Outros marca um momento em que
Foucault se dedicava a fazer um balanço de suas pesquisas sobre o
surgimento e o funcionamento das ciências humanas e sobre o papel do sujeito nos discursos filosóficos da modernidade. A partir da
análise da obra de Immanuel Kant como ponto de inflexão do pensamento filosófico da Idade Clássica para a Modernidade, Foucault
aprofundava ali suas reflexões sobre as relações da filosofia com a
política, explorando as articulações entre os modos de produção da
verdade e as práticas de sujeição. O problema que ensejou tal inquietação consiste na concepção de Kant de que a filosofia possui uma
tarefa que a justifica e da qual ela não pode renunciar: contribuir
para a formação, no seio da sociedade, de uma boa vontade, isto é, de
uma força moral coletiva que empurre a humanidade para enfrentar
e vencer os impasses das relações políticas, econômicas e sociais da
atualidade.
Esta determinação habita o coração, por assim dizer, do projeto foucaultiano de uma história do pensamento, concebida como
uma investigação dos “focos de experiência” constituídos pela arti- 315 -

culação entre “formas de um saber possível”, “matrizes normativas
do comportamento” e “modos de existência virtual para sujeitos
possíveis” (FOUCAULT, 2008, p. 4-5) que se podem encontrar nos
acontecimentos que eclodiram nos períodos estudados. Esta articulação propicia-nos a observação de que Foucault concebe a História do Pensamento como uma pesquisa que, por seu método, não se
confunde com a História das Mentalidades nem com a História das
Representações, uma vez que ela não pretende se ocupar da análise
do comportamento e de suas expressões (História das Mentalidades)
e nem da análise das funções representativas ou dos sistemas das
representações (História das Representações ou História das Ideologias). Esta decisão constituiu, para Foucault, uma medida de precaução visando um trabalho rigorosamente comprometido com a história, isto é, sem dar margem para a descrição de fatos e processos nos
quais se conservam invariantes na sucessão de diferentes sistemas de
representação ou na permanência de determinados tipos de atitude,
ao longo dos séculos.
Para investigar o eixo das formas de saber, Foucault afirma
que decidiu estudar, não o progresso do conhecimento, mas as práticas discursivas à medida em que nelas se dá o jogo do falso e do verdadeiro a fim de analisar as suas “regras de veridicção” (FOUCAULT,
2008, p. 6). A pesquisa sobre as matrizes normativas do comportamento foi empreendida mediante outro deslocamento, o dos estudos tradicionais das formas de poder: substituição dos estudos das
instituições políticas pela análise das formas do exercício de poder e
passagem desta ao estudo das técnicas de poder como governamentalidade. Em terceiro lugar, no que tange ao eixo dos modos de ser do
sujeito, ele substituiu a tradicional teoria do sujeito, pela análise das
“diferentes formas pelas quais o indivíduo é levado a se constituir, ele
mesmo, como sujeito” (idem).
O curso de 1982-1983, portanto, situa-se em um momento
das pesquisas de Foucault no qual ele estará se dedicando a uma
“pragmática de si”, isto é, uma análise das formas de subjetivação mediante o estudo das “técnicas/tecnologias da relação a si”, realizada
após os deslocamentos teóricos e metodológicos operados anteriormente sobre as formas de saber e as práticas de poder. Prosseguindo
nesta direção, Foucault se ocupará nesta ocasião, diz ele, de alguns
temas abordados em seus cursos anteriores e que foram deixados em
suspenso. O primeiro a ser abordado desta vez será o da Parresía – o
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discurso da verdade na ordem da política. Esse tema envolve os problemas das relações entre o governo de si e o governo dos outros, o
da genealogia do discurso político em geral, mas, essencialmente, a
do discurso do Príncipe. Foucault entende que neste tema se encontra o problema do governo da alma do Príncipe, de uma psicagogia
encarregada de formar a alma do governante sob a responsabilidade
de um conselheiro, que seria o filósofo. Tal personagem é quem teria
a tarefa de se dirigir ao governante para lhe dizer a verdade, lhe dar
conselhos para proporcionar a formação de sua alma. O outro tema
do qual Foucault irá tratar neste curso será o da arte de governar do
século XVI. Os dois temas serão explorados pela retomada de dossiês nos quais o pesquisador descobriu algumas pistas cruzadas que
agora lhe pareceram poder ser desenvolvidas.
A título de “exergo”, um dístico que se costuma imprimir na
parte inferior das moedas ou das cédulas monetárias como indicação do valor moral ou político que se quer destacar, Foucault iniciou
o seu curso retomando a análise do texto de Kant O Que é o Esclarecimento? (Aufklärung), publicado em 1784, na revista Berlinische
Monatsschrift, objeto de alguns de seus cursos anteriores. Desta vez,
ele enfatiza as questões do “público” (Publikum) e da reiteração do
encontro entre a Aufklärung alemã e a Haskalah, o Esclarecimento
judaico, ocorrido em meados do século XVIII a partir do sucesso
obtido por Moïse Mendelssohn no campo da filosofia e sua participação em uma sociedade literária, em companhia de Lessing, renomado poeta e dramaturgo, de origem familiar cristã.
A Haskalah foi um movimento voltado para a emancipação
dos judeus na Prússia, onde, em meados do século XVIII, o governo
adotou uma série de medidas pelas quais se restringiram os direitos
civis dos judeus alemães segundo critérios diferenciados e hierarquizados por questões de religião e de renda. Foucault entende que
o artigo de Kant sobre a Aufklärung era uma intervenção no debate público iniciado por volta de 1755, com os “Philosophische Gespräche” (Diálogos Filosóficos), de Mendelssohn, livro dedicado à
discussão das ideias iluministas sob o ponto de vista de um filósofo
judeu-alemão, cuja publicação se deve ao entusiasmo de Lessing, seu
grande amigo. Para Foucault, ao analisar o sentido da Aufklärung
a partir do exame do problema da liberdade de consciência, Kant
discutia as relações dos intelectuais, isto é, os escritores, com os seus
leitores e os governantes, estendendo, desta maneira, o debate inicia- 317 -

do por Mendelssohn e Lessing a propósito da autoridade política e
da liberdade em matéria religiosa. Tratava-se, assim, do debate sobre
o discurso de verdade em um contexto de questionamento público
do despotismo do Estado moderno, da Revolução e da instauração
de um governo destinado a garantir a segurança, a liberdade e a paz
dos indivíduos e das nações.
Ora, esse questionamento, que interessa ao público, mas que
tem por móvel o direito à liberdade de culto, isto é, um direito concernente à vida privada, também interessa ao intelectual, ao filósofo, como alguém que possui a consciência de quem tem um dever a
cumprir decorrente de sua relação com o público. E esse dever diz
respeito ao Esclarecimento (Aufklärung) como um evento que assinala uma diferença do presente em relação ao passado e em vista do
futuro. Diferença da qual o filósofo toma consciência à medida em
que se vê na obrigação de responder ao público: o que é o Esclarecimento (Aufklärung)? Esta obrigação é a de empenhar o seu discurso
filosófico no movimento em direção à concretização daquilo que,
como processo inevitável (pois se trata de um comando da natureza
e de uma disposição voluntária dos homens), requer o conhecimento
de sua dinâmica e o empenho dos indivíduos. O que implica o duplo
comprometimento daqueles que se investiram de uma função intelectual: dizer a verdade sobre este acontecimento que marca a singularidade do presente, isto do é, do momento no qual a Aufklärung se
torna objeto do interesse público, e empenhar-se em um trabalho de
constituição de si mesmo como indivíduo moralmente comprometido com a saída da humanidade de seu estado de minoridade.
O vértice desse duplo movimento é o reconhecimento da necessária pertença do filósofo à existência comum, ao “NÓS”, (a condição na qual o público se constitui, como sociedade política distinta
das comunidades religiosas, a partir da consciência de um interesse
geral da humanidade) na qual se dá a unidade de uma época que
se identifica com as aspirações desse movimento. É aí que reside a
consciência do intelectual da época de Kant, a partir da qual o dever
de dizer a verdade se ligará ao dever de elaborar a si mesmo como
sujeito moral. Para Foucault, embora esta relação seja característica
da modernidade, sua problematização pela filosofia remonta os primórdios do pensamento ocidental. Ela diz respeito à relação entre a
liberdade e a autoridade, às condições nas quais o discurso da verda- 318 -

de pode se dar sem colocar em risco a vida de quem fala, mas também, às vantagens que os governantes podem obter, pelo exercício
dessa liberdade, para o seu aprendizado na arte de governar.
Segundo Foucault, o artigo sobre a Aufklärung merece ser
tomado como exergo do curso sobre O Governo de Si e dos Outros
porque se trata de um texto no qual Kant retoma, a partir de exemplos empíricos, as questões abordadas nas três Críticas. Além disso,
o paralelismo deste texto com as Críticas articula os problemas dos
limites da razão, das condições racionais da moralidade e da finalidade da história a partir do questionamento da atualidade. Para ele,
o referido artigo é portador de uma novidade no campo da filosofia
da história e no campo da relação da filosofia com o presente. Nele,
Kant teria introduzido a questão do presente como interrogação filosófica, uma interrogação que atrela o exercício da filosofia a uma
determinada época: a Modernidade. Ela também enseja a obrigação
e a justificativa para o intelectual de engajar-se em uma tarefa que
consiste justamente no exercício da filosofia mediante a proposição
da pergunta sobre a atualidade e o consequente esforço para respondê-la filosoficamente.
Na verdade, o texto de Kant gira em torno da definição do significado da atualidade como um momento e um conjunto de acontecimentos e problemas pelos quais o pensador compreende que se
trata de uma época singular da história. Ademais, o modo de proposição desta questão por Kant é bastante peculiar. Não se trata, diz
Foucault, da primeira vez que um pensador desenvolve uma filosofia
tomando como ponto de partida a problematização de sua própria
época, mas é a primeira vez que o presente, como questão imanente
à filosofia, se torna objeto de uma inquietação na qual se articulam
o sentimento de pertencimento e a consciência de uma obrigação
moral concernente à intervenção da filosofia sobre a atualidade em
vista do futuro.
A Aufklärung se tornou um problema para a filosofia, segundo
Foucault, a partir da identificação de intelectuais como Mendelssohn
e Kant como uma realidade pela qual nutriam o sentimento de pertença. Nesse artigo, o presente se define a partir de uma característica
imanente à Modernidade e não pela comparação de seus elementos
externos com os traços que a distinguem do passado. Kant define a
modernidade como uma “saída”. O que implica um afastamento do
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passado que, de algum modo, ainda se arrasta nos dias que correm.
Não se trata, portanto, de contabilizar as vantagens de hoje em relação à precariedade de outrora, nem se trata de isolar o elemento
que atua como motor das transformações da história, mas de um
movimento no qual a filosofia se vê compelida a proferir discursos
sobre o sentido desses acontecimentos e de agir face aos seus desdobramento. Não se trata, tampouco, de identificar o presente com
uma época de transição de um período de glória para um tempo de
decadência, nem da interpretação dos acontecimentos da atualidade
como prenúncios do porvir, mas de identificar no presente desafios
incontornáveis dos quais a solução implica para a filosofia uma tarefa indispensável.
Ao definir o presente como uma “saída”, Kant teria engajado
a filosofia em um movimento duplo: de compreensão da atualidade,
isto é, de uma crítica de suas limitações, sobretudo no campo do
conhecimento da verdade, e de uma ação modificadora do estado de
coisas em que nos encontramos. Nos dois casos, segundo Foucault,
a filosofia kantiana mobiliza tanto o aparato da analítica da verdade,
elaborado pelas três Críticas, quanto as concepções sobre as disposições da natureza engendradas no campo da filosofia da história, na
qual se esboçaram uma teleologia da natureza humana e uma pragmática da conduta individual.
Esta tarefa, contudo, não poderá se realizar sem uma dupla relação da filosofia com o “público” e com o governante, na qual estão
envolvidos os discursos de verdade e de veridicção e a ação modificadora da realidade e do sujeito/agente. Para Foucault, o artigo de
Kant sobre a Aufklärung é um marco relevante de uma genealogia
dos discursos políticos e do discurso do político. De tal genealogia,
a obra de Platão constitui outro momento paradigmático cuja visitação contribui fortemente para a problematização da Arte de Governar que surgiu no século XVI, com a noção de soberania, cujo sentido se deslocou do Despotismo para o Estado liberal e a Democracia.
Kant se dirige ao público em geral quando o conclama a buscar a sua emancipação (Sapere Audi! – Ousa Saber!), mas interpela o
soberano prussiano para homenagear sua determinação de garantir
a liberdade de expressão e a ordem social indispensáveis ao Esclarecimento. Platão, por sua vez, se dirige aos correligionários de Dion
para lhes advertir que a paz e a liberdade de Siracusa não poderão
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ser alcançadas sem que os seus governantes se disponham a abandonar o modo de vida que ensejou a violência e a sedição sob as quais
sucumbiram Dionísio I, o Jovem Dionísio e o seu querido amigo,
Dion. A Revolução não assegura, por si mesma, a justiça social nem
a perenidade do governo. Dion e seus correligionários, como narram Platão, na Carta VII, e Plutarco, nas Vidas Paralelas, foram testemunhas do empenho do filósofo voltado para a formação do jovem
tirano cujo fracasso deveu-se a sua recusa em escutar os conselhos
de Platão e do próprio Dion.
Na Modernidade e na Antiguidade, o falar a verdade, a Parresía,
constitui a atitude caraterística do filósofo. Entretanto, tal atitude, para
ser bem-sucedida, requer condições específicas para a sua manifestação, quando se trata do Despotismo Esclarecido, da Democracia ou da
Tirania. Ela é portadora de riscos mortais, na medida em que interpela
o público e os governantes e envolve o esforço para a formação do sujeito/agente da ação política: o Príncipe, o Povo e o Filósofo.
Antes de examinar detidamente a questão da Parresía, na
Carta VII, Foucault dedicou algumas aulas ao uso corrente e ao uso
político da fala franca na Antiguidade, se apoiando, principalmente, nas obras de Eurípedes, Tucídides, Isócrates e Plutarco. Traçando
uma linha de evolução do uso da prática de “veridicção”, ele mostra
que o seu sentido se modificou de acordo com as condições institucionais das relações políticas na Grécia. No período da fundação da
Democracia, a Parresía se identificava com a legitimidade e o pertencimento do sujeito à Pólis, na qual falar a verdade publicamente
constituía uma prerrogativa dos que possuíam ascendência sobre os
seus concidadãos em razão de sua linhagem. No momento do pleno
funcionamento do regime democrático, o falar a verdade estará associado a uma ascendência decorrente de méritos morais e políticos
e não da linhagem, pois a Parresía se articulava à isonomia e à isegoria. Na cena descrita na Carta VII, o regime democrático deu lugar
à Tirania e, apesar disso, a Parresía encontrou uma ocasião para se
manifestar, embora aí também ela tenha fracassado, como ocorreu
na democracia.
Nas aulas em que examinará as atitudes e os discursos de Platão sobre suas relações com Dion e Dionísio em Siracusa, Foucault
parece ter em vista uma crítica ao modo tradicional de interpretar
o platonismo como uma filosofia associada aos regimes autoritários
e contrária à democracia. Neste sentido, ele empreenderá uma aná- 321 -

lise das diferenças entre a Retórica e a Filosofia para mostrar que a
singularidade do discurso filosófico não está associado à busca de
um referente ontológico, mas sim, à relação do filósofo com os seus
interlocutores na qual o diálogo se caracteriza pela franqueza, pela
escuta, pelo respeito e pelas exaustivas práticas de ascese e investigação. Estas, segundo Foucault, quando examinadas sob a perspectiva
da Parresía, parecem se dirigir menos à contemplação do mundo
ideal do que ao conhecimento dos negócios da vida cotidiana, da
prática, e à formação moral do governante.

A situação das Cartas de Platão
No estudo da Parresía, Foucault parte da informação de que as
Cartas de Platão são ao mesmo tempo controversas e indispensáveis
para o esclarecimento das relações entre o ensinamento esotérico e
os escritos do filósofo, pois nelas este tema é recorrente. Segundo
Foucault, são treze as Cartas atribuídas a Platão, mas apenas três
possuem elementos que permitem atestar sua autoria e, mesmo assim, tais elementos não são suficientes para afastar dúvidas sobre a
sua autenticidade. Foucault se deterá sobre as três Cartas que, para
os especialistas, possuem os indícios mais fortes de serem autênticas:
as Cartas VI, VII e VIII. Além disso, ele fará algumas referências às
Cartas II e V. Seu estudo também se apoiará nos relatos de Plutarco
sobre a vida de Dion, o tio de Dionísio, o Jovem.
O uso político da Parresía envolve problemas complexos devido às diferentes circunstâncias nas quais ele aparece nas cenas em
que Platão formula o seu projeto filosófico e empreende o percurso
de seus engajamentos intelectual e político. A perspectiva adotada
por Foucault para abordar estes problemas é a da genealogia, isto é, a
investigação das alterações e dos deslocamentos dos discursos e das
práticas não discursivas. Sob tal ponto de vista, serão examinadas
várias e diferentes definições da filosofia correspondentes às diferentes circunstâncias nas quais os atos de veridicção terão lugar. Tal
procedimento é o que lhe permitirá desenvolver uma interpretação
singular da concepção platônica segundo a qual somente quando os
filósofos forem reis ou quando estes começarem a filosofar verdadeiramente poderemos acalentar a esperança de que o governo será
exercido com justiça.
- 322 -

O que nos chama a atenção nesta leitura de Foucault é o caráter inusitado dessa intepretação na qual se promove uma inversão da
maneira tradicional de compreender o ensinamento de Platão como
uma ruptura da filosofia com a política ou do inevitável fracasso do
filosofar na esfera das ações políticas. Foucault destaca a vontade de
Platão em dar provas de que sua atitude em relação ao político não
se define pelo logocentrismo, mas, antes, pela ação, pelo desejo de
participar de atos concretos visando a alteração do estado de injustiça, sujeição e violência que impede um país de promover a concórdia entre os seus habitantes e alcançar a glória no concerto das
nações. Vê-se que o estudo de Foucault se reporta ao questionamento da concepção moderna da Revolução, da qual o pensamento de
Kant constitui um marco fundamental e uma referência central para
o exame, na atualidade, das relações entre o pensamento filosófico e
as atividades políticas.
A ruptura da filosofia com a política, em sua experiência pessoal, levou Platão a tomar uma posição de distância em relação a
todos os regimes políticos de sua época, embora tenha manifestado
mais afinidade com os regimes oligárquicos do que com a democracia e a tirania. Esse distanciamento foi visto por Foucault menos
como uma descrença absoluta do que como uma aposta na filosofia
como uma técnica e um modo de vida que poderiam se tornar muito
vantajosos para os governantes e os cidadãos, independentemente da
constituição civil de cada regime político. Segundo as afirmações da
Carta V, a avaliação do bem que a filosofia poderia oferecer à Pólis,
onde Sócrates sucumbiu, ou às monarquias do período helenístico
que Platão viu nascer, exige que se dê atenção ao modo de vida (a voz
= phoné) da sociedade na qual o filósofo se encontra e escolhe para
“meter a mão na massa”. Este é um dos pressupostos fundamentais
admitidos por Platão para justificar ter aceitado a missão de ajudar a
pacificar Siracusa, deixando Atenas e a Academia, onde ele poderia,
talvez, exercer a sua atividade com mais eficácia do que na Itália.
Segundo Foucault, a atitude de Platão descrita na Carta VII parece
estar em contradição em relação a esta concepção da filosofia, pois
suas intervenções na Corte de Dionísio não se coadunam com a disposição para ouvir e fazer valer a voz dos Siracusanos, para identificar o que essa voz revela a respeito da constituição natural desse país.
Essas intervenções parecem oscilar entre a formulação de
conselhos insípidos sobre a conduta moral dos governantes e de seu
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séquito e a pregação genérica e superficial em favor da amizade, da
concórdia e da reconciliação dos grupos conflitantes. Para Foucault,
o que parece ser uma banalização poderá ser visto como um sinal da
profundidade e da seriedade com que Platão encarava o exercício da
filosofia, desde que prestemos atenção para os três círculos nos quais
essa atividade encontra as condições para alcançar o êxito: o círculo
da escuta, o da ascese e o do conhecimento. Mediante a consulta às
Cartas II, VI e VIII, Foucault mostrou que o fracasso das viagens a
Siracusa pode ser tomado como a prova da realidade, o quarto círculo do exercício da filosofia, o seu confronto com a realidade que, longe de assinalar a incompatibilidade da filosofia e da política, reitera a
sua necessária interação, independentemente do regime de governo
onde se encontre o filósofo.

A filosofia como “trabalho de si sobre si”.
O cerne da questão das relações da filosofia e da política se
encontra, contudo, nas digressões de Platão da Carta VII. Segundo
Foucault, tais comentários ensejam a comparação desse documento
com os diálogos do Alcibíades e da República e das Leis, nos quais a
filosofia foi definida como uma conversão do olhar, como contemplação e como atividade legisladora ao passo que no relato sobre
Siracusa ela é definida como uma escolha definitiva, um percurso
que deve ser cumprido do começo ao fim e uma prática permanente
envolvendo o conhecimento da realidade e a educação moral.
Examinada a partir do escopo descrito na Carta VII, a filosofia platônica adquire contornos bem diferentes em relação aos que
lhe foram atribuídos pela concepção tradicional que a tomou como
paradigma do idealismo e dos regimes totalitários. Sob essa perspectiva, os diálogos poderão ser interpretados, segundo Foucault,
como possuindo função similar àquela que o personagem Sócrates
atribuía ao mito, nesses mesmos diálogos. Eles constituem ocasiões
para o exercício do raciocínio, para a “fricção” dos diversos níveis do
conhecimento, imprescindível para a iluminação do intelecto (nous),
isto é, para que aquele que busca o conhecimento possa ter acesso
ao objeto mesmo dessa busca e não apenas às suas qualidades, tais
como elas são definidas pelo discurso racional (epistéme) ou designadas pelos elementos da primeira etapa do percurso do conhecimento: o nome, a imagem e a definição.
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Neste sentido, a acepção segundo a qual a filosofia platônica consiste na conversão do olhar que, em sua busca pela verdade,
abandona o interesse pelas coisas externas e sensíveis e passa a se
ocupar das coisas do espírito, dá lugar ao entendimento de que Platão ensinava os seus discípulos a fazerem da filosofia um modo de
vida estreitamente vinculado às atividades da vida cotidiana, mas
aferrado também a um trabalho de formação moral rigoroso, contínuo e permanente. Para se referir a essa maneira de interpretar a filosofia de Platão, Foucault introduz a questão do “real da filosofia”, isto
é, o fato de se lidar com uma suposta relação do discurso filosófico
com um referente que seria o real ou a realidade que ele pretende isolar para fornecer os contornos racionais de sua representação e lhe
reconhecer como a verdade de sua verdade. No lugar dessa relação,
Foucault postula que a questão da veridicção levantada por Platão
na Carta VII nos permite reconhecer que o real da filosofia consiste,
não nesse suposto referente, mas na ação que reúne o discurso filosófico e os exercícios, ou melhor, a prática e as práticas pelos quais o
aprendiz de filósofo, na companhia de seu tutor, se torna capaz de
governar a si mesmo e, ao mesmo tempo, se habilita, por se exercitar
filosoficamente nos negócios da vida cotidiana, a governar os outros.

O Érgon filosófico
Portanto, o elemento central dessa atividade consiste em dizer
a verdade ao núcleo do poder, em lançar na direção daquele ou daqueles que exercem o poder, corajosamente, a palavra portadora de
verdade, pois se trata daquela que comporta a mensagem do que o
filósofo acredita ser o melhor para o indivíduo e a cidade aos quais
se dirige. O que implica algo muito diferente da tese segundo a qual
a filosofia de Platão corria em busca de um referente ontologicamente qualificado. Esse tipo de Parresía efetivado na atividade filosófica
praticada por Platão em Siracusa aparece, assim, como o exemplo
de uma diferença da prática da veridicção na experiência da Antiguidade.
Ela se distingue dos modos da Parresía ilustrados pela invocação de Íon, visando o direito de cidadania em Atenas, e pela imprecação de Creuza, na mesma tragédia de Eurípedes, contra a injustiça
cometida contra si por Apolo, pela qual obrigava o Deus a fazer o
reparo de seu crime. Por outro lado, a veridicção de Platão e de Dion
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para com Dionísio também se diferencia da Parresía praticada na assembleia democrática de Atenas, onde o franquear da palavra constituía um jogo cuja finalidade era o convencimento dos cidadãos, a
formação de uma vontade comum para a unificação dos interesses
da Pólis. Não se trata da reivindicação de um direito de pertencimento, de uma imprecação contra uma injustiça sofrida nem do uso
da palavra no jogo democrático. A fala de Platão e, antes dele, a de
Dion estavam balizadas por circunstâncias novas. Atenas acabava de
perder o seu poderio e a democracia havia se desvirtuado, abandonando os escrúpulos que Péricles havia adotado na época da Guerra
do Peloponeso. Segundo Platão, a decadência do regime democrático e as reviravoltas dos regimes políticos destruíram as condições
necessárias para o exercício da Parresía como prática filosófica e,
portanto, tornaram a filosofia um discurso vazio, levado pelo vento.
Não valia a pena correr os riscos implicados no falar francamente em
tais circunstâncias.
O chamado de Dion se mostrou uma oportunidade para Platão acertar contas consigo mesmo e, concomitantemente, dar provas
de sua amizade pelo jovem discípulo que o acolhera na Sicília, por
ocasião da primeira viagem do filósofo à Itália, quando ainda reinava
Dionísio I. As conquistas do velho tirano assinalavam a extensão do
processo de desaparecimento das Pólis e sua substituição pelas monarquias regionais e os impérios do período helenístico. A possibilidade de se tornar conselheiro e tutor do jovem Dionísio lhe parecera
uma oportunidade para “colocar a mão na massa”, isto é, para levar
a cabo o que havia feito, até então, somente no plano dos discursos,
do logos. Abria-se a ocasião para pôr em prática suas ideias, para
fazê-las agir (Érgon).
Segundo Foucault, umas das mais fortes razões alegadas por
Platão para aceitar o convite de Dion foi o seu interesse pessoal em
levar adiante um propósito contido em seus discursos filosóficos sobre os acontecimentos políticos que marcaram sua experiência pessoal: a derrota de Atenas, na Guerra do Peloponeso, o Governo dos
Trinta Tiranos e a morte de Sócrates. Foram estes episódios que o
convenceram a trilhar o caminho da filosofia e a se recusar a exercer
funções nos governos de sua cidade natal. Entretanto, sua atitude
parecia suscitar o sentimento de que as críticas dirigidas contra os
seus conterrâneos e as concepções sobre a possibilidade de uma cidade justa não passariam de um ideal insólito, de meros discursos,
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palavras que podem ser levadas pelo vento. Atuar como conselheiro
do tirano de Siracusa e ao mesmo tempo como seu tutor lhe pareceu
uma oportunidade para dar aos seus discursos uma aplicação prática, fazer uso de suas palavras de maneira que elas pudessem valer
como ação. A ação filosófica de Platão, assim, se apresenta, segundo
Foucault, como discursos parresiástico em situações nas quais a palavra funciona como ação política comparável, mas distinta, dos atos
performativos dos discursos cujos enunciados são, em si mesmos,
atos políticos.
Ora, o que Platão pretendia com seus discursos era formar,
entre os seus concidadãos, a base necessária para uma constituição
política boa, isto é, justa, prudente e sábia, precavida contra a violência, as sedições e a tirania. Mas, o que ele diz na Carta VII acerca
dos motivos que o impediram de participar de cargos públicos em
Atenas revela que ele acreditava que não valia a pena correr os riscos
implicados no exercício da Parresía, na assembleia ateniense, pois
os perigos a que iria se expor não tinham como contrapartida a boa
vontade de seus conterrâneos para levar a sério suas palavras. Platão
diz que uma das condições imprescindíveis para o exercício dessa
veridicção no campo da democracia desapareceu no regime que sucedeu ao Governo dos Trinta Tiranos. Essa condição seria a Amizade
(Philia). Na democracia em que se permitiu o julgamento, a injusta
condenação e a morte de Sócrates, teria desaparecido o laço de confiança que, na época de Péricles, parecia ter assegurado o acordo dos
atenienses em torno da mútua responsabilidade concernente às deliberações tomadas na Ágora. No novo ambiente democrático, houve
a dissociação da Isegoria, o direito de todos a fazer uso da palavra, e
da Parresía, a obrigação dos oradores de praticar a veridicção, isto é,
falar com franqueza, dizer a verdade e honrar a palavra dada.
A ausência dessa condição tornava, portanto, muito perigosa
toda tentativa de falar com franqueza, na assembleia ou na praça,
em vista de convencer os cidadãos. O caso de Sócrates constitui um
exemplo significativo desse tipo de ambiente, onde o público não
manifesta tolerância para com quem profere discursos destoantes
das opiniões que mais agradam a multidão. Nesse contexto, a retórica possui mais vantagens do que a filosofia, uma vez que a primeira
não tem necessidade do assentimento dos interlocutores para produzir os seus efeitos. Requer tão somente a faculdade de fazer uso
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público da palavra a fim de que possa agir com eficácia. Quanto à
filosofia como veridicção, a disposição do público para escutá-la é
imprescindível, como também o é a integridade moral e intelectual
de quem fala, sua ascendência sobre os ouvintes como personagem
que detém o respeito e a consideração de seus interlocutores com
base no que o parresiasta possui a certeza de que não será ameaçado
em função de proferir seus discursos.
Destacam-se, portanto, nessas alegações de Platão, dois elementos que, segundo Foucault, nos permitem revisitar os diálogos
divulgados de forma escrita a partir de uma perspectiva desenvolvida nos ensinamentos esotéricos: os conceitos de “Ação” (Érgon) e
“Amizade” (Philia). Sob tal perspectiva, as doutrinas platônicas se
tornam objeto de uma problematização bem diferente do que aquela
pela qual se privilegia o conceito como objeto da incansável busca do
filósofo e se projeta na educação filosófica um requisito para a qualificação técnica dos governantes. As Cartas, segundo Foucault, são
documentos cuja autenticidade tem sido questionada de tal maneira
que não se pode, de maneira absoluta, assegurar que Platão foi quem
as redigiu. Este fato, no entanto, diz Foucault, não tira desses documentos sua pertinência ao Corpus da doutrina platônica, pois se tem
por certo que sua autoria pertence, se não a Platão, a pessoas que
pertenceram ao seu círculo de relações pessoais ou que tiveram contato com os membros da Academia, cujas atividades se estenderam
até 529 d. C, quando Justiniano fechou a escola. O que as credencia
como portadoras de um ensinamento que teria circulado como replicação das lições dadas pelo próprio Platão em um ambiente em
que o aprendizado se dava pela oralidade.
Nelas, a recusa da escrita como recurso para o aprendizado
de filosofia aparece de maneira recorrente. E a razão dessa recusa se
apoia em duas fragilidades que atingem a escrita no que concerne
ao seu uso para fins de formação e para a ação política. A primeira
reside no caráter ilusório da escrita. Ela parece assegurar a quem a
pratica a confiança de que conquistou o conteúdo do conhecimento nela coligido. Contudo, essa crença é uma ilusão, pois, segundo
Platão, o objeto do conhecimento filosófico não pode ser fixado em
fórmulas (mathématas). Estas podem ser decoradas ou registradas
pelos caracteres da escrita, mas não são tais atividades as que provam
que o seu agente de fato conhece o objeto da filosofia. Na verdade,
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essa prova pode apenas indicar a disposição do aprendiz para o cultivo da filosofia, pois somente ao fim de um percurso de toda a vida se
poderá atestar que o sujeito se conduziu rigorosamente no caminho
da reflexão e da prática do saber preceituado pelo filósofo. Segundo
Platão, a educação filosófica é um exercício contínuo e permanente,
determinado por uma escolha definitiva, que exige não a decoração
de fórmulas, mas uma ascese constituída por atividades relacionadas
ao cuidado com a formação de si. Ela é, portanto, uma ação (Érgon)
sobre o real (Prâgma) constituído pelo sujeito que fala e governa, e
não a habilitação para proferir discursos (Logos).
A recusa da escrita também se deve à crença de que a aprendizagem em filosofia requer a disposição para a escuta. E tal disposição, por sua vez, supõe a amizade (Philia) dos interlocutores. De fato,
aqui não se trata de convencer no campo da disputa democrática,
mas da disposição dos interlocutores para levar a sério o que cada
um tem a dizer. Além disso, nesse tipo de Parresía, se exige uma certa
hierarquia entre o tutor e o discípulo para que se assegure a ascendência do primeiro sobre o segundo. No caso de Platão, ao aceitar o
convite de Dion, ele indicou que acreditava na disposição do jovem
Dionísio para levar a sério o seu ensinamento e para acatar a relação
de ascendência do filósofo, tornando-se seu discípulo. O fato de ter
tentado convencer Platão de que havia se tornado apto em filosofia mediante a alegação de que escrevera um tratado sobre questões
morais foi considerado pelo filósofo, justamente, a prova de sua falta
de vocação para essa aprendizagem, pois, revelou que o jovem Dionísio caiu na ilusão de que havia adquirido o conhecimento de seu
conteúdo quando, na verdade, somente havia registrado por escrito
as lições que recebeu de seu mestre. Neste sentido, a escrita também
constitui, segundo Platão, um risco para a ação política, pois ela permite que as doutrinas caíam no domínio do público e, assim, sejam
desvirtuadas e utilizadas para fins estranhos aos que lhes ensejaram
a sua elaboração.
Em contrapartida, o ensino oral se revela mais vantajoso porque constitui uma relação de confiança na qual se assegura a condição imprescindível para a prática da Parresía, a garantia de que não
se colocará em risco a integridade de quem faz uso da franqueza.
Nesse contexto, a filosofia se desenvolve como ação (Érgon) e não
como discurso (Logos), como ascese (askesis) e não como decoração
de fórmulas (mathématas). O seu exercício, portanto, requer a oca- 329 -

sião (Kairós) propícia para que tenha êxito em seus propósitos pedagógicos e políticos. Foi a abertura dessa possiblidade que constituiu,
para Platão, além da amizade (Philia), a segunda razão que o levou a
decidir partir para Siracusa, onde acreditava poder pôr em prática as
suas ideias e dar provas de sua lealdade para com Dion.

A filosofia como exercício de si
Na última parte da Carta VII, quando Platão se dirige aos
amigos de Dion para lhes responder ao pedido de aconselhamento
que eles lhe haviam feito, se encontra uma série de digressões sobre
a filosofia na qual Foucault identifica outros elementos pelos quais
se pode interpretar os diálogos de Platão de maneira um pouco
diferente em comparação ao modo pelo qual seu pensamento tem
sido recebido na atualidade. Elas nos permitem enfrentar a aparente
contradição entre as afirmações de Platão contra o uso da escrita no
ensino da filosofia e o trabalho de redação dos diálogos publicados
sob a autoria do filósofo. Para Foucault, essa contradição pode ser
solucionada mediante a percepção de que os livros de Platão foram
escritos não para serem usados como doutrinas fixadas em fórmulas,
mas como recursos visando a divulgação da filosofia e instrumentos
para o exercício do pensamento, tal como Sócrates costumava narrar
mitos: não para fazer seus ouvintes acreditarem em fantasias, mas
para fazê-los raciocinar.
O conteúdo dessas digressões consiste na exposição do percurso que o aprendiz deve cumprir para alcançar o conhecimento
da filosofia. Um trajeto similar ao que é apresentado na República:
das sensações correspondentes às opiniões e às crenças até às ideias
na contemplação do sumo bem, passando pelo conhecimento da
ciência dialética. Mas, segundo Foucault, a habilitação em filosofia
não se dá pela aquisição dos conteúdos ao longo desse trajeto. Ela
se dá pelo treinamento contínuo e permanente ao qual se submete
o aprendiz. As etapas iniciais e intermediárias do percurso, de fato,
podem nos induzir a pensar que a aprendizagem consiste em memorizar fórmulas, pois, logo no início, o aprendiz tem de lidar com
os nomes, as imagens e as definições dos objetos pesquisados, isto é,
com conhecimentos relativos a elementos heterogêneos em relação
a tais objetos. De igual maneira, as definições não são intrínsecas a
tais objetos, uma vez que se valem do nome e das imagens para fazer
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a abordagem dos seres que investiga. E assim também ocorre com a
ciência, porque o fato de lidar com conteúdos retirados do próprio
espírito indica que esse conhecimento é superior ao primeiro, mas
não é o conhecimento do ser como sumo bem. Para ter acesso a um
tal conhecimento, o aprendiz deverá fazer uso da luz de seu próprio
espírito, mas, para que esta se acenda e permaneça iluminando a verdade, é necessário que a alma esteja em permanente fricção com as
matérias que encontra ao longo de seu percurso de aprendiz.
O que implica a concepção da ascese não como um afastamento paulatino da alma em relação às coisas materiais nem como
uma renúncia cada vez mais rigorosa aos sentidos e aos desejos, mas
como um exercício permanente de contenção de si, de cuidado de si,
como diz Foucault. Trata-se de um aprendizado concernente às coisas práticas da vida. Ou seja, de um saber lidar com os negócios que
envolvem a vida cotidiana. Por isso, para um crítico mais rigoroso, as
Cartas parecem não estar à altura da nobreza da filosofia de Platão,
pois testemunham uma atitude irrisória de alguém que teria aceitado uma missão elevada demais para um mero conselheiro moral.

A filosofia como conselheira do Governante
A Aula de 23 de fevereiro de 1983 foi dedicada à análise de algumas passagens da Carta VII e da Carta VIII, nas quais Platão teria
se dirigido aos seus Amigos de Siracusa para lhes dar conselhos a
propósito da Guerra Civil que estava prestes a explodir e que de fato
explodiu após o assassinato de Dion. Antes de tudo, Platão cuidou
de deixar claro qual teria sido o compromisso que ele assumiu desde
a primeira vez que aceitou o convite de Dion para se tornar conselheiro de Dionísio, o Velho e, posteriormente, de Dionísio, o Jovem.
Tratava-se de se dedicar menos a dar conselhos sobre a legislação ou
as estratégias de governo de que à formação moral do governante.
Nesta perspectiva, Platão utiliza, para falar deste compromisso, a metáfora da relação entre o médico e o paciente. Nesta relação,
qual é o papel do médico? Qual é o serviço que ele deve prestar ao
doente? Em geral, espera-se que o médico prescreva remédios, dietas
e curativos para debelar a doença. Platão, porém, adverte que existem diferentes tipos de médicos: há aquele que apenas prescreve ao
doente a medicação que ele deve tomar e os cuidados que precisa
adotar, desobrigando-se de sua tarefa sem maiores considerações.
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Com este tipo de médico, Platão não se identifica. Ele afirma agir
como aquele médico que respeita a liberdade e a vontade de seu paciente. A partir dessa premissa, age buscando cumprir três funções
distintas e complementares: a do diagnóstico, para definir de que
mal sofre o doentes; a da escuta, para sondar a melhor ocasião e a
conveniência para a prescrição de um remédio, de uma dieta ou de
uma terapia; a do aconselhamento para persuadir o paciente a adotar
um regime de vida que impeça a recaída.
A leitura pode dar a impressão de que Platão incorre em dois
deslizes comprometedores: agir como um mero conselheiro moralista e como um filósofo político indiferente ao caráter tirânico do
governo ao qual serve. Ao que Foucault retruca argumentando que
os conselhos de Platão parecem insípidos. Eles versam sobre a necessidade de o governante adotar um regime de vida austero e sobre
alguns aspectos de seu governo aparentemente secundários, pois não
se reportam à constituição política de Siracusa e sim às relações do
tirano com as cidades conquistadas. Para Foucault, Platão não fornece pareceres sobre a política, ele dá conselhos políticos. Mantendo-se
em uma posição de distanciamento em relação ao caráter tirânico do
governo, ele se mantém fiel ao princípio de que se deve respeitar a
constituição, que é a voz harmônica da cidade. Referindo-se ao jogo
de alianças entre a metrópole e as províncias conquistadas, ele dirige
ao governante conselhos visando a construção de bases seguras para
a manutenção da confiança e a estabilidade do governo, as quais dependem da harmonia entre as forças dominantes e as forças dominadas. Nos conselhos de Platão, percebemos, então, a correlação entre
o governo de si e o governo dos outros. Esta correlação se define pela
harmonia.
Como se dá tal correlação? Para Foucault, os conselhos de Platão supõem que a conduta individual do governante guarda uma dinâmica similar à gestão do Estado. Assim como o governo de si exige
a harmonia dos órgãos do corpo e da alma, o governo dos outros exige
que todas as vozes, as dos governantes e as dos governados, vibrem
como uma sinfonia para que o Estado alcance seus objetivos e tenha
longevidade. Assim, a suposta insipidez desses conselhos dá lugar a
uma forma de veridicção que instiga a filosofia a se efetivar como ação
política, pela qual a filosofia verte o seu “real”, isto é, transforma em
realidade o que se engendrou na esfera do discurso teórico.
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A passagem da palavra à ação, ou melhor, a ação da palavra
filosófica foi descrita por Foucault em seus cursos anteriores, a partir
dos anos 1980, no decorrer da investigação do desenvolvimento histórico do termo PARRESÍA. Este vocábulo foi largamente utilizado
desde o século IV a. C. até o final do século IV d. C., quando Padres
da Igreja tomaram o lugar dos filósofos na tarefa de elaboração dos
fundamentos do saber. Embora sua utilização tenha sido alterada ao
longo desse período, alguns elementos semânticos permaneceram,
permitindo que o núcleo significante do vocábulo seja identificado
em todos os discursos que dele lançaram mão. As Cartas de Platão
fornecem tais elementos. Eles se encontram nas palavras que Dion
e Platão endereçaram aos soberanos aos quais prestaram seus serviços. De modo geral, Parresía quer dizer a palavra franca, o falar
com franqueza. Mas nem toda atitude de falar francamente pode ser
reconhecida como Parresía. Para falar com Parresía, isto é, para ser
um Parresiasta, é preciso estar em uma relação de desequilíbrio entre
quem fala e aquele para quem se dirige o discurso. Um desequilíbrio
onde o locutor corre o risco de ferir o ouvinte ao qual se liga por uma
relação de subordinação e um desequilíbrio pelo qual o ouvinte tem
o poder de retrucar, punir, se vingar, enfim, causar um dano ao locutor. Portanto, se trata de um falar franco que corre um certo risco.
Esse desequilíbrio implica relações nas quais a enunciação da verdade coloca em risco a estabilidade na qual se mantém a tensão entre
os interlocutores. Assim, de algum modo, a parresía é um ato discursivo praticado no interior de relações políticas, institucionais ou não,
como uma relação de amizade, um contencioso jurídico, uma aula,
uma assembleia ou uma conversa entre o filósofo e o soberano que o
tomou como seu conselheiro.
Além de se definir como um ato perigoso, uma palavra perigosa, a parresía se revela, assim, como um dever. Um Parresiasta fala
por sua própria conta. Ele não é obrigado pela lei e não se encontra
em situação de quaisquer outros constrangimentos para arrancar de
si a verdade que ele guarda. Quem fala sob tortura ou quem, coagido,
confessa um crime em um processo judiciário não se conduz com
parresía. Esta exige a liberdade. Mas a relação em que ele se encontra
transforma o dizer a verdade em uma obrigação moral. Pois a parresía concerne ao reparo de uma injustiça cuja natureza pertence ao
campo da ética e não ao campo judiciário.
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E, sem prejuízo de seu aspecto ético, o ato parresiástico é um ato
político inerente ao sujeito e relativo àquele ou aqueles para os quais
se endereça. Podemos vê-lo no cuidado pelo qual Platão advertiu os
amigos de Dion a propósito de seu próprio estatuto na série de acontecimentos na qual se deu sua participação na guerra civil de Siracusa.
Quais as responsabilidades Platão reclama como suas? Qual é a relação da filosofia com a política? A parresía platônica aparece como
um tipo de franqueza ética e política elaborado no desenvolvimento
de uma conjuntura nova, emergente, em relação à conjuntura que favoreceu a ascensão e a hegemonia de Atenas e a glória de sua democracia. Nesse novo cenário, uma nova maneira de se dar o embate da
filosofia com a política se esboça, explica Foucault. Já não se trata mais
de enfrentar os cidadãos na assembleia democrática, como teria feito
Péricles, segundo a narrativa de Plutarco. Já não seria mais ao modo de
Diógenes, o cínico, que afrontava em público os tiranos, os soberbos e
os presunçosos. A situação em que Platão se coloca será a de um conselheiro e de um educador e o espaço, a esfera, no qual a ação parresiasta se efetiva será o da alma do governante. Ela será uma psicagogia.
A psicagogia é a prática da direção da alma, de formação moral do sujeito. Ela implica a iniciação do sujeito ao exercício da filosofia. Assim, se trata de uma prática em que uma certa relação se
trava entre mestre e discípulo. São as condições inerentes a esta relação que determinam o caráter parresiástico da ação ética e política
do filósofo. Nela, aquele que se dispõe a atuar como mestre, o faz de
maneira livre. Por outro lado, o discípulo, igualmente, se compromete, voluntariamente, a agir de acordo com a regras do “jogo” parresiástico, isto é, a ouvir as verdades a ele endereçadas sem colocar em
risco, sem ameaçar e sem cometer retaliações contra o seu mestre.
Ficou evidente que Platão fracassou. Também ficou claro que
o seu discípulo Dion não teve sucesso em suas asserções junto os
tiranos de Siracusa.
Foucault observa que, apesar de parecerem decepcionantes,
os conselhos de Platão dados a Dion, a Dionísio e aos amigos de
Dion trazem três coisas importantes. Eles parecem decepcionantes
se forem julgados em comparação aos conselhos que, segundo Tucídides, Péricles prescreveu aos atenienses por ocasião da declaração
de guerra contra Esparta. Contudo, os conselhos de Platão são importantes porque neles se encontram, segundo Foucault, um traço
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fundamental e constante das relações entre a filosofia e a política. Em
segundo lugar, sua importância se deve ao fato de nos permitir perceber que tais conselhos estavam em sintonia com a nova conjuntura
histórica que se desenhava em todo o mundo ocidental no século IV
a. C.. O terceiro traço relevante desses conselhos consiste em que
eles mostram o ponto de encontro da filosofia e da política quando
se trata de submeter a filosofia à prova da realidade.
O primeiro aspecto destacado por Foucault é o de que, ao
mesmo tempo em que revelam que eles não eram ingênuos nem inocentes, os conselhos de Platão atestam o que a filosofia tem a dizer
sobre a política. O que ela tem ao dizer ao político não é um conjunto
de decisões ou de fórmulas prontas, as quais este último só teria que
aplicar. Ou seja, as relações da filosofia com a política exigem que
esta diga a verdade, mas esta verdade não deve consistir, necessariamente, em um saber estratégico nem sobre qual deve ser a melhor
constituição para a organização do Estado. A verdade que a filosofia
tem a dizer ao político diz respeito a outros aspectos da condução
do Estado. Se trata da verdade em relação à política e não a verdade
“sobre as melhores maneiras de exercer o poder”. “A filosofia tem de
dizer a verdade não sobre o poder, mas em relação ao poder.” Isto
é, não se trata de prescrever as maneiras de tomar o poder, de tirar
proveito do poder, de aumentar o domínio do soberano sobre os súditos nem de prevenir ou impedir as ameaças dos inimigos contra o
Estado. Se trata de mostrar a verdade sobre o exercício do poder tal
como ele ocorre sob a conduta do soberano, os sinais de fragilidade
interna dessa conduta, as implicações que esta fraqueza comporta
nas relações de confiança entre o governante e os governados. O que,
de algum modo, também repercute na diplomacia e na política internacional.
A insistência de Foucault a propósito deste ponto tem o objetivo de nos afastar da concepção de que a tarefa da filosofia em
relação à política consiste em dizer o que os políticos devem fazer
como políticos. Ele destaca que, em relação à política, a filosofia tem
a obrigação de dizer a verdade. Mas a verdade a ser dita ao político
pelo filósofo concerne aos aspectos internos da conduta pessoal do
governante e às repercussões dessa conduta nas relações do governante com os governados.
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A época áurea da Parresía44
Dando prosseguimento ao curso do ano anterior, este curso se
estrutura em quatro partes: um primeiro momento, em que se examinam textos dos séculos V e IV a. C. para analisar o deslocamento
da parresía do âmbito das diatribes da Assembleia democrática para
o âmbito das Cortes; no segundo momento, dedicado principalmente a analisar os diálogos socráticos de Platão, o foco se direciona para
as mudanças pelas quais se determinará uma bifurcação na prática
da parresía que levará a duas perspectivas na história das práticas de
si e das formas aletúrgicas: uma ontologia da alma e uma vida verdadeira (BIOS ALÈTHES); o terceiro momento consiste em analisar
o cinismo como prática parresiasta e como manifestação trans-histórica; finalmente, no quarto momento, Foucault apresenta algumas
observações sobre as transformações semânticas que a palavra “parresía” sofreu a partir do desenvolvimento do cristianismo e das suas
reverberações na história das práticas de si.
Para uma análise exaustiva, ampla e profunda da trajetória
intelectual de Foucault, este curso é indispensável. Nele, podemos
encontrar um balanço das pesquisas realizadas ao longo de seu ensinamento no Collège de France. Nesta função, o pensamento de Foucault aparece de maneira viva, em suas projeções, em suas hesitações e em suas retificações. Os cursos constituem um background
dos trabalhos publicados sob a forma de livros, artigos e entrevistas.
Trata-se de um laboratório no qual são realizadas experimentações,
ensaios e sondagens amparados pela liberdade característica de um
ensinamento público e pela interação com os ouvintes. O curso de
1984 foi destinado ao encerramento de um ciclo iniciado em 1980 no
qual Foucault se ocupou dos estudos das formas de veridicção e das
práticas do cuidado de si. Em suas palavras, fez-se ali uma trip pela
história da Antiguidade Clássica.
De fato, o recuo empreendido por Foucault do período moderno para a Idade Clássica da Grécia e para o período helenístico
se justifica como uma tentativa de responder questões que permaneceram abertas ou foram suscitadas em suas pesquisas sobre as ciências humanas e as práticas de observação, conhecimento e controle
dos indivíduos e das populações, desenvolvidas nos anos 1960-1976.
44 Notas sobre o curso A Coragem da Verdade, O Governo de Si e o Governo dos outros
II – 1983-1984.
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Tais questões concernem aos modos pelos quais os sujeitos falam
deles mesmos e, mediante o que dizem de si mesmos, expressam sua
subjetividade, afirmam, se investem e se constituem como formas
singulares e concretas de existência individual. Em contraposição às
formas gerais, abstratas e universais definidas pela lei, pela filosofia
e pela ciência, Foucault procurou abrir uma senda para o desenvolvimento de uma história da subjetividade na qual a verdade concernente ao sujeito seja apreendida naquilo que os indivíduos dizem a
propósito de si mediante modos de enunciação da verdade acreditados socialmente, inseridos em instituições sociais enraizadas na vida
comum.
Foucault havia tomado como marcos cronológicos para a história do sujeito moderno os séculos XVII, XVIII e XIX. Este período
teria determinado o aparecimento de concepções filosóficas pelas
quais se definiram os elementos da estrutura ontológica e transcendental do sujeito, sobretudo, a partir do século XIX, com a formulação da categoria geral do “Homem”, que se tornou o solo epistemológico do pensamento e do saber contemporâneos. Este também
foi o período em que o “homem” se tornou objeto de um tipo de
conhecimento científico novo, onde foram isoladas ou reunidas as
dimensões fundamentais da existência humana para a constituição
de domínios específicos de objetividade. Tais domínios organizaram
diferentes arranjos pelos quais o sujeito apareceu conforme dimensões distintas da cultura: a dimensão da vida, a dimensão do direito,
a dimensão do trabalho, a dimensão da linguagem, a dimensão do
crime, a dimensão da sexualidade.
Tais pesquisas conduziram ao esclarecimento dos modos pelos quais os indivíduos foram observados, separados, classificados,
qualificados, excluídos, punidos, adestrados, formados, habilitados
mediante práticas, instituições, normas, políticas que determinaram
as suas identidades, os seus gêneros, estatutos civil, político, social,
étnico e jurídico. Em todos os casos, trata-se de procedimentos epistemológicos e políticos operados pelo que Foucault chamou de “dispositivos”: dispositivo discursivo, dispositivo médico, dispositivo
disciplinar, dispositivo escolar, dispositivo de sexualidade.
Os trabalhos de Foucault empreendidos até meados dos anos
1970 haviam levado a determinadas conclusões polêmicas: a fragilidade da psiquiatria e a contestação do caráter humanista e libertador
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das políticas de saúde mental fundamentadas no conhecimento médico e nas práticas da psicologia e da psicanálise; o poder do médico
como taumaturgo e a denúncia do poder político das instituições
da medicina; a ilusão metafísica e o papel regulador da antropologia filosófica na organização e na divisão do saber contemporâneo;
a contestação dos fundamentos da teoria clássica do poder como
agente eminentemente repressor e da sociedade como sujeito passivo e reprimido; a afirmação da capacidade de ação da sociedade
como agente de poder e como mola das relações políticas pelas quais
o Estado se ergue, funciona e intervém no corpo social e na vida dos
indivíduos; a crítica da chamada “revolução sexual” como movimento libertador e a denúncia do sexo como instrumento de conhecimento, exclusão e controle dos corpos dos indivíduos em suas singularidades e da população como corpo coletivo; a crítica da forma
geral do Estado moderno, a denúncia da soberania como princípio
geral da ordem política e a análise do engendramento de uma nova
tecnologia do poder e de uma nova arte de governar, a bio-política e
a governamentalidade.
Além das questões mais gerais, envolvendo a famosa afirmação sobre o caráter recente do surgimento do homem e sua morte
iminente, as controvérsias suscitadas pelos livros de Foucault se reportam ao papel que ele atribuiu a Kant na formulação e na estruturação do pensamento e do saber modernos, sobretudo no que tange
às ressonâncias da filosofia transcendental nos domínios da política
e da ética. A história das ciências humanas se apresenta, nos livros de
Foucault, como a evolução de processos de domesticação e sujeição
das pessoas e não como a libertação paulatina dos homens das cadeias da natureza e do despotismo político. Ou seja, se trata de uma
história cujos fatos contestam os pressupostos lançados por Kant sobre os quais se ergueram as principais tendências do pensamento
contemporâneo sobre a ciência, a política e a ética. Me parece que
esta contestação é o que anima a inflexão de Foucault em direção ao
pensamento antigo. E a maneira pela qual ele formulou este redirecionamento de suas investigações é muito interessante porque Foucault não se contrapõe a Kant, mas promove uma abordagem inovadora pela qual a interpretação da filosofia kantiana ganhou uma
configuração diferente daquela dada pelos intérpretes tradicionais.
A retomada foucaultiana da filosofia de Kant se deu mediante a recuperação do valor de publicações que anteriormente foram
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consideradas secundárias, menores e marginais na obra do filósofo
germânico. Foucault mostrou que esses escritos nos fornecem chaves
indispensáveis para o entendimento das articulações estruturais que
fazem das três Críticas e dos textos dedicados à filosofia da história
peças de uma mesma concepção teórica sobre a tarefa da filosofia
diante da atualidade. Determinando os limites da faculdade de conhecer, Kant transformou a crítica no manual de conduta da Razão
e a Modernidade na Idade da Crítica. O uso da razão se apresenta, a
partir de então, balizado pelas condições exigidas pela crítica, tanto
no campo da razão pura quanto no da razão prática. E tais relações
são indissociáveis da reflexão sobre a história, sobretudo, da reflexão
sobre o presente. A crítica é um exercício executado ao longo de um
percurso entre a sensibilidade e a razão, passando por faculdades
intermediárias, como a imaginação e o entendimento, cujo termo
é a afirmação do sujeito como instância autônoma e soberana no
conhecimento da verdade, na compreensão do dever e no discernimento da conveniência ou da inconveniência da ação. E esse exercício aparece nas reflexões sobre a filosofia da história como uma
análise sobre a possibilidade de que um percurso semelhante ocorra
no palco onde se lançam os ditos e feitos da humanidade: o devir,
concebido como um trajeto pavimentado segundo um telos determinado pela natureza, enraizado na natureza humana e almejado pelos
indivíduos e as nações. Assim, ao lado da crítica, segundo Foucault,
encontramos outra teoria concernente à ação da humanidade como
agente da história: a antropologia pragmática.
A Antropologia Pragmática foi um texto redigido e atualizado
por Kant ao longo de muitos anos, destinado a um de seus cursos
na Universidade de Konigsberg, que era ministrado em regime de
alternância com o seu curso de Geografia. O curso de Antropologia
tinha como objetivo o estudo da natureza humana naquilo que se
refere à liberdade, distinguindo-se de uma Antropologia fisiológica, que se ocupa dos aspectos da conduta individual relacionados às
determinações empíricas da natureza. Publicada poucos anos antes
da morte de Kant, a Antropologia Pragmática, segundo Foucault, recebeu várias redações antes de ganhar a sua versão final. Essas modificações parecem ter atendido à necessidade de ajustes visando a
sua harmonização com as teses das três Críticas. Esse livro foi objeto
de um estudo desenvolvido por Foucault para ser apresentado como
- 339 -

tese complementar, ao lado de História da loucura, por ocasião de
sua defesa do Doutorado de Estado. Embora não se perceba com
muita frequência nos livros e nos cursos de Foucault referências às
análises de Kant desenvolvidas nessa obra enigmática, o fato é que
essa articulação das três Críticas e das obras de filosofia da história atravessa todas as etapas da trajetória intelectual de Foucault. Ela
aparece reiteradamente nos balanços de suas pesquisas, nas formulações de novos projetos, na proposição de hipóteses e no fio condutor
que alinhava as lições proferidas em seus cursos.
Entretanto, não é à Antropologia Pragmática que Foucault se
refere com frequência, mas aos “textos menores”, como o famoso
artigo sobre o Esclarecimento, o texto sobre a Paz Perpétua, aquele
sobre a Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, sobre a Origem das Raças e outros desta série. E ele o faz
para mostrar como estes textos levam a uma convergência do conhecimento da verdade, a formação de uma vontade e a organização de uma forma de ação no pensamento contemporâneo como
um feixe de questões que constituem a preocupação central com a
relação entre o sujeito e a autoridade em volta da qual se coloca o
problema da Modernidade, isto é, o problema do Esclarecimento,
da saída do homem de sua menoridade. No curso de 1984, quando
sua pesquisa sobre a parresía já havia avançado bastante, Foucault
explica que nesses textos de Kant, aparece, pela primeira vez na histórias das formas de veridicção, uma discussão sobre uma prática
parresiasta que se exerce tanto no âmbito da formação do indivíduo
quanto no âmbito do uso público da razão. Ao mesmo tempo, os
textos de Kant discutem a convergência de uma interrogação sobre
o esforço pessoal do indivíduo para se libertar de toda tutela e de
uma interrogação sobre o impulso da humanidade para se libertar de
todos os déspotas que tentam impor-lhe entraves contra a busca de
sua felicidade. Para Foucault, estas reflexões de Kant encerram uma
questão-chave a propósito da história das práticas de elaboração de
si como um domínio fundamental para o exercício da filosofia e para
a justificação de um projeto de intervenção filosófica sobre o presente. O mais significativo, para que possamos avaliar o peso que a referência a Kant exerce nas investigações de Foucault, é que este adotou,
a título de exergo, o artigo sobre o Esclarecimento como epígrafe
do curso que, pela última vez, ele ministraria no Collège de France.
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Trata-se da questão sobre a formação do sujeito determinada pelo
trabalho que este aplica a si mesmo com a finalidade de elaboração
de sua subjetividade e sobre as implicações deste tipo de prática nos
campos do saber e do poder.
A primeira aula do último curso ministrado por Foucault no
Collège de France ocorreu em 1º. fevereiro. Ele veio a falecer, no dia
25 de junho daquele ano. Como uma espécie de premonição, Foucault deixou escapar algumas palavras sobre o iminente fim de seu
ensinamento público no decorrer de suas costumeiras reclamações
contra as condições impostas aos seus cursos, que deviam ser livres
e públicos, impedidos, assim, de se articularem com seminários fechados. Tais comentários cumpriam, de certa maneira, a obrigação
igualmente institucional de informar aos ouvintes o conteúdo, o
tema e o resultado das pesquisas encetadas ao longo do trabalho desenvolvido em sua cátedra.
O tema da aula e o núcleo do curso é a parresía. Não se tratava,
porém, somente de esclarecer o significado desta palavra. O que estava em questão era fazer a história de uma prática. Foucault pretendia
mostrar as diferentes maneiras pelas quais esta prática, concebida
como uma modalidade específica de dizer a verdade, perdurou durante um longo período, desde o século V a. C. até o século IV d. C.,
se transformou e diversificou suas formas de manifestação, podendo
ainda ser percebida em algumas das modalidades de dizer-a-verdade
em nossos dias. Foucault insistia em marcar a distância de seu trabalho das análises que ele chamou de epistemológicas. As análises
epistemológicas se dedicam a destrinchar internamente os discursos para verificar se eles são verdadeiros ou falsos. O trabalho de
Foucault, por sua vez, pretende abordar o que os indivíduos dizem
a propósito de si mesmos, investindo-se na condição de sujeitos de
seus próprios discursos e sendo assim reconhecidos pelos outros em
função da verdade que enunciam. Tais análises se dirigem para o que
Foucault chamou de “Aleturgia”. Esta palavra, forjada a partir do vocábulo “aletheia” (verdade, no sentido de negação do esquecimento),
designa, no vocabulário foucaultiano, a produção e a emergência da
verdade em determinados procedimentos em que o sujeito que fala é
o portador de palavras que enunciam a verdade. A Aleturgia designa
os modos do dizer-a-verdade. Portanto, a investigação de Foucault a
propósito da parresía se desenvolveu no marco de sua pesquisa mais
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ampla sobre a Aleturgia, os modos do dizer-a-verdade, os modos de
veridicção.
Esta pesquisa, por sua vez, concerne ao interesse de Foucault
pela concepção dos modos do dizer-a-verdade como atos do sujeito.
Atos pelos quais o sujeito se representa a si mesmo e se constitui
como uma forma específica de subjetividade. Ou seja, Foucault estaria interessado em analisar, sob uma perspectiva histórica, as diferentes formas de subjetividade constituídas por atos pelos quais
o sujeito pronuncia determinados discursos, pretensamente verdadeiros, sobre si mesmo, e que, em função disto, é reconhecido em
sua singularidade como tal. Vê-se, portanto, que, distanciando-se de
uma investigação sobre a verdade científica dos discursos, a pesquisa
de Foucault se mantém em reserva em relação a atos de linguagem
pelos quais se enunciam verdades sobre o sujeito para se debruçar
sobre os atos discursivos nos quais o sujeito fala de si mesmo. O conceito de Aleturgia, neste sentido, se refere aos atos pelos quais a verdade se manifesta, os quais são inerentes não a quaisquer discursos,
mas aos discursos e a outras práticas que, de algum modo, estão na
esfera da linguagem, onde o sujeito se manifesta dizendo a verdade
sobre si mesmo.
Este tema não surgiu abruptamente no horizonte intelectual
de Foucault. O filósofo explica que ele ganhou corpo ao longo de
uma investigação que se deteve, inicialmente, nos conhecimentos
nos quais se tentou dizer a verdade sobre o sujeito. Seu ponto de partida, portanto, foi uma questão tradicional da história da filosofia: as
relações entre a verdade e o sujeito. O filósofo tentava responder determinadas questões que rondavam suas pesquisas sobre a verdade
do louco, a verdade do doente, a verdade do trabalhador, a verdade
do sujeito que fala e a verdade do sujeito que vive. Para empreender
essas análises, ele se afastou da perspectiva da evolução da racionalidade científica para aceder ao nível do saber, onde pôde se deparar
com as práticas de produção dessas verdades. Teria sido no decorrer
desse deslocamento que ele passou a se interessar pelas modalidades
de veridicção em que a verdade do sujeito emerge a partir da atividade que este exerce como alguém que diz a verdade sobre si mesmo.
Em nossos dias, algumas práticas de veridicção nos são, de
algum modo, familiares, embora muitos de seus aspectos ainda não
nos sejam completamente transparentes. São casos como a confissão
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religiosa, a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise. Estas práticas se
desenvolvem em quadros institucionais específicos, operando segundo modalidades específicas de enunciação da verdade e tomando como objetos realidades distintas e específicas. Entretanto, todas
trabalham mediante a colaboração, a parceria ou o afrontamento de
pares: o penitente e o confessor; o paciente e o psicólogo, o doente
e o médico, o neurótico e o analista. Segundo Foucault, a constatação deste fato e o consequente interesse que despertou ocorreram no
período em que ele se dedicava ao estudo das práticas penais e das
experiências da sexualidade.
A parresía, como uma das modalidades fundamentais da Aleturgia antiga, se exerceu, igualmente, mediante a colaboração imprescindível de dois parceiros. Segundo Foucault, a parresía existiu
e foi praticada como uma modalidade específica de dizer-a-verdade,
vinculada a determinadas condições institucionais, exercendo uma
função social indispensável na Grécia e em Roma, pelo menos por
um certo período, tendo desparecido em sua forma específica no
início do cristianismo e se manifestando, a partir de então, em formas de expressão mistas ou constituindo aspectos parciais de outras
modalidades de veridicção. O que também implicava a existência e
o reconhecimento de determinadas figuras como personagens vinculados especificamente à prática da parresía, identificando-os como
parresiastas, como aqueles que praticam a parresía.
Foucault assevera se interessar, particularmente, por dois
aspectos da parresía antiga: o tipo de parceria e o tipo de parceiro
indispensáveis à relação parresiástica. Neles se encontram questões
muito relevantes para a compreensão da importância que esta modalidade de veridicção possui na história das formas de Aleturgia.
Segundo Foucault, a prática da parresía se encontra na origem e dá
sentido ao desenvolvimento de uma “cultura de si” que foi muito
valorizada na Antiguidade e que, de algum modo, se enraizou na
cultura ocidental, dando origem às formas da atenção e do cuidado
que se exerceram na Idade Média e ainda se praticam na Modernidade em relação à subjetividade como objeto de saber e como matéria
de preocupação ética.
O exame das características específicas da parresía e a análise de
suas semelhanças e diferenças em relação a outras modalidades fundamentais de veridicção da Antiguidade nos fazem perceber, segundo
Foucault, a necessidade de revisar a tradicional interpretação que se
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cristalizou na história da filosofia a propósito do sentido da admoestação que Sócrates dirigia aos seus concidadãos, dizendo a cada um
deles: “conhece-te a ti mesmo”. Para Foucault, esta maneira de interpretar o ensinamento socrático se deve ao conhecimento superficial
da relevância das práticas de “cultura de si” para as sociedades antigas.
De fato, nas numerosas e variadas práticas pelas quais se manifestaram
as expressões da “cultura de si”, na Antiguidade, explica Foucault, podemos encontrar como indispensável o preceito de que “é preciso dizer a verdade sobre si mesmo”. No entanto, este comando não se refere,
primeira e fundamentalmente, à investigação de um aspecto interior
do sujeito, nem a uma verdade secreta do indivíduo, mas a um aspecto
secundário de um preceito mais abrangente, que também se encontra
no altar de Delfos: “cuida de ti mesmo”. Assim, segundo Foucault, precisamos substituir a prevalência do “conhece-te a ti mesmo” pela eminência do “cuidado de si” como eixo central da atividade de Sócrates,
considerado, assim, não como juiz da ignorância de seus concidadãos,
mas como seu conselheiro parresiasta.
A prova de que a “cultura de si” era um elemento importante
nas sociedades grega e romana da Antiguidade reside, segundo Foucault, na quantidade e na diversidade de práticas em que se constata o compromisso assumido com o preceito de que se deve falar a
verdade a propósito de si mesmo. Este compromisso era inerente à
preocupação com a formação moral dos indivíduos. Ele implicava
toda uma ascese (áskesis) envolvendo exercícios corporais e espirituais, regime alimentar, reflexões, anotações sobre si mesmo, modos de vida, trocas de correspondências, atenção sobre seus desejos,
seus apetites, seus sonhos e seus estados de espírito. Um elemento
central destas práticas era a escuta como atividade indispensável ao
conhecimento de si e à adoção de mudanças de atitudes visando o
aperfeiçoamento moral. Para alcançar os objetivos do esforço dedicado ao cuidado de si, eram indispensáveis a presença e a cooperação de um parceiro, de um outro, sem o qual não poderia haver esta
atividade da escuta. O falar a verdade e a escuta dessa fala endereçada ao indivíduo que busca o aperfeiçoamento moral, para Foucault,
se desenvolvem num jogo cujos objetivo e execução pertencem a um
trabalho de elaboração de si.
O que existe de interessante nesse estudo se relaciona à ligação
histórica que essas experiências parecem ter com as práticas que nos
são familiares, atreladas a papeis institucionais de caráter religioso,
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jurídico, disciplinar, técnico, científico e moral. Nelas também se
desenvolvem atividades relacionadas ao conhecimento da verdade
e aos modos de constituição das formas de subjetividade naquilo
que estas podem ter em comum e em suas singularidades. O núcleo
da questão pela qual nos ligamos ao pensamento e às experiências
da Antiguidade é, portanto, o fato de que tanto lá como aqui essas
práticas envolvem atividades conjuntas. Que implicações podem ter
estas atividades na medida em que se desenvolvem pela interação de
dois ou mais indivíduos? No caso das práticas da Antiguidade, tais
implicações se revelam pelo reconhecimento do papel que o parceiro
parresiasta, que tem a obrigação de falar a verdade, exerce, ouvindo
e estimulando o outro a falar, e a obrigação de falar a verdade de si
mesmo. Neste aspecto, me parece, se encontra um nó que ata e separa o “cuidado de si” (epimeleia heautó) das práticas da confissão e da
direção de consciência, da pastoral cristã, e das práticas da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise, na modernidade.
A constatação da presença recorrente dessas práticas e de sua
valorização por diferentes figuras eminentes do pensamento antigo
foi, para Foucault, inesperada. Ela foi surpreendente porque, como
práticas da escuta da verdade que o indivíduo enuncia sobre si mesmo, elas surgiram muito antes do século XIII, quando a Confissão foi
instituída como sacramento pela Igreja Católica e, também, porque
implicou a cooperação de dois ou mais parceiros que se comprometiam a ouvir e estimular um ao outro a falar, a mudar de vida e a
adotar novos hábitos. Me parece, ainda, que a surpresa alegada por
Foucault se refere ao rigor que estas práticas requeriam daqueles que
a elas se dedicavam e que tal engajamento era, em geral, voluntário.
Além de inesperada, a existência dessas práticas na Antiguidade levanta problemas em relação à clareza e a especificidade do papel do
parceiro implicado necessariamente nas práticas da fala e da escuta
de si. Entretanto, não se pode deixar de perceber que os problemas
levantados por Foucault a propósito da parresía também repercutem
criticamente na relação que mantemos com as instituições modernas
encarregadas do conhecimento, do tratamento e, por assim dizer, da
gestão das subjetividades.
Nestas instituições modernas, o estatuto, a competência e a
habilitação daqueles que exercem o papel da escuta e o da fala franca são definidos por normas escritas e validadas em instâncias bem
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definidas. O estatuto do parceiro das formas de experiência moral da
Antiguidade, entretanto, não se apresentava de modo estável e não
foi gravado em códigos. Ele era variável, apresentando-se sob múltiplas formas e se encarnando em diferentes tipos sociais. Os exemplos
pelos quais Foucault ilustrou o quadro em que se constituíram e se
desenvolveram as experiências da Antiguidade compartilham o caráter imperativo da presença e da atuação desse outro, desse parceiro
encarregado de auxiliar na cura de nossas paixões, como preconizou Galeno. Quanto aos demais elementos pelos quais se definem
o estatuto, as obrigações e os laços deste personagem junto ao seu
interlocutor, eles não são claros e não são estáveis. Epicteto, um líder
de escola e Demétrio, o cínico, conselheiro de um importante político romano atuaram neste papel. Essas diferenças, marcadas pela
diversidade de perfis, pela multiplicidade de bases institucionais e as
diferentes formas de vínculo pessoal, nos permitem perceber que o
parceiro poderia ter um papel pedagógico, um papel de conselheiro, um diretor de alma, um médico (já que se trata de aplicar uma
terapia da alma), um amigo, um amante, sob a condição de exercer
alguma ascendência moral sobre o seu interlocutor. Instabilidade
apenas atenuada pelos sinais de seu valor moral, como a idade e a
circunspecção, apontados por Galeno, ou a lealdade de alguém que
acompanhou seu amigo durante toda a vida, como Demétrio, conselheiro de um importante político romano.
Outro evento surpreendente determinou novas inflexões nas
investigações de Foucault sobre a história dos sistemas de pensamento, como assim se intitulou a cátedra para a qual foi eleito no
Collège de France. Suas pesquisas em torno das formas aletúrgicas
do dizer-a-verdade mostraram que, antes de ganharem relevância no
campo das técnicas de ascese moral, elas tiveram origem e exerceram
grande peso nas arenas da política e das disputas judiciárias. O que
ensejou a necessidade de sondar os modos de funcionamento dessas
práticas na trama das relações sociais e políticas para verificar quais
são as afinidades e diferenças que se pode encontrar aí para a determinação da verdade e das formas de subjetividade modernas. Para
tanto, o trabalho exigiu uma investigação das estruturas internas do
poder que se distingue das pesquisas sobre as instituições consideradas sob o ponto de vista de suas definições teóricas e legais, formalmente concebidas, para, em troca, analisá-las do ponto de vista de
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seus procedimentos técnicos e de suas operações positivas, de suas
estratégias e de suas táticas, passando, assim, da teoria geral da dominação para a análise das técnicas de governamentalidade.
Finalmente, a pesquisa sobre as formas aletúrgicas do dizer-a-verdade apreendeu determinadas práticas cujas experiências
constituíram uma história que abrange um longo período no qual se
desenvolveram o exame de consciência, a confissão religiosa, a pedagogia, a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise como herdeiras da
antiga prescrição socrática do “conhece-te a ti mesmo”. Neste campo,
igualmente, Foucault sentiu a necessidade de se afastar da costumeira
perspectiva filosófica da história da moral. Esta apoiava-se, de praxe,
na teoria do sujeito universal e abstrato, dando conta de princípios
gerais e uniformes, condizentes aos aspectos formais e impessoais da
lei e das instituições. O que não permite o conhecimento específico
das práticas efetivamente realizadas nas diversas experiências pelas
quais se desenvolveram diferentes formas de subjetividade. Assim,
Foucault empreendeu um novo deslocamento teórico e metodológico pelo qual sua pesquisa logrou alcançar estas camadas de acontecimentos onde as formas de constituição de si foram determinadas
pelo trabalho do sujeito sobre si mesmo, formando diversas técnicas
ou “pragmáticas de si”.
Para efetivar tal deslocamento, foi preciso passar da teoria geral do sujeito para uma analítica das formas de subjetividade e destas
para uma investigação das práticas de si, ou das pragmáticas de si,
que envolvem tanto o uso que se pode fazer do corpo, da alma, da
alimentação e do sexo quanto o cuidado que se deve dedicar a estas
dimensões da existência individual na medida em que elas se apresentam como objetos de uma inquietação ou problematização ética
que pode se apresentar sob diferentes formas, envolvendo diferentes
instituições e diferentes personagens ou tipos sociais.
A exposição da maneira pela qual Foucault chegou aos resultados de suas investigações ensejou, assim, o esclarecimento do campo
que essas mesmas investigações acabaram por constituir como um
domínio singular. Neste particular, Foucault enfatizou sua reserva
quanto às tentativas de definição de seus livros e de seu ensinamento
como uma maneira de reduzir o saber a um tipo de mascaramento
do poder, a reduzir suas investigações a iniciativas visando a confecção de uma teoria do poder apoiada na utilização do saber como
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base fundamental das formas de dominação. Contra a simplificação
de seu trabalho como uma análise da história das formas de poder,
esvaziada do protagonismo do sujeito, mascarada e legitimada pelos mecanismos de saber, ele insiste na importância de se levar em
conta a complexidade e a abrangência de suas investigações, as quais
atravessaram campos distintos, mas cujas intersecções revelaram sua
mútua complementaridade e a formação de um domínio singular
que ele descreve como “A articulação entre os modos de veridicção,
o estudo das técnicas de governamentalidade e as práticas de si é”, e
que “no fundo [foi] o que sempre quis fazer.” (FOUCAULT, 2011, p.
9).
Levar em conta essa complexidade constitui uma condição
para que possamos compartilhar os problemas filosóficos das investigações de Foucault bem como a palpitação destes problemas nas
inquietações que afligem a nossa atualidade. Ora, estas questões às
quais Foucault se refere como modos de veridicção, técnicas de governamentalidade e práticas de si referem-se a acontecimentos e a
experiências concernentes aos diversos problemas que afetam concretamente nossas existências e nossas relações com a verdade, a
política e a ética. Todavia, a maneira pela qual elas nos concernem
não foi percebida em sua profundidade, em sua extensão e em sua
gravidade pelas abordagens costumeiras da Epistemologia, da Teoria
do Estado e da Teoria do Sujeito.
As formas de veridicção nos permitem encarar os modos de
produção dos sujeitos por eles mesmos, em suas relações concretas,
no correr de suas disputas, de seus conflitos, nos jogos onde a verdade foi crucial para decidir sobre a vida e a morte. A investigação
das experiências históricas das diversas modalidades do dizer-a-verdade no Ocidente exigiu de Foucault e de outros que trilharam
percursos similares o descolamento em relação aos procedimentos
disciplinares que nos são mais familiares para que, de algum modo,
se assegurassem as condições para a emergência das vozes daqueles indivíduos que, para garantir a proeminência do saber científico,
das leis e das instituições, foram emudecidos no espaço do saber,
nas instâncias do poder e nas técnicas de produção da subjetividade
atreladas à ciência e aos dispositivos institucionais. Daí o interesse de
Foucault pela genealogia da Parresía.
O falar franco era, segundo Foucault, a qualificação indispensável ao Mestre da Existência no quadro teórico de uma experiência
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ética que, para nós, parece um tanto obscura, se levarmos em conta a
familiaridade e a evidência pelas quais encaramos o orientador espiritual, o confessor, o pedagogo, o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista. Supostamente, tudo a estes personagens modernos, revelando
os segredos mais íntimos de nosso coração, nossos pecados, nossos
desejos, nossas culpas, nossos temores, sem que isso nos escandalize.
O que não significa que sabemos exatamente quais são suas competências, seus poderes e as instituições que eles representam bem
como as promessas e os efeitos decorrentes de suas intervenções sobre a nossa intimidade.
A prática do dizer-a-verdade, nas circunstâncias modernas
acima referidas, está ancorada em normas e dispositivos bem conhecidos. É nisso que reside a diferença de nossa experiência ética em
relação às experiências da Antiguidade e das formas arcaicas da pastoral cristã. Estas últimas se ancoravam na Parresía. Por isso foi tão
relevante o papel do Mestre da Existência nas práticas chamadas por
Foucault de “pragmáticas de si”, derivadas do princípio do “cuidado
de si” que, ao lado do famoso “conhece-te a ti mesmo”, constava no
altar do Oráculo de Delfos.
O esclarecimento dos aspectos obscuros deste Mestre de Existência, para Foucault, é imprescindível para que possamos explorar
as questões filosóficas inerentes às práticas da parresía na Antiguidade e no início da Idade Média de maneira a avaliar suas reconfigurações que ainda remanescem na atualidade. Em primeiro lugar,
Foucault ressalta o caráter necessário da atuação desse personagem
no cerne das técnicas da existência, das práticas de formação moral
exercidas segundo o princípio do “cuidado de si”. Isto é, na atenção
e nos trabalhos do indivíduo sobre si mesmo, nas técnicas de ascese destinadas a capacitar o indivíduo para se tornar senhor de si
mesmo, era indispensável a atuação de alguém dotado de uma certa
competência. Esta competência ou qualificação não era dada nem
outorgada por nenhuma instituição. E o indivíduo que deveria possuí-la poderia ser qualquer um, desde que atendesse a certas exigências de ordem moral. Esta competência era a Parresía.
Para que possamos compreender em que consiste esta qualificação, é preciso destacar as condições inerentes à prática da parresía.
A parresía não é um dizer-a-verdade qualquer. Somente em determinadas condições, podemos reconhecer o falar franco como uma
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prática parresiasta. Tais condições são a verdade, o engajamento e o
risco. A verdade, evidentemente, é a primeira destas condições. O
parresiasta é quem faz uso da palavra para dizer a verdade. Ele endereça um certo número de proposições para o seu interlocutor que
enunciam coisas verdadeiras. Além disso, o seu discurso não somente diz a verdade. Ele expressa aquilo que o próprio emissor pensa.
Ele diz a verdade e a verdade que ele diz coincide com a sua opinião
pessoal. Por fim, a terceira condição indispensável para identificarmos o parresiasta é a constatação do risco que ele assume e corre no
exercício de seu falar franco.
A parresía não ocorre sem entretecer um vínculo de confiança mútua entre os interlocutores. Por isso, “qualquer um” pode se
tornar parresiasta: um amigo, um amante, um político, um filósofo-conselheiro do tirano. Mas não haverá parresía sem que o portador
do discurso tenha a coragem de colocar em jogo a possibilidade de
romper o laço que o liga ao seu interlocutor e que tornou possível
uma relação amistosa pela qual ele pode lhe dizer a verdade. Uma
verdade que concerne ao seu interlocutor ou ao próprio parresiasta,
podendo ferir a relação, irritar o interlocutor e despertar a sua ira
ao ponto de suscitar o desejo de vingança ou de retaliação. Assim, a
relação parresiástica supõe um desequilíbrio pelo qual o portador do
dizer-a-verdade se encontra em situação de inferioridade em relação
ao interlocutor, uma vez que este terá o poder de impor-lhe uma
sanção, que pode ser a ruptura do vínculo de amizade, o ostracismo,
a prisão ou até a morte. Em troca, o parresiasta exercerá sobre o seu
interlocutor uma certa ascendência moral, sinalizada pela diferença
de idade (o parresiasta deverá, em regra, ser mais idoso do que o
interlocutor), pelo prestígio ou a autoridade decorrente de certa tradição ou vínculo social.
Foucault nos fornece uma ampla lista de exemplos para ilustrar tanto a relevância e a frequência de personagens da Antiguidade
e da Idade Média que atuaram nas práticas da parresía quanto as da
preocupação com a formação moral baseada no princípio de que “se
deve dizer a verdade sobre si mesmo” (FOUCAULT, 2011. p. 5). Desta lista constam Marco Aurélio, Sêneca, Plínio, o Moço, Demétrio, o
Cínico, Filodemo, Plutarco, Galeno, Demóstenes, Platão, Aristóteles,
Diógenes Laércio, Diógenes, o Cínico, Heráclito e Sócrates. A despeito das diferenças de opiniões, todos estes filósofos compartilham
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o entendimento de que a confiança e a amizade constituem vínculos
indispensáveis para a sustentação da parresía e o de que esta constituía uma prática indispensável para a formação moral daqueles que
aspiravam ao exercício de papeis de comando em suas respectivas
sociedades. Para eles, o valor daquele que presta o serviço da parresía
é inestimável.
Entretanto, essa altivez não se refere prioritariamente às virtudes morais do parresiasta. O jogo do dizer-a-verdade, nas experiências históricas estudadas por Foucault, ganhou relevância nos
enfrentamentos políticos e judiciários pelos quais se deram as mais
profundas reviravoltas da ordem social, política e cultural na Grécia,
em Roma e em todo o mundo antigo. Neste aspecto, destacam-se os
exemplos de Péricles, diante da Assembleia ateniense, os de Aristófanes e Isócrates, criticando o desvirtuamento da democracia em
Atenas, e o de Platão, na Corte de Dionísio, em Siracusa. De fato,
segundo Foucault, este jogo da parresía se define em vista da enunciação de verdades que se referem ao Ethos: verdades a propósito da
conduta daqueles a quem se endereçam os dizeres do parresiasta.
Contudo, tais verdades, ou melhor, os discursos que as pronunciam
são intervenções políticas, pois o seu significado e seu sentido seriam
vazios se tais discursos tivessem sido pronunciados em cenários meramente pedagógicos.
O núcleo dessa questão pode ser facilmente verificado pela
análise do confronto entre a atitude parresiasta e a prática da retórica que se deu por muito tempo ao longo do desenvolvimento das
formas de organização política e social da Antiguidade. Por um lado,
a parresía implica o estabelecimento de um pacto de confiança entre
os interlocutores pelo qual todas partes envolvidas se comprometem
a dizer a verdade, por mais graves que possam ser as ofensas lançadas, e a ouvir uns aos outros sem perder o controle de suas irascibilidades, ainda que os insultos possam lhes atingir mortalmente.
Foucault lembra que Aristóteles dizia dos que eram capazes de ouvir
os discursos parresiástico sem demonstrar rancor nem retaliar seus
conselheiros que eles possuíam “grandeza de alma”. Por outro lado, a
retórica atuou como uma técnica colocada à disposição da luta pelo
poder, sem firmar quaisquer compromissos com a verdade dos discursos nem com a convicção dos oradores. Os compromissos que a
retórica assume se traduzem pela lisonja, dirigida aos governantes,
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a quem pretende servir, e pela persuasão, dirigida àqueles de quem
pretende dobrar a vontade e submetê-la aos interesses de quem aspira alçar ao poder ou nele se perpetuar.
Ora, a parresía não deixa de possuir alguns aspectos técnicos.
Da mesma maneira, ela pode se manifestar como uma modalidade
de persuasão. Contudo, ela se distingue da Retórica, que nada é além
de uma técnica. O Retórico age eminentemente como um profissional ao passo que o parresiasta não faz de sua atividade uma profissão,
pois ele não tira proveito de seus atos. Os serviços que ele presta
decorrem tão somente de um dever moral que, para ser cumprido,
deve ser determinado por um ato livre, corajoso e útil. Útil, isto é,
despojado de qualquer aspecto meramente derrisório, como os atos
denunciados por Isócrates, na Assembleia de Atenas, quando os oradores passaram a falar quaisquer coisas que lhes viessem à mente:
palavras despidas de sentido, sem comportarem nenhum bem aos
concidadãos. Diferentemente das palavras que Platão dirigiu a Dion,
a Dionísio e depois aos parentes de Dion que lhes pediram conselhos visando bem governar Siracusa. A técnica da parresía consiste
em causar perplexidade naqueles a quem ela se dirige, podendo se
revestir dos ensinamentos que Platão prestou pessoalmente a Dion
e a Dionísio, das cartas que ele enviou aos parentes de Dion ou dos
insultos que Diógenes, o cínico, lançou contra Filipe e Alexandre em
praça pública. Ela também pode adotar a forma da inquirição socrática no mercado, nas estradas ou nas residências de seus interlocutores para forçá-los a investigar em si mesmos as verdades que se recusariam a reconhecer sem o crivo da maiêutica. Há uma diversidade
muito rica de formas de exercício da parresía, mas todas elas foram
exercidas em vista do conhecimento de uma dimensão específica da
realidade: o Ethos.
Não sendo uma profissão, mas sendo uma atividade útil e
uma das formas da aleturgia, como podemos diferenciar a parresía
de outras funções sociais, igualmente aletúrgicas, de reconhecida relevância nas sociedades antigas, como a do Profeta, a do Sábio e a do
Técnico? Segundo Foucault, estas atividades podem ser claramente
diferenciadas, pois foram exercidas por personagens bastante conhecidos, suas características podem ser identificadas a partir da análise
das formas de que se revestiram seus discursos e do isolamento do
objeto desvelado por suas palavras. Foucault chega a dizer que a vantagem da investigação sobre a Antiguidade é que nela podemos des- 352 -

bravar as características específicas de cada uma dessas modalidades
de Aleturgia, uma vez que posteriormente elas tenderão a se agrupar
e se confundir. Assim, o Profeta se identifica por ser alguém que não
fala por si mesmo, que atua como um intermediário entre Deus e a
humanidade, desvelando o que o tempo esconde dos homens. Sua
principal diferença em relação ao Parresiasta incide sobre o fato de
que este fala por si mesmo, desvelando não o futuro nem o destino
dos homens, mas a verdade do presente daquele a quem ele se dirige.
O dizer-a-verdade do Profeta libera o conhecimento do Destino ao
passo que o do Parresiasta nos dá a conhecer a atualidade do Ethos
de seu interlocutor. Além disso, o Profeta fala por enigmas enquanto
o Parresiasta usa palavras diretas, sem rodeios. Outra diferença consiste no fato de que o Profeta não se coloca em risco, ele sabe que seu
discurso não acarretará a ruptura dos vínculos que ele mantém com
seus interlocutores.
Trata-se de um risco que o Sábio corre. Hermodoro sucumbiu
à ira dos cidadãos de Éfeso. E foi por esta razão que seu estimado
amigo Heráclito impôs a si mesmo um exílio de maneira a impedir que uma nova injustiça fosse cometida contra a sabedoria. Outra
afinidade do Sábio e do Parresiasta consiste no fato de que ambos
falam por si mesmos, depositando em seus discursos não somente
a verdade, mas também, aquilo em que eles mesmos acreditam. Porém, como o Profeta, o Sábio não diz claramente aquilo que pretende
desvelar, falando por enigmas, e não se dirige diretamente aos seus
interlocutores. Na verdade, ele permanece em recolhimento, em um
silêncio quebrado apenas eventualmente quando a cidade o interpela
para tentar restaurar o vínculo que ele rompeu ao exilar-se. Ele se reporta ao ser em sua concepção geral, abstrata, intemporal. Ele desvela a realidade, a natureza (physis) em sua forma intemporal, seu objeto é o Ser. Em relação ao Sábio, o Parresiasta se reporta à realidade
concreta de seu interlocutor e não aos aspectos exteriores, o entorno
de sua existência, mas à sua alma, à sua conduta. Sua atuação decorre
do vínculo que lhe permitiu pronunciar a verdade a propósito do
Ethos do destinatário de seu discurso.
Uma outra forma de aleturgia da qual a Parresía se distingue
na Antiguidade é a do Técnico. Sua prática de dizer-a-verdade é inerente e indispensável à natureza de sua profissão. Para que o médico,
o ferreiro, o escultor, o músico, o ginasta, o carpinteiro, o pedreiro, o
sapateiro e outros profissionais, que atuavam corriqueiramente nas
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relações sociais da Grécia e da Roma antigas, pudessem executar os
seus ofícios, eles tinham a necessidade de transmitir o seu saber, a
sua técnica a outras pessoas a fim de perpetuar esse conhecimento
e assegurar a continuidade da prestação dos serviços à sociedade e
à economia das quais faziam parte. O Técnico, portanto, desenvolve
uma forma de aleturgia ao ministrar o ensino de seu know-how a fim
de qualificar outros profissionais encarregados de exercer, após seus
mestres, o ofício reclamado pela sociedade. Ele diz a verdade, mas
não pratica a parresía, pois não põe em risco nem o vínculo que o
liga aos seus aprendizes nem sua própria integridade, nem sua existência. Diferentemente do Profeta e do Sábio, o Técnico não utiliza
enigmas. Como o Parresiasta, ele fala por obrigação, mas não se trata
de uma obrigação moral e sim por necessidade da própria economia
de seu ofício.
Essas quatro modalidades de Aleturgia que se pode encontrar
na Antiguidade não designavam tipos sociais, embora cada uma delas implicasse um tipo específico de personagem, um modo específico de enunciar a verdade e um domínio específico de constituição
de seu objeto. O Destino se desvelava pelo modo de dizer obscuro e
divinatório do Profeta. O Ser se deixava conhecer pelo modo enigmático e geral do Sábio. A Técnica (know-how) se transmitia pelo
ensinamento do Profissional do Ensino. O Ethos surgia na alma pelo
dizer-a-verdade do Parresiasta. Contudo, ainda que estes domínios
possam ser conhecidos mediante a sua indexação a alguns personagens históricos conhecidos (Tirésias, o Profeta; Heráclito, o Sábio,
Isócrates, o Técnico; Platão, o Parresiasta), pode-se também perceber a ocorrência de situações em que o mesmo personagem reunia
em sua pessoa características e atitudes de todos esses perfis pelos
quais Foucault identificou aquelas quatro modalidades de Aleturgia.
Um dos personagens que assim pode ser descrito é Sócrates.
Ele é um Parresiasta, pois interpela seus concidadãos com o intuito
de, sob o constrangimento do dever, lhes dar conselhos e admoestá-los a seguirem o princípio do “conhece-te a ti mesmo”. Entretanto,
esta obrigação da qual ele não pode fugir, não decorre somente de
sua própria consciência. Ela vem de uma ordem divina, pronunciada pelo Oráculo de Delfos. Assim, Sócrates se assemelha ao Profeta,
que profere não as suas próprias palavras, mas aquelas que os deuses
lhe revelaram. De uma maneira similar, Sócrates também possui al- 354 -

gumas afinidades com o Sábio, pois, ao mesmo tempo que se mantém em certa reserva e silêncio (ele não fala sem ser interrogado; ele
afirma que nada sabe), suas palavras jamais afirmam diretamente a
verdade que lhe pedem. Por fim, Sócrates possui alguma coisa do
Técnico, pois, como o sofista, ele ensina, se empenha em fornecer aos
discípulos os conhecimentos práticos necessários à sua formação espiritual. Porém, este saber que ele ensina, não se vincula a uma profissão, mas entrelaça uma atitude e um pacto: a coragem da verdade
e o assentimento que desvela da alma a sua grandeza.
Tais análises ensejaram aquela articulação a que Foucault
havia se referido entre a verdade, a governamentalidade e a subjetividade na história dos sistemas de pensamento. Elas assinalaram
uma experiência, que abrange diferentes situações e modalidades de
aleturgia, na qual a Parresía foi uma prática distinta e valorizada,
tendo sido identificada por meio do reconhecimento de seus personagens específicos, sua modalidade própria de veridicção e pelo
desvelamento de seu domínio próprio. Este momento, situado entre
o final do século V a. C. e o século IV. d. C., se mostra para nós como
um período áureo da Parresía, pois ele dará lugar a novos cenários
nos quais jamais se verá novamente esta maneira do dizer-a-verdade sendo exercitada de maneira não indexada. Ele desaparecerá em
sua forma distinta e específica. Inicialmente, a partir dos primeiros
séculos do cristianismo, quando, segundo Foucault, a parresía sobreviverá tão somente mediante a sua inserção sub-reptícia no conjunto
formado pela união da profecia e da sabedoria, nas práticas das ordens religiosas mendicantes. Em segundo lugar, a parresía se manifestará sob a forma da articulação entre a Predicação e a Universidade Medieval, onde se misturaram a sabedoria e o ensino. Mas tais
experiências também nos permitem explorar relações que vinculam
a verdade do sujeito, o governo dos indivíduos e a formação ética.
Elas implicam formas de veridicção que, como na Antiguidade, não
se traduzem apenas por discursos, mas também, pelas atitudes, os
gestos, o corpo e os modos de vida dos monges, dos sábios e dos
mestres da Escolástica.
Nas questões destrinchadas por Foucault nesta aula se encontram problemas que atravessam simultaneamente a história da filosofia e a reflexão da filosofia sobre a atualidade. E tais problemas se
encontram justamente no ponto em que as formas de veridicção não
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podem se dissociar da arte de conduzir as pessoas, da arte de governar a si mesmo e de suas implicações no campo da ética e das formas de autoelaboração de si. Ao traçar os marcos e as modalidades
fundamentais da genealogia das formas de veridicção e de aleturgia,
Foucault lança outra perspectiva que nos permite olhar a evolução
da história da verdade por um viés diferente da visão epistemológica.
Ao invés de seguir o progresso de uma racionalidade na qual a razão
se desprende cada vez mais das formas concretas da subjetividade,
essa genealogia abre a possibilidade de uma ontologia histórica de
nós mesmos. Neste aspecto, é sintomática a analogia entre Heráclito
e Sócrates. Face à indignação do sábio, que se retira voluntariamente
para impedir os efésios de se apropriarem de uma sabedoria que lhes
daria acesso a uma elevação espiritual, Sócrates interpela os atenienses a examinarem aquilo que dizem de si mesmos e possam, assim,
reconhecer sua ignorância. Assim como Heráclito, Sócrates se recusa
a compactuar com as deliberações insensatas de seus concidadãos.
Para ambos, a salvação da cidade depende de uma constituição prudente e sábia e não de uma legislação elaborada no calor das paixões
e sob a pressão das facções políticas, em um ambiente incompatível com a prática da parresía e do pacto parresiástico. Suas atitudes
assinalam a vinculação das duas formas de veridicção encarnadas
por cada um deles, a Sabedoria e a Parresía, à inquietação latente na
experiência histórica descrita por Foucault relativa à preocupação
dos gregos na Idade Clássica da filosofia antiga, isto é, a propósito da
relação entre a preocupação com o cuidado de si, o imperativo de dizer a verdade sobre si mesmo, a capacidade de governar a si mesmo
e a habilitação para governar os outros.
ética

A transição da parresía da esfera política para a dimensão

A segunda aula do curso ministrado por Foucault em 1984, no
Collège de France, teve como escopo a análise da passagem da prática
do dizer-a-verdade, chamada parresía, das instâncias de deliberação
política para o campo das preocupações e das práticas de formação
moral. Esta análise parece ter alguns objetivos. Em primeiro lugar,
enfatizar a tese de que o saber, o poder e a ética são elementos distintos e complementares no estudo sobre a história das formas de
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aleturgia. Em segundo lugar, elaborar uma avaliação da composição
pela qual a filosofia contemporânea poderia exercer um trabalho crítico e parresiástico.
Para atingir tais objetivo, Foucault incursionou por uma senda polêmica. Ele pôs em questão a relação da filosofia com a política
a partir do exame do processo de degradação dos regimes democráticos e da expansão dos regimes tirânicos na Grécia Antiga. O caráter
polêmico desta intervenção afeta o campo tradicional da história da
filosofia e a interpretação dos clássicos da filosofia, sobretudo Platão
e Aristóteles, na seara da Filosofia Política. Ele também repercute na
esfera das relações da filosofia com a religião, a sabedoria e o ensino.
No campo da história da filosofia, Foucault levanta alguns problemas relacionados às leituras mais ou menos consagradas dos diálogos platônicos e dos tratados aristotélicos. Tais questionamentos
incidem sobre os modos pelos quais Platão e Aristóteles se posicionam em relação à conveniência, a possibilidade e a eficácia do uso da
parresía no regime democrático de governo. Platão e Aristóteles não
foram as únicas testemunhas nem foram os únicos de seu tempo a
fazerem a crítica da democracia como um regime incapaz de assegurar a estabilidade do governo, a justiça social e o fortalecimento do
Estado. Esta crítica, segundo Foucault, a despeito das diferenças que
se pode encontrar no pensamento de cada um deles, incide sobre a
constatação de que existe uma incompatibilidade insuperável entre a
democracia e a parresía.
Esta controvérsia se reveste de aspectos inovadores no campo
da exegese dos textos filosóficos. Grosso modo, a interpretação predominante da filosofia sustenta a tese de que Platão foi um crítico e opositor da democracia e de que Aristóteles, embora tenha feito reservas,
julgou que a democracia possui mais vantagens do que desvantagens
em relação à tirania. Retomando a análise dessas obras fundamentais,
Foucault apresentou interpretações um tanto discrepantes em relação
às formas consagradas de hermenêutica filosófica. No lugar de uma
concepção que sustenta a incompatibilidade insuperável da política e
da filosofia e a não coincidência da democracia e da parresía, Foucault
interpretou os textos de Platão e de Aristóteles a partir das abordagens
que estes pensadores fizeram dos problemas que as diferenças de classes e de composição do tecido social levantam para a organização do
governo e o estabelecimento do regime político.
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Segundo Foucault, Platão e Aristóteles desenvolveram suas
concepções a partir de princípios gerais do pensamento político de
seus contemporâneos, dos quais uma versão circulou sob a forma
de um panfleto, atribuído erroneamente a Xenofonte, intitulado A
Constituição Ateniense. Trata-se de uma crítica à democracia e de
uma defesa da aristocracia. Crítica elaborada ao modo de uma ironia bufa, onde se finge desdenhar dos regimes políticos nos quais o
governo e o direito de deliberação eram concedidos à parcela menor dos cidadãos, definida como os “melhores” para confrontá-los às
vantagens da democracia, onde quem governa e decide é a maioria,
definida, por oposição aos “melhores”, pela reunião dos “piores”. As
diferenças entre esses dois regimes concernem ao direito de falar na
assembleia e ao poder de decidir no governo. O deboche consiste em
lembrar que em Atenas, onde todos podem fazer uso da parresía,
não existem restrições para a participação na assembleia e todos podem participar do governo, de maneira que não apenas aqueles que
falam a verdade de maneira sábia e prudente, mas, indistintamente,
qualquer um que queira tirar proveito apenas para si e até mesmo
os loucos possuem a mesma prerrogativa de fazer uso da palavra e
deliberar sobre os assuntos do Estado. Neste argumento, a estrutura
do raciocínio segue quatro princípios que servirão de matriz para o
desenvolvimento de dois fenômenos correlativos: a crise da democracia e o deslocamento da parresía da esfera política para a campo
da moral.
O primeiro destes princípios é o da diferenciação quantitativa,
pelo qual a forma de governo se define pela divisão entre a maioria
e a minoria da população. Este princípio se articula aos demais para
determinar a qualidade moral e a eficácia do governo. Assim, a primeira escanção define a unidade do governo (maioria ou minoria)
ao passo que a segunda se define pelo isomorfismo ético-quantitativo, isto é, pela correlação entre a quantidade dos componentes de
cada divisão e a sua qualidade moral, sendo considerados “bons” os
membros do grupo social minoritário e “maus” os pertencentes à
“maioria”. Estes recortes se articulam a um terceiro, pelo princípio
de que o que é bom para os “bons” é bom para a cidade e de que o
que é bom para os “maus” é nocivo à cidade. Finalmente, o terceiro
princípio para decidir sobre a melhor forma de governo é o de que,
sem a determinação de uma diferenciação ética correspondente à
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oposição entre os “bons” e os “maus”, não se poderá praticar a parresía, uma vez que, em uma assembleia onde todos podem fazer, indiscriminadamente, o uso da palavra, não se poderá tirar proveito
da verdade, pois ali não poderá haver um pacto parresiástico. Nestas
circunstâncias, a parresía será prejudicial para a cidade e perigosa
para quem a praticar. Em conclusão, a crítica da democracia deságua
na inferência de que neste regime não há lugar para a parresía e que
onde a parresía se instala desaparece a democracia.
Embora mais elaborados, os argumentos de Platão e Aristóteles se desenvolveram sobre esta base rudimentar. Foucault lembra
que, no livro VI da República, Platão aplica a metáfora do barco pilotado pelo povo, assediado pelos demagogos e que acaba por navegar
à deriva para explicar as razões de sua oposição à democracia ao
passo que, no livro VII, o mito da caverna ilustra a teoria de que
somente em uma cena na qual se dá a coincidência entre a diferenciação moral e o exercício do governo o Estado poderá ser bem dirigido. Foucault designa esta vitória da filosofia sobre a demagogia de
“reversão platônica”. Trata-se de uma forma de vislumbrar a possibilidade e a viabilidade de compatibilizar a política, a verdade e a ética.
Segundo Foucault, no livro VIII, da Política, encontra-se o que
ele chamou de “hesitação aristotélica”, pois se trata de uma ambiguidade jamais dissipada pelos leitores de Aristóteles. A interpretação
consagrada desse texto clássico se limita a apontar a classificação
dos regimes de governo, indicando uma certa inclinação de Aristóteles pela democracia em detrimento da tirania e da monarquia.
Para Foucault, se esta classificação é relevante, isto se deve ao fato
de Aristóteles ter substituído o princípio quantitativo pela oposição
entre ricos e pobres e o princípio do isomorfismo ético-quantitativo
pelo da diferenciação ética. Dessa maneira, para Aristóteles, na monarquia e na aristocracia, existe espaço para a parresía porque, nesses
regimes, os governantes podem decidir, a partir de critérios éticos,
agir em função do bem comum ou em vista de seu interesse particular enquanto, na democracia, esta diferenciação não é possível, pois
a multidão jamais será capaz de agir senão em vista da satisfação
de seus desejos. Esta lacuna seria, no entanto, sanada pelo princípio
da alternância de governo, pelo qual todos os cidadãos estão submetidos ao dever de zelar pelo bem da cidade, uma vez que todos
serão, alternadamente, governantes e governados. Esta conclusão te- 359 -

ria sido confirmada e refutada, subsequentemente, pelos argumentos
levantados pelo próprio Aristóteles para, primeiro, justificar a pena
de ostracismo, adotada na legislação ateniense, e em seguida, refutar
estas razões em favor da defesa de que, nos casos dos cidadãos que
se diferenciam por sua excelência ética, puni-los com o exílio seria
absurdo e, mais do que isso, a cidade teria a obrigação de se submeter
ao governo e ao exemplo de um tal indivíduo.
A reversão platônica e a hesitação aristotélica são exemplos
utilizados por Foucault para estudar as relações da filosofia antiga
com a política, com o conhecimento e com a ética. Tais relações se
mostram complexas, mas não deixam dúvidas sobre a distinção e a
separação de cada um destes campos de problematização filosófica.
As disputas pelo comando da cidade implicam questões estratégicas,
dificuldades conjunturais e problemas estruturais inerentes à
conquista, à manutenção de poder e ao governo, isto é, à gestão dos
negócios do Estado, que envolve a mediação dos conflitos. Ao insistir nessa independência destas esferas umas em relação às outras,
Foucault pretende explicitar o desenrolar de acontecimentos pelos
quais a parresía migrou da esfera das disputas políticas para a das
práticas do cuidado de si. Os textos que ele examina nesta aula contêm informações sobre a conjuntura histórica onde este movimento
ocorreu. Um deles, escrito por Demóstenes, dá conta de que os atenienses já estavam sob o jugo da Macedônia quando se expandiram e
aprofundaram as críticas contra a democracia. Os diálogos de Platão
trazem, igualmente, muitas referências a esta conjuntura. Entre estes,
destaca-se a República, onde a teoria do rei-filósofo, simultaneamente, denuncia a instabilidade incontornável da democracia e indica a
saída proporcionada pela filosofia mediante a instalação de um regime onde se recupera a prática da veridicção no mesmo movimento
em que se dissolve o governo democrático.
Tais referências também se encontram nas Cartas VII e VIII,
documentos fundamentais para a compreensão da maneira pela qual
os gregos entendiam as transformações históricas pelas quais toda a
configuração política, econômica e social do Ocidente estava sendo alterada, tendo como consequência o desaparecimento das póleis
e o desenvolvimento das grandes monarquias que acabaram por se
dobrar ao império romano. Nestas cartas também se encontram os
argumentos pelos quais Platão se justifica em relação à sua renún- 360 -

cia em participar diretamente da vida política de Atenas, de exercer quaisquer cargos de liderança, fazer intervenções na assembleia
popular e integrar facções políticas. Para Foucault, tais argumentos,
por sua vez, nos dão as pistas para decifrar as razões que explicam
o movimento de passagem da parresía da arena política para a seara
da ética.
Aristóteles não apenas corrobora os argumentos de Platão
como também fornece os elementos técnicos que explicam a questão
estrutural que o regime democrático comporta e torna impossível a
parresía na dinâmica da democracia. Por que alguém como Demóstenes precisou se valer de uma chantagem para falar em público na
assembleia de Atenas? Era para se proteger dos ataques e das ameaças
que podiam se voltar contra ele em decorrência das verdades que ele
lançou contra a submissão e a cegueira moral de seus concidadãos.
No regime democrático, tal como ele funcionava naquele momento, a franqueza já não constituía apenas a prerrogativa dos cidadãos,
como o Íon, de Eurípedes, que reivindicava o direito de falar e de se
colocar entre os postulantes ao governo, na condição de alguém que
pertence a uma linhagem nobre. No final do século V, diz Foucault, a
parresía se tornou uma “latitude”, uma prática aberta à participação
da mais ampla parcela da população ateniense sem que se pudesse
determinar diferenças nem restrições aos discursos demagógicos e
oportunistas em relação às falas sinceras e úteis ao interesse comum.
Diante de um tal cenário, Aristóteles identifica o elemento estrutural
que Platão já havia enfrentado e que se tornou crucial para sua partida a Siracusa: a impossibilidade de diferenciação ética na assembleia democrática. Ali, a multidão não pode agir em outra direção a
não ser naquela de seus desejos e paixões. Por esta razão, a parresía
não tem lugar nessa instância, uma vez que a franqueza, ali, acarreta
danos ao Estado e perigos ao parresiasta. Danos ao Estado porque
nada de útil poderá ser tirado da miscelânea de discursos eticamente
indiferenciados. Perigos ao parresiasta porque seus discursos podem
ferir suscetibilidades e atiçar a ira do povo, a quem se endereçam tais
alocuções.
Estas observações podem suscitar suspeitas sobre a apreço de
Foucault pela democracia. Pertinentes ou não, as vantagens dos regimes de governo modernos não estão em questão na análise foucaultiana, pois esta não tinha em vista a crítica aos regimes democráticos
contemporâneos, mas as circunstâncias histórias que permitiram a
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emergência de um acontecimento fundamental para o pensamento
filosófico e as relações da filosofia com a verdade, o poder e a ética.
Este acontecimento é a constituição da ética como problema levantado em torno da alma do indivíduo. Assim, ao mostrar que as críticas
de Demóstenes, Platão, Xenofonte e Aristóteles contra a democracia
ateniense não se reportam aos privilégios da aristocracia nem ao direito hereditário do monarca, mas aos obstáculos de ordem moral
que afetam a estabilidade dos regimes de governo, fossem eles monarquias, tiranias ou democracias, Foucault levanta problemas que
tocam às relações entre a atividade filosófica e a atividade política,
entre a liberdade de expressão e a maneira pela qual os governantes
encaram a verdade que lhes é endereçada publicamente ou em forma
de conselho privado.
Tais obstáculo são ilustrados pela contraposição entre a parresía, a lisonja e a retórica. Temos aí três maneira distintas de interpelar
os governantes visando incitar-lhes ideias, sentimentos, inclinações
e volições com efeitos não apenas no imo do sujeito, mas também,
no circuito social e político a que pertencem. Elas se diferenciam
pelo engajamento que cada uma assume com a verdade. Dentre elas,
apenas a parresía constitui uma modalidade de veridicção ao passo
que a lisonja e a retórica se apresentam como modos de influenciar
as pessoas mediante recursos técnicos e artimanhas psicológicas ou
lógicas, respectivamente. Se, na democracia, a parresía não tem lugar, a lisonja e a retórica são indispensáveis como recursos para a
intervenção nas instâncias de deliberação e nas estratégias de ação
daqueles que disputam o comando da cidade. Mas isso não é um
privilégio da democracia. A lisonja e a retórica também podem ser
acolhidas nas monarquias e nas tiranias. Elas se diferenciam tão somente pelo fato de que, na democracia, a retórica é uma forma de
lisonja que tem como destinatário o povo, a multidão que comparece à assembleia ao passo que a lisonja propriamente dita é uma
modalidade da retórica que se endereça ao monarca ou ao tirano. A
parresía tem como objetivo a elaboração do ethos, uma parte da alma
onde residem os insumos da prudência e da sabedoria ao passo que
a lisonja e a retórica buscam atingir a parte da alma que é suscetível
aos ataques dos apetites e das paixões.
Assim, o que Aristóteles descobriu como obstáculo estrutural para o exercício da parresía no regime democrático já havia sido
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exposto nas cartas de Platão a propósito de suas viagens a Siracusa. Para Aristóteles, a diferenciação ética, impossível na assembleia
democrática, constitui um elemento incontornável na monarquia
e na aristocracia, pois, nestes últimos regimes, a pouca quantidade
daqueles cidadãos aptos para o exercício do governo e para a deliberação dos assuntos do Estado constitui uma condição favorável e
mesmo imperativa para que eles decidam entre governar somente
em seu próprio proveito e governar em proveito do interesse geral.
Esta foi a razão que mais pesou quando Platão decidiu partir para Siracusa e jamais participar da política em Atenas. Ora, tanto ali como
na Itália, a veridicção implicava em riscos mortais. O que prova que
sua recusa em atuar na democracia não se deve à covardia, mas à
ponderação de que não valia a pena correr o risco sabendo que as
chances de fracasso eram absolutas. Por outro lado, a possibilidade
de fracassar em Siracusa era bastante provável, mas ela não era determinada pela incompatibilidade estrutural entre a democracia e a
parresía. Na corte de Dionísio, para pôr em prática suas ideias políticas, bastaria a Platão convencer apenas um indivíduo e não toda a
multidão sem rosto dos atenienses.
Em sua investigação, Foucault persegue os acontecimentos
cuja articulação forma uma experiência primordial, por assim, dizer,
na qual, pela conjugação de diferentes práticas e discursos estruturados em torno de um único eixo, se acua, como objeto de interesse
teórico e prático, a alma do governante. Circulam ao redor deste eixo
as relações de poder, onde se constituem as instituições do governo
e as instâncias do legislativo, do executivo e do judiciário; e as práticas de veridicção, onde a circulação da verdade determina a unidade ou a fragmentação do tecido social. Os embates políticos e judiciários, conforme os estudos desenvolvidos por Foucault, nos anos
1970-1976, ensejaram a compreensão de que a verdade é o resultado
de processos agonísticos nos quais atuaram aquelas modalidades
de veridicção descritos como gêneros concretamente relevantes na
formação da civilização grega da Antiguidade, como a profecia, a
sabedoria e a técnica. A parresía emergiu, justamente, pela evolução
desses gêneros. Antes de se formularem concepções teóricas sobre a
alma, aqueles embates políticos e judiciários ensejaram a definição
estatutária e jurídica do cidadão, do escravo, do estrangeiro, do exilado político e do tirano.
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Este é, portanto, o contexto teórico que, articulado à conjuntura histórica acima descrita, favoreceu o desenvolvimento dos exercícios que Foucault chamou de cultura de si e que, ao seu ver, foram
altamente valorizados durante toda a Antiguidade. A crise da democracia e a emergência do Príncipe como o lugar da diferenciação
ética necessária à parresía ensejaram a constituição da ética como o
novo campo privilegiado para o exercício da filosofia. Os acontecimentos pelos quais essa experiência se materializou formam, segundo Foucault, a pré-história da evolução das instituições que, no Ocidente, se encarregaram da formação, do conhecimento e do controle
das condutas individuais, como a Confissão, o Exame de Consciência, a Direção Espiritual, a Psiquiatria, a Psicologia e a Psicanálise.
Antes, porém, de se transformarem em formas de conhecimento e
interpretação das manifestações do pecado, dos segredos do coração
e das insinuações do desejo, as práticas do cuidado de si evoluíram
como atividades filosóficas e como exercícios destinados a formação
da alma daqueles que aspiravam a se tornarem governantes e condutores de seus súditos.
Ao estudar essas atividades, Foucault, de certa maneira, investigava a constituição do domínio do ethos, da esfera específica sobre
a qual a filosofia deverá, a partir da crise da democracia, se deter para
agir e concretizar suas concepções teóricas no domínio da realidade.
Para tanto, ele retoma a análise e a comparação das modalidades de
veridicção que, junto com a parresía, foram largamente praticadas
na Antiguidade e cuja evolução foi paralela às transformações das
instituições políticas e sociais do período. Cada uma dessas modalidades fazia circular no tecido social a verdade tendo um objetivo específico e constituindo um domínio próprio de realidade. A Profecia
enunciava a verdade relacionada ao futuro. A Sabedoria desvelava a
verdade do ser em sua forma abstrata e geral. A Técnica, mediante o
ensino, perpetuava a verdade relativa à heterogeneidade dos saberes
práticos, indispensáveis ao desempenho das atividades sociais. Segundo Foucault, a Parresía, distinguindo-se das demais formas de
veridicção, não se prestava a desvelar a verdade concernente às relações dos homens com o tempo nem se determinava a demonstrar
a verdade do ser em geral e tampouco se engajava na transmissão
de conhecimentos técnicos. Entretanto, seus discursos comportavam verdades úteis para que o seu destinatário pudesse lidar com
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o passado e o futuro, com o presente e com a solução de problemas
técnicos, não na dimensão aberta das relações sociais e políticas, mas
no âmbito da sua relação com si mesmo, com sua alma.
Com o declínio da filosofia e a expansão dos regimes monárquicos, a parresía se deslocou para o âmbito da alma dos governantes, mas não abandonou de todo a praça pública. De todo modo, sua
atuação não se fará mais como um debate no parlamento. Ela se dará
sob diversas modalidades de elaboração de si mediadas por uma certa relação de confiança entre dois ou mais parceiros. Algumas vezes,
tal relação será desenvolvida sob a forma de uma relação amistosa,
outras vezes ela será travada como um enfrentamento público, como
imprecações, como demonstrações científicas ou como ensinamentos pedagógicos. Neste novo campo de atuação, entretanto, a parresía se desenvolverá, em sua forma geral, como uma psicagogia, como
uma arte de condução da alma.
A análise da evolução das práticas do cuidado de si levou
Foucault a refletir sobre a relação dos modos de veridicção com as
questões sobre as quais a filosofia tem se debruçado ao longo de sua
história. Tal reflexão se mostrou necessária para avaliar de que modo
a atividade filosófica pode se exercer na forma parresiástica ou se
esta possibilidade desapareceu de uma vez por todas, restando-lhe o
papel de tutora ou de diretora espiritual. De fato, neste ponto da aula,
Foucault retoma, sem o dizer, seu diálogo com Kant e o pensamento
iluminista sobre a modernidade. A questão em pauta é a da relação
da filosofia e do filósofo com o Príncipe na medida em que se faz
necessário o uso público da razão como requisito indispensável à
saída do homem de sua menoridade e como condição para assegurar
a submissão dos cidadãos à ordem civil.
Para Foucault, a constituição do ethos como campo de exercício da parresía implicou a reconfiguração da filosofia como atividade
específica, com intervenções repercutindo nos campos da política,
do saber e da ética. Ele parte da constatação de que todas as modalidades de veridicção se apoiam em condições institucionais determinadas que comprometem o detentor de suas manifestações, o modo
de suas expressões e o contexto de seu exercício bem como os efeitos
que dela se espera obter. Todos estes elementos são bem conhecidos
nas práticas do profeta, do sábio e do professor, com exceção da parresía, cujos elementos são variáveis, instáveis e o seu desfecho jamais
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é bem conhecido. Embora o parresiasta sempre atue com a intenção
de auxiliar na educação e na formação moral de seu interlocutor,
ele não pode saber com antecedência se o seu esforço resultará na
adoção de uma conduta virtuosa. Muitas vezes, o parresiasta pagará
caro por suas palavras. O que constitui um risco do qual ele tem
consciência, mas que é inerente ao seu ofício, pois o êxito de seu
trabalho requer a preservação da liberdade e da autonomia daquele
a quem ele pretende beneficiar.
Este novo cenário não isolará a filosofia nem a confinará ao
gabinete do conselheiro real, embora esta seja uma alternativa que
permanece aberta. De fato, ele abrirá, segundo Foucault, um novo
leque de possibilidades para o exercício da filosofia em função da
nova disposição das relações travadas entre a verdade, o poder e a
ética. Se a alma dos governantes se tornou o espaço privilegiado para
a intervenção filosófica como atividade parresiástica, uma nova série
de arranjos poderá se constituir mediante a aproximação ou a junção
das antigas modalidades do dizer-a-verdade que se desenvolveram
ao longo da história das formas aletúrgicas. Sem dúvida, a filosofia
poderá continuar a se exercer unindo-se ao modo profético de veridicção. Neste caso, ela se manifestará como projeção do momento e
das condições nas quais haverá coincidência entre o destino, o ser e
o domínio da técnica. Ela também poderá atuar unida à sabedoria,
quando, então, fornecerá as condições formais e genéricas em que
coincidem a determinação do presente, o conhecimento objetivo do
ser e o domínio da técnica. De igual maneira, a filosofia, unindo-se
ao modo de veridicção do ensino, atuará demonstrando a distinção, a especificidade e a independência do saber, do poder e da ética
como campos de atuação comuns ao Profeta, ao Sábio e ao Técnico
bem como a heterogeneidade característica de cada um destes personagens.
O papel que a filosofia assumirá, a partir do século IV a. C.,
será definido em função da necessidade a qual a verdade deverá suprir nos domínios do saber, da política e da ética. Com a reversão
platônica, a filosofia se apresenta como um elemento crucial para
a salvação da cidade contra a lisonja e a confusão geradas pela
democracia. Ali, a verdade não tem lugar ao passo que, tornandose rei, o filósofo resgata a verdade e, consequentemente, promove
a salvação da política. Na hesitação aristotélica, a verdade não possui, isoladamente, o condão de salvar a cidade. Ela deverá se aliar à
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virtude para fazê-lo. De todo modo, segundo Foucault, Aristóteles
segue o princípio geral de que a verdade possui uma função política
indispensável para o êxito do governo. Entretanto, o estagirita faz a
ressalva de que a verdade não poderá emergir em um regime onde
é impossível a diferenciação concreta entre os cidadãos segundo as
suas virtudes. A Profecia, a Sabedoria e a Técnica podem muito bem
fornecer verdades aos cidadãos, mas não podem lhes dizer a verdade
que concerne à sua disposição ética a não ser que se tornem também
modos de parresía. Para Foucault, a filosofia, no Ocidente, se desenvolverá mediante diferentes formas de junção entre estes modos
de veridicção, refletindo sobre o destino, sobre o presente e sobre o
saber técnico, mas somente pela união destas modalidades de veridicção com a parresía é que alcançará as condições para proporcionar a inserção da verdade como recurso indispensável à solução das
disputas políticas e das injustiças delas decorrentes.
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REFLEXÕES FOUCAULTIANAS
As Ensinanças da Dúvida
Thiago de Mello
Tive um chão (mas já faz tempo)
todo feito de certezas
tão duras como lajedos.
Agora (o tempo é que fez)
tenho um caminho de barro
umedecido de dúvidas.
Mas nele (devagar vou)
me cresce funda a certeza
de que vale a pena o amor.

A educação e os dois pilares da democracia: Igualdade e liberdade
Examinamos aqui um conjunto de problemas de uma política pública na área de educação que está em vias de ser implantada.
Não se trata de questões marcadas por rupturas violentas, golpes
de Estado nem conflagrações generalizadas. Elas se caracterizaram
pela obediência a processos institucionais que mobilizaram fóruns
sociais, debates públicos e deliberações parlamentares. Além disso,
as ações pelas quais um novo cenário social se abriu foram sustentadas por manifestações intelectuais, discursos científicos, filosóficos,
morais, religiosos que permanecem merecendo prestígio e reconhecimento dos meios de comunicação e funcionam como bases para
o exercício da autoridade em seu mais amplo sentido no campo das
políticas sociais. Seu instrumento mais eficaz é a Verdade. Isto é, os
discursos e os saberes que se afirmam como verdadeiros no campo
das ciências humanas, da pedagogia e da filosofia.
Os discursos que prevaleceram e foram validados pela legislação nacional adotaram a premissa de que os gargalos da educação
básica se devem à falta de qualidade nos serviços prestados pelas
escolas e à falta de liberdade para que os estudantes pudessem exer- 373 -

cer o seu direito de escolha referentes aos itinerários formativos do
Ensino Médio. Esta premissa é a contestação de um outro princípio
que tem sido adotado nas sociedades contemporâneas como um dos
pilares de um Estado democrático de direito: o princípio da igualdade, da isonomia, que havia servido de base legal para a política
nacional de educação básica que vigorou até 2017.
Esta é a hipótese que pretendi demonstrar no relatório de meu
estágio de pós-doutoramento na PUCPR, realizado no período de
julho de 2019 a julho de 2020. Os discursos que preconizaram a refundação da escola brasileira em 2017 jamais admitiram que adotaram uma perspectiva de confronto entre a liberdade e a igualdade.
Sua postura consiste em uma retórica pela qual se tenta compatibilizar a garantia do acesso universal ao direito à educação e o direito de
escolha aos estudantes do Ensino Médio. Para tanto, eles lançaram
mão da imprecisão de sentido do conceito de direito público subjetivo, cuja exegese é polêmica e, por esta razão, suscita o debate sobre
os dois pilares distintos e complementares da sociedade contemporânea: a igualdade e a liberdade.

A Arte de Governar e a Educação
Esta é uma questão sobre a qual Foucault se debruçou desde
os seus primeiros escritos, mas que se tornou explícita em sua Aula
Inaugural no Collège de France, em 1970. Para justificar uma pesquisa sobre a história dos sistemas de pensamento, Foucault retomou
uma anedota antiga que ilustra a representação mítica da distância
política e cultural entre o Ocidente e o Oriente. No século XVII, o
Xogum convocou um marinheiro para com ele aprender os segredos
pelos quais os europeus haviam adquirido a superioridade na navegação, no comércio, na política e na arte militar. O estrangeiro era
Will Adams, marceneiro que aprendeu geometria como autodidata
e se encontrava a bordo de um navio inglês fundeado no Japão. O
governante obteve, assim, a sabedoria que lhe permitiu permanecer
no poder por longos anos. Somente no século XIX, teriam surgido os primeiros matemáticos japoneses. Ilustra-se, desta maneira, o
Ocidente, como a civilização da liberdade e do acesso universal ao
conhecimento, e o Oriente, como território da tirania, da restrição
das ciências e da censura (FOUCAULT, 1996, pp. 37 e 38).
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Com esta narrativa, Foucault introduziu a discussão sobre a
liberdade de acesso ao conhecimento. Ao seu ver, todas as sociedades, inclusive a nossa, adotam normas e procedimentos visando o
controle da produção, circulação, validação e reprodução dos discursos. Pensar que na sociedade moderna todos possuem o mesmo
direito de dizer a verdade é um mito. Entre as instituições de controle
da atualidade, a escola é um instrumento crucial para a formação de
leitores e autores, a seleção de protagonistas, a organização de formas
e a construção de conteúdos discursivos que terão papeis decisivos
na economia da verdade e nas formas de exercício de poder.
O exercício que desenvolvemos em nossa pesquisa consistiu
em uma descrição parcial das alterações que atingiram a política nacional de educação, a qual foi seguida de uma análise crítica e da
contextualização social e política de sua aplicação e de seus efeitos
mais recentes. Os resultados obtidos na primeira parte foram os
pontos a partir dos quais desenvolvemos algumas reflexões sobre
a filosofia como prática de enunciação da verdade, de formação de
campos de objetos, de problematização das formas de subjetividade
política e ética e práticas de constituição de si. Assim, na segunda
parte, tomamos alguns escritos de Michel Foucault como apoio para
destacar questões que suscitam o interesse do professor e do estudante de filosofia, que potencializam o debate sobre as vantagens que
o estudo de filosofia nas escolas pode proporcionar para a formação
da juventude.
Procuramos desenvolver a ideia de que o ensino de filosofia
pode e deve ser colocado sob a forma de um problema filosófico e
não somente sob o crivo das exigências institucionais e administrativas. Mediante a análise das razões pelas quais se aprovou a reforma
do Ensino Médio em 2017, percebemos que a abordagem filosófica
do ensino de filosofia nas escolas não pode girar somente em torno de reflexões sobre as práticas da leitura, da análise, da escrita e
da expressão oral dos discursos filosóficos. A reforma educacional
de 2017 nos mostrou que o caráter filosófico do ensino de filosofia
precisa ser investigado a partir do exame da intenção pedagógica da
política nacional de educação, tal como esta se apresenta no aparato
legal e institucional do país.
Na análise desse aparato, vimos que os legisladores e os gestores mantêm posturas oscilantes e variadas face à questão da inserção
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da filosofia como componente curricular (BRASIL/MEC/BNCC,
2018. pp. 560-579). O que nos induz a pensar que esta questão desperta um certo incômodo e que este mal estar se relaciona com a
controvérsia acima referida em torno da compatibilização entre a liberdade e a igualdade como princípios de um Estado Democrático
de Direito. É Foucault que também nos ensina que, pelo menos desde o século XVIII, a política não se discute mais somente com base
no Contrato Social, mas mediante a vinculação indissociável entre
o jurídico e o econômico. Não se trata mais somente de assegurar
privilégios e direitos, mas de garantir a existência, o funcionamento
e a gestão do Estado como organismo político. Alcançar este objetivo implica a adoção de um saber indispensável ao domínio da Arte
de Governar. A Arte de Governar, na Modernidade, não concerne à
formação moral dos cidadãos nem à salvação da alma dos súditos,
como eram os casos da política na Antiguidade e na Idade Média,
respectivamente. Na Modernidade, a Arte de Governar concerne à
manutenção das condições de cooperação e concorrência entre sujeitos considerados não somente como portadores de direitos, mas,
sobretudo, como agentes de interesse (FOUCAULT, 2008. Aula de 10
de janeiro de 1979. Pp. 6-9).

A BNCC como instrumento de governamentalidade
É neste contexto que se implicam e se contestam as noções de
liberdade e igualdade. Em sua Resposta à Pergunta “O que é o Esclarecimento (Aufklärung)?”, Kant nos traz a máxima pela qual podemos
reconhecer o aspecto jurídico do Liberalismo como fundamento
moderno da Arte de Governar. A liberdade seria exercida sob a égide
da isonomia, segundo o acordo pelo qual a sociedade e o soberano
se comprometem a se acomodar aos limites da razão e da ordem
públicas: “Raciocinai tanto quanto quiserdes e sobre o que quiserdes,
mas obedecei!”. Por outro lado, na Ideia de uma História Universal
de um ponto de vista cosmopolita, o progresso intelectual e moral da
humanidade aparece como um processo decorrente da social insociabilidade que, requerendo a liberdade como condição para o seu
desenvolvimento, submete os indivíduos à isonomia imposta pela
natureza humana, onde todos compartilham a mesma desigualdade
(FOUCAULT, 2010. pp. 3-24 – Aula de 5 de janeiro de 1983). Assim,
segundo Foucault, também encontramos em Kant os fundamentos
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do Liberalismo econômico e da Arte de Governar como gestão dos
interesses e das suas diferenças (FOUCAULT, 2008. pp. 78-80 – Aula
de 24 de janeiro de 1979).
A presença e a atuação da filosofia nas escolas parecem suscitar as inquietações inerentes a essa dicotomia em torno da qual
giram as lutas políticas da atualidade, onde a reivindicação da igualdade de direitos esbarra muitas vezes na ostensiva intervenção do
Estado sobre as liberdades individuais. É o caso da reforma educacional que nos propomos a analisar. Esta se apresentou como um
conjunto de medidas para assegurar a satisfação das aspirações dos
estudantes do Ensino Médio que, na condição de “jovens cidadãos”,
possuem múltiplas expectativas e diferentes interesses acadêmicos.
Nesta perspectiva, a aprendizagem de filosofia deveria se apresentar
como uma entre as várias opções que o Estado teria a obrigação de
ofertar aos jovens para que estes possam ter acesso à educação como
direito fundamental e, ao mesmo tempo, exercitar o livre arbítrio
buscando a satisfação de seus interesses (BRASIL/MEC/BNCC, p.
461).
De fato, este discurso tem divido a opinião pública. Ele foi
bem recebido no cenário empresarial, mas, entre os educadores
ele não mereceu a mesma acolhida. Os seus argumentos em favor
da liberdade e da diversidade não bastaram para conter as críticas
que lhe têm sido dirigidas. Muitas das quais se apoiam na análise
empreendida por Foucault a propósito das instituições de controle
social e disciplinar. Segundo esta leitura, as escolas foram organizadas para assegurar a sujeição das pessoas de maneira que elas se
tornem corpos dóceis e sujeitos produtivos (FOUCAULT, 2002. p.
119), atendendo menos aos requisitos do processo de emancipação
do que às exigências da dinâmica da competição, que é indispensável
ao funcionamento do mercado e à sustentação econômica e política
do Estado. Por outro lado, a recepção positiva do discurso liberal no
campo da educação está associada à possibilidade de impulsionar
a conquista de resultados e a democratização da escola, mediante a
valorização da liberdade de escolha.
Os defensores da reforma sustentaram que a legislação anterior representava a juventude como uma unidade formada por um
contingente populacional definido mediante um recorte por idade,
sem distinguir as características que identificam os jovens como
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indivíduos e grupos sociais muito diferentes, as quais nos permitiriam reconhecer que, no Brasil, existem muitas juventudes, que suas
realidades devem ser contextualizadas social e historicamente, que
elas comportam perspectivas diversas, aspirações múltiplas e que a
educação não pode ser pensada como política pública sem que se
reconheça a sua diversidade.
Para atender a estas múltiplas expectativas e proporcionar a
satisfação da diversidade de interesses educacionais, a nova legislação se propôs a refundar a escola. Para tanto, o instrumento decisivo
será a reformulação do currículo e a adoção de uma Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) pela qual se pretende prevenir a fragmentação dos estudos, garantir a progressividade, a continuidade e
a articulação orgânica das etapas da formação e a cooperação entre
os sistemas de ensino em todo o país. Desta maneira, a BNCC aparece não apenas como um recurso pedagógico, mas, sobretudo, como
uma ferramenta de governo, um instrumento para a governamentalidade no campo da educação. Além disso, este instrumento se apresenta não somente a partir de seus fundamentos epistemológicos.
Ele se reveste de um conjunto de valores éticos, políticos e estéticos
concernentes à construção de uma sociedade justa, respeitosa face
aos princípios dos direitos humanos, da saúde e da sustentabilidade,
bem como da cidadania e do empreendedorismo.
O cenário desenhado pela BNCC para representar a realidade da juventude brasileira e o papel que esta representação requer
para a escola parece favorecer o ensino de filosofia e indicar que esta
forma de conhecimento poderá ser largamente acolhida nos bancos
escolares. Inserida na área de ciências humanas e sociais aplicadas,
a filosofia terá a incumbência de promover, em cooperação com a
geografia, a história e a sociologia, a aprendizagem de ferramentas
indispensáveis para a intepretação e a crítica dos discursos e o entendimento dos processos de intervenção humana sobre a realidade
natural e social. Tais aprendizagens deverão contribuir para a formação ética dos estudantes. Entretanto, quando olhamos mais de perto,
vimos que o que se propõe como ensino de filosofia tem pouco a ver
com uma prática autônoma do pensamento e sim com uma “pedagogia da tutela”, isto é, como uma ação educacional voltada para a
disseminação de princípios de boa conduta, de respeito aos direitos humanos e aos demais preceitos da cidadania. Sob a chave do
pensamento crítico, encontramos uma série de comandos visando
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a compreensão e o respeito à diferença, sem a contrapartida de uma
abertura institucional para a proposição e a implementação de mudanças que diminuam ou eliminem as desigualdades.
Esta revolução, na verdade, sacrifica o princípio da igualdade
de oportunidades. Além disso, ela persegue um objetivo mais premente do que a liberdade de escolha. Ela procura assegurar a obtenção de resultados escolares, isto é, a elevação do desempenho médio
dos estudantes nas avaliações apuradas pelos organismos financeiros
internacionais. Por isso, sob a justificativa de promover a liberdade
de escolha, ela permitiu a redução da oferta obrigatória da educação
básica no Ensino Médio a duas áreas do conhecimento: Linguagens
e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias.
Esta redução, entretanto, tem sido apresentada como uma
conquista e uma ampliação do direito à educação, uma vez que ela se
apoia no direito à liberdade de escolha dos estudantes e à pretensão
de que as instituições de ensino possam organizar os seus currículos
de acordo com as aspirações da juventude local ou regional. Ela se
apresenta como um contraponto à massificação da escola e a uniformidade do ensino, sugerindo que estas são características de uma
política de educação ineficaz e antidemocrática.

Empreendedorismo, Cidadania e Educação Integral
A maneira pela qual, porém, a BNCC preconiza a educação
integral difere bastante das recomendações da Declaração Mundial
sobre Educação para Todos. Em suas linhas gerais, a legislação brasileira vai ao encontro das análises e dos preceitos da Comissão Delors. Ela adota, como princípios norteadores do novo modelo curricular, os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender
a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Contudo, entre estes
pilares, a BNCC prioriza o “aprender a fazer”, que funciona como
linha mestra para a implementação de todas as demais dimensões da
organização do trabalho educacional. Embora esta política se ancore
na indissociabilidade entre os referidos fundamentos, ela promove
desequilíbrios de maneira que o trabalho e os processos produtivos
ocupem quase todo o tempo que a lei estabelece para a escola realizar as suas metas.
O fato de a educação formal se apresentar para os estudan- 379 -

tes, prioritariamente, como preparação para o trabalho torna muito
difícil contestar os argumentos da BNCC. Ora, esta representação
assinala o declínio do valor que se atribui à noção de formação integral. Ela também acentua o caráter instrumental da concepção de
cidadania. Cidadania, Trabalho e Educação Integral formam as bases
conceituais do sistema de educação no Brasil. Eles deveriam ser concebidos como distintos e complementares sem que nenhum deles se
sobrepusesse aos outros. A confiança da sociedade na escola deveria
se apoiar neste regime de simetria
Mas talvez seja necessário empreender uma história da escola
pública que nos ajude a explicar alguns dados mais ou menos recorrentes. Será, por exemplo, que teríamos alcançado as taxas que nos
aproximam da universalização no ensino fundamental sem os subsídios para a merenda escolar? Será que a narrativa da BNCC possui
lastro na história?
Alguns pesquisadores mostraram, recentemente, que as relações do povo com a escola jamais foram amigáveis, no Brasil. Não me
lembro de uma revolta contra a escola, como ocorreu com a revolta
da vacina. Contudo, existem relatos que remontam ao século XVIII
de que os brasileiros das classes populares não viam a escola com
bons olhos, pois ela retirava as crianças da convivência familiar. No
século XIX, a escola foi associada ao recrutamento compulsório de
ribeirinhos e índios para a guerra contra a Paraguai. As escolas para
o povo, em geral, tinham como finalidade a formação de artesãos,
operários e empregados subalternos, sendo, em regra, associadas às
práticas de caridade e filantropia. Na Amazônia, as escolas foram ligadas à desagregação das famílias, ao sequestro das crianças para o
fornecimento de empregados domésticos e à exploração de mão de
obra para a confecção de artesanato.
O empreendedorismo é uma derivação do pragmatismo e do
utilitarismo, os quais, por sua vez, têm origem no liberalismo dos
séculos XVIII e XIX. Segundo Foucault, ele se desenvolveu a partir
de análises das crises do capitalismo geradas pelas deflagrações militares de grandes proporções nos séculos XIX e XX. Tais análises
apontaram o neoliberalismo como uma estratégia para a reconstrução econômica dos países vitimados pela guerra. Uma estratégia que
também seria capaz de prevenir o desenvolvimento de regimes totalitários. Para os defensores desta ideia, a saúde da economia estaria
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diretamente ligada à adoção da democracia e do estado de direito,
isto é, de um regime político no qual se assegura a participação de
todos e o império da lei.
Segundo Foucault, os economistas clássicos, ao examinarem
a função do trabalho na formação do preço das mercadorias, teriam
se limitado a considerar o tempo como fator determinante da “substância” deste insumo na cadeia das relações de produção. Para tais
economistas, nada, além do tempo despendido pelo trabalhador,
deveria ser levado em conta para determinar o preço de seu salário.
Até mesmo a educação e a qualificação técnica dos trabalhadores
teriam sido reduzidas à quantidade de horas necessárias à fabricação
de um produto ou à prestação de um serviço. Somente no século
XX, alguns pensadores neoliberais teriam desenvolvido a percepção
da relevância econômica de outros componentes da “substância” do
trabalho. A partir dessa percepção, eles demonstraram que as inovações, a qualificação técnica, a especialização, mas, também, a aquisição e o desenvolvimento de habilidades, a agregação de formas de
comportamento, hábitos e até a imagem do indivíduo e o prestígio de
seu grupo social são determinantes para a formação do preço, para a
criação de demanda, a abertura de mercados e outras vantagens para
o capitalismo. Mas, a principal seria a de fornecer os mecanismos
para prevenir e contornar as crises que, de tempos em tempos, assolam os mercados em decorrência da tendência da queda dos lucros
e da formação de monopólios. O progresso da ciência e das técnicas,
as inovações dos processos produtivos e a elevação do nível de escolarização dos trabalhadores seriam fatores decisivos para coibir a
formação de monopólios, pois contribuiriam para a diversificação
das demandas e impediriam o aumento das desigualdades entre os
concorrentes.
Segundo Foucault, o êxito alcançado por estas ideias se tornou evidente porque elas foram adotadas paulatinamente, depois de
1945, na Alemanha, na Inglaterra, na França e nos demais países europeus, onde se alternaram governos de direita e de esquerda, cujas
diferenças ideológicas não impediram a implantação de políticas
neoliberais. Nos Estados Unidos, tais ideias não somente foram bem
recebidas, suplantando as políticas de bem-estar social preconizadas
por Keynes, mas se disseminaram de tal maneira pela sociedade que
ensejaram a formação de um modo de vida amplamente adotado
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pelos americanos. Ali se desenvolveu a ideia de que a capacidade de
iniciativa, a força de trabalho, os hábitos, as relações sociais, a educação, enfim, todos os componentes da história individual e suas aptidões físicas e espirituais possuem um valor para a formação da renda
do indivíduo e da família. O empreendedorismo tem nesta cultura,
portanto, a sua raiz. Ele nasceu com a certeza de que cada indivíduo
é portador de um capital – o capital humano – e que, portanto, sua
vida constitui uma empresa, sua família pode se tornar uma empresa, alguma ou várias dimensões de sua vida podem ser governadas
como uma empresa.
Talvez esteja aí a razão pela qual a ONU e os demais organismos internacionais passaram a valorizar o empreendedorismo como
um componente indispensável às políticas de educação, sobretudo
para os países afetados por tragédias, pela descolonização, pelas ditaduras, pela guerra e os desastres naturais. É preciso lembrar, no
entanto, que os programas de recuperação econômica do neoliberalismo foram concebidos sob o pressuposto de que o seu êxito depende não apenas do estímulo à capacidade de iniciativa dos indivíduos,
mas, sobretudo, da manutenção do mercado como um lugar de veridicção. Isto implica o afastamento simétrico do laissez-faire e do
keynesianismo. Ou seja, considerar o mercado como um lugar de
veridicção significa assegurar, mediante uma legislação consistente,
condições justas para a realização do jogo da concorrência de maneira que o seu resultado seja sempre o enriquecimento de todos os
jogadores e jamais a ruína de alguns como suporte para o soerguimento de outros.
Nesta perspectiva, o empreendedorismo somente constitui
um valor positivo se for associado a uma forma de cidadania marcada pela defesa do estado democrático de direito. O estado democrático de direito comporta um ambiente, ao mesmo tempo econômico e político. Econômico porque regula as relações entre sujeitos
detentores de interesses, que são concorrentes no mercado. Político
porque rege as relações entre sujeitos de direito que estão submetidos ao princípio da isonomia. Ora, para que o estado democrático
de direito não seja ameaçado pelo acirramento dos conflitos de interesse, é preciso que o Estado lance mão da sabedoria da Arte de
Governar moderna, a qual não consiste tão somente em calcular as
vantagens e as desvantagens que pode obter ocasionalmente, mas em
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assegurar a regularidade e o equilíbrio das relações sociais mediante
o ajustamento dos interesses e dos direitos.
Podemos relacionar este ajustamento aos movimentos pelos
quais os organismos internacionais tentam favorecer a implantação
dos direitos humanos em todos os países, transformando esses direitos em direitos de cidadania, isto é, em benefícios concretos para
aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. A escola
é um locus prioritário para a efetivação dessa passagem do aspecto formal para o aspecto concreto dos direitos humanos. Mas, para
que cumpra esse papel, é preciso que se eleve a cidadania ao mesmo
patamar ao qual o empreendedorismo foi alçado no Ensino Médio.
O discurso e a estrutura da BNCC apresentam a cidadania e
a formação integral como dimensões tão relevantes para a educação
escolar quanto a dimensão do trabalho. Contudo, é notória a centralidade deste último nas aprendizagens ali preconizadas. Não se
pode negar, além disso, a eleição do empreendedorismo como valor
e como competência indispensáveis ao conceito de “projeto de vida”,
que sintetiza a finalidade do Ensino Médio definida pela BNCC. Esta
preferência já se fez notar na prática de numerosas instituições de
ensino que, pressionadas a apresentar resultados mensuráveis quantitativamente, promoveram a exclusão eletiva dos estudantes de
baixo desempenho, estimularam, mediante prêmios, competições
acirradas entre os estudantes aplicados, aprovaram estudantes sem a
verificação do progresso de sua aprendizagem entre outras ações inconfessáveis. Tais práticas causaram danos profundos e insuperáveis
sobretudo nos segmentos mais vulneráveis. Além de lhes ser negado
o acesso ao direito à educação, também não se permitiu a esses estudantes o acesso às aprendizagens concernentes aos princípios dos
direitos humanos, à sexualidade, aos gêneros, às desigualdades causadas pelas diferenças de cor, raça, etnia, aos direitos dos deficientes,
dos estrangeiros, dos apenados, dos desempregados etc.

Considerações finais
A maneira pela qual as ciências humanas foram incluídas na
estrutura curricular do Ensino Médio suscita muitas dúvidas sobre
o compromisso da BNCC com a Educação Integral. Tais dúvidas
podem ser explicitadas, sobretudo, pelo exame das referências às
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aprendizagens que ali se atribui ao ensino de filosofia. O campo da
docência em filosofia foi bastante reduzido pela dissolução da especificidade de seus objetos, de seus problemas e de suas abordagens. A
determinação de que os conhecimentos de filosofia deverão ser objeto de “estudos e práticas” assinala a diminuição de seu sentido pedagógico quando se compara esta situação com a condição de trabalho
ali proporcionada aos professores das áreas de língua portuguesa e
matemática, cujo trabalho será organizado sob a forma de disciplina.
Além disso, essa medida incentiva a implantação do ensino
de filosofia como uma prática domesticadora, voltada para o uso da
doutrina dos direitos humanos, da ética e dos princípios da cidadania como recursos para a acreditação social da escola, mantendo-se
em relação às desigualdades e aos conflitos uma postura de integração e não uma ação pedagógica de inclusão.
Estes fatores reforçam a condição da filosofia como uma área
de aprendizagem que, embora seja considerada um direito pela legislação, requer a liberdade de escolha para que se transforme, concretamente, em um componente curricular em um dos itinerários
formativos que supostamente serão ofertados pelas escolas. Segundo
esta teoria, todos terão direito de estudar filosofia no ensino médio,
se assim o desejarem. Contudo, cabe lembrar que os gestores públicos não serão obrigados a atender esta determinação, pois a lei
lhes faculta a possibilidade de organizar o currículo escolar com o
mínimo determinado pela BNCC, onde não existe previsão sobre a
extensão, a abrangência nem a intensidade com que a escola deverá
disponibilizar esta aprendizagem aos estudantes.
Sem desmerecer a pertinência das críticas que subsidiaram
esta mudança, precisamos considerar o fato de que a educação é um
campo de disputas crucial para a organização política do país. Por
isso, é indispensável que exploremos uma hipótese divergente e plausível para explicar por que a opinião pública e os meios de comunicação foram bastante acolhedores em relação ao novo modelo de
organização escolar adotado em 2017. A catequese, o recrutamento
compulsório dos alunos para a guerra do Paraguai, os internatos, as
instituições de “assistência” às crianças abandonadas, as escolas de
artesãos-aprendizes, os seminários religiosos foram grandemente
responsáveis por disseminar um sentimento de aversão à escola. O
qual muito dificultou o trabalho visando à implantação das políticas
públicas de educação. É impressionante como poucos são os pes- 384 -

quisadores que se dedicam a investigar esta repulsa às instituições
de ensino para esclarecer suas causas e desenvolver caminhos para
incrementar o apreço pela educação como direito fundamental entre
nós.
Entre as diferenças estabelecidas em relação aos diversos aspectos do modelo anterior, a nova maneira pela qual a filosofia foi incluída na estrutura curricular do Ensino Médio nos chama a atenção
porque assinala um deslocamento muito importante no sentido que
se pretendeu atribuir à totalidade da Educação Básica. Foi notável o
aperfeiçoamento e o fortalecimento do aspecto orgânico e sistemático das etapas constituintes deste nível da educação formal. O que
impõe a necessidade de promover a reconfiguração dos objetivos,
do conteúdo, das abordagens pedagógicas e até mesmo da formação
superior dos docentes encarregados de fazer a regência deste componente curricular. Embora a BNCC não tenha abolido as disciplinas,
ela reformulou a maneira pela qual se definem os objetivos do trabalho docente. Este já não poderá se isolar como uma matéria à parte.
Ele deverá formular o seu plano de atividades em cooperação com
os professores responsáveis pelos demais componentes curriculares
para que, em conjunto, definam os objetivos de aprendizagem, as
competências gerais e as competências específicas a serem alcançados pelos estudantes em cada momento do percurso escolar.
No caso da filosofia, este aspecto aparece de maneira mais
explícita porque ela foi incluída, junto com a história, a geografia e
a sociologia em uma única área de conhecimento, a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O trabalho destes componentes
curriculares foi estruturado não em torno de uma sequência linear
de conteúdos, mas a partir de categorias-chaves para a delimitação
do campo de problemas, objetos e formas de abordagem da realidade, a saber: Tempo e Espaço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo,
Natureza, Sociedade, Cultura e Ética; e Política e Trabalho. Além
disso, esta área de conhecimento recebeu a incumbência de assegurar a formação ética dos estudantes a partir das aptidões cognitivas
necessárias ao conhecimento da realidade social. Por fim, a BNCC
determinou que a aquisição das aprendizagens relacionadas à filosofia deverá ser realizada mediante “estudos e práticas”, isto é, preterindo a forma disciplinar em favor da liberdade e da diversidade no uso
de abordagens pedagógicas.
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Assim, um novo cenário está se descortinando para a atuação do professor de filosofia na Educação Básica. As dificuldades que
ele terá de enfrentar não se limitam ao reduzido número de horas a
ele destinado em sala de aula. Será imperioso que ele se empenhe na
ressignificação de sua disciplina. Até agora, seu plano de atividades
tinha de lidar com o ensino da história da filosofia e com a realização de atividades de problematização da atualidade conforme temas
estreitamente associados aos modos de vida dos estudantes. Doravante, este último aspecto deverá prevalecer sobre o primeiro. Para
tanto, o mapeamento das intersecções entre os demais componentes
curriculares e as outras áreas de conhecimento será indispensável.
Ele também não poderá deixar de enfrentar questões como a relação entre a teoria e a prática, a integração da filosofia e de outros
componentes em determinados arranjos curriculares voltados para
o aprofundamento de estudos ou a formação profissional e o apoio
aos estudantes na elaboração de seus projetos de vida.
Todas essas questões deverão se desdobrar à medida em que
o docente tiver de participar da construção do projeto pedagógico
da escola, do planejamento das atividades culturais e interdisciplinares, dos processos de avaliação, da escolha do material didático,
dos equipamentos e instalações exigidos para o desenvolvimento das
atividades de formação etc.
Portanto, a ressignificação do ensino de filosofia na educação básica deverá ser ampla, profunda e rigorosa para que possa contribuir efetivamente com o esforço escolar voltado para a formação
integral dos jovens. A nova legislação instituiu um campo complexo
de possibilidades de maneira que pode acalentar a esperança de que
a filosofia venha a dispor de uma generosa carga horária em sala de
aula, mas também nos dá motivos para suspeitar de que as escolas
serão pouco acolhedoras em relação ao professor de filosofia e a todos os docentes que manifestarem o gosto pelo pensamento crítico e
a liberdade de manifestação.
Esta elasticidade que doravante acompanhará as possibilidades da filosofia sinaliza o fato de que a sociedade brasileira mantém com a escola uma relação controversa, de apreço e desconfiança,
de apoio e repulsa. Com a BNCC, se abrem diversas oportunidades
para que esta relação seja reavaliada e adquira novos contornos, podendo fortalecer as formas de cooperação ou, pelo contrário, refor- 386 -

çar as atitudes de distanciamento. Para alcançar a primeira opção,
será necessário identificar e desenvolver interfaces que favoreçam a
reflexão, a organização lógica do pensamento, a problematização da
verdade e suas repercussões nos campos da ética, da política e da
estética. A ampliação e a diversificação destas interfaces poderão ser
avaliadas mediante a verificação do nível de acolhimento e respeito
às diferenças, ao favorecimento da valorização dos direitos humanos
e dos princípios de justiça, sustentabilidade e saúde como direitos de
cidadania, isto é, direitos cujo sentido não pode ser dado por sua forma pura, transcrita na lei, e sim pela sua efetiva disponibilização aos
sujeitos que possuem a sua expectativa para que os mesmos tenham
acesso ao seu usufruto.
As pesquisas de Foucault nos fornecem muitos subsídios para
analisar esta política de educação de maneira que possamos problematizar filosoficamente a prática da docência e o ensino de filosofia.
Além de suas análises sobre os dispositivos de saber e poder, de seus
estudos sobre a biopolítica e o neoliberalismo, será preciso destacar suas investigações sobre a parresía (o dizer a verdade) e as práticas do cuidado de si. Desenvolvidas a partir do século V a. C., elas
chamaram a atenção de Foucault por guardarem muitos elementos
teóricos e práticos que foram fundamentais para a formação da atividade filosófica tal como hoje a conhecemos. Encontramos nestas
investigações muitos ensinamentos sobre a maneira pela qual a filosofia tem sido acolhida nos sistemas de ensino da atualidade e como,
a despeito disso ou justamente por isso, ela permanece viva e insiste
em cumprir sua tarefa pedagógica mediante a crítica, a denúncia, a
refutação, o conselho, com a coragem de dizer a verdade:
A atitude técnica ou a atitude de ensino na filosofia, não é, ao contrário, a que busca prometer, num futuro, encontrar numa unidade
fundamental o ponto de coincidência entre alètheia, politeia e ethos
mas ao contrário, a que busca definir, em sua irredutível especificidade, sua separação e sua incomensurabilidade, as condições formais do dizer a verdade (é a lógica), as melhores formas do exercício
do poder (é a análise política), e os princípios da conduta moral (é
simplesmente a moral). Digamos que essa atitude em filosofia é o
discurso da heterogeneidade e da separação entre alètheia, politeia
e ethos.
Existe, ao meu ver, uma quarta atitude em filosofia, é a atitude parresiástica, a que tenta justa, obstinadamente e sempre recomeçando
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reconduzir a propósito da questão da verdade, a das suas condições
políticas e a da diferenciação ética que abre o seu acesso a ela; que
perpetuamente e sempre traz, a propósito da questão do poder, a
da sua relação com a verdade e com o saber, por um lado, e com
a diferenciação ética, por outro; é. É, enfim, a que, a propósito do
sujeito moral, traz sem cessar a questão do discurso verdadeiro em
que esse sujeito moral se constitui e das relações de poder em que
esse sujeito se forma. São esses o discurso e a atitude parresiásticos
em filosofia; é o discurso ao mesmo tempo da irredutibilidade da
verdade, do poder e do ethos e, ao mesmo tempo o discurso da sua
necessária relação, da impossibilidade onde estamos de pensar a
verdade (alètheia), o poder (politeia) e o ethos sem relação essencial,
fundamental uns com os outros (FOUCAULT, 2008, p. 61).
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