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Ninguém ignora tudo. Ninguém 

sabe tudo. Todos nós sabemos 

alguma coisa. Todos nós 

ignoramos alguma coisa. Por 

isso aprendemos sempre 

(FREIRE,1989). 

 

 

 



 
 

  

RESUMO 

 

 

Meu objetivo com esse trabalho foi desenvolver um estudo teórico que contribua para 

retirar as pessoas de uma suposta zona de conforto para que saiam em busca de 

caminhos alternativos em suas práticas pedagógicas. Que se coloquem em “risco” 

(GALLO, 2011), a procura do desconhecido, que não se permitam “docilizar” por 

imposições de um pensamento único - caminhos que vão contra o que comumente é 

habitual. Nesse sentido, procurei problematizar os conceitos de ensino/aprendizagem a 

partir de alguns fundamentos filosóficos que se contrapõem à soberania da 

racionalidade. Para tanto, realizei uma breve análise do processo de construção do 

conhecimento no Ocidente e apresentei a Filosofia como um dispositivo para o 

pensamento criativo, além de apontar que é possível abordar uma proposta de 

ensino/aprendizagem por outras vias que não só a da racionalidade lógica. Acredito que 

este trabalho é só o início de muitas questões para reflexões mais aprofundadas a 

respeito da importância de se pensar ensino/aprendizagem pela proposta aqui 

apresentada, ou seja, aprendizagem como criação.  

Palavras-chave: Ensino/Aprendizagem, Experiência Filosófica, Pensamento criativo, 

Formação 
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INTRODUÇÃO 

 

Nunca se sabe como uma pessoa aprende: mas de qualquer forma que 

aprenda, é sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e não 

pela assimilação de conteúdos objetivos. Quem sabe como um 

estudante pode tornar-se repentinamente ‘bom em latim’, que signos 

(amorosos ou até inconfessáveis) lhe serviram de aprendizado? Nunca 

aprendemos alguma coisa nos dicionários que nossos professores e 

nossos pais nos apresentam. O signo implica em si a heterogeneidade 

como relação. 

Gilles Deleuze 

 

Tomando como fio condutor, minha própria experiência enquanto aluna das 

redes públicas de ensino, desde o início de meu processo de escolarização até minha 

chegada à Universidade, percebi que não só eu, mas, muitos dos alunos do mesmo curso 

de Graduação ao qual eu pertenço, vivenciamos dificuldades em compreender os 

discursos e textos que nossos professores nos apresentavam.  

Era como se daqueles anos todos de estudos tivesse ficado muito pouco do que 

haviam nos “ensinado”. Precisei chegar à Universidade para me dar conta de que, 

apesar de ter superado ano a ano, cada série determinada pela escola, não havia 

realizado concretamente a aprendizagem dos conteúdos escolares exigidos pela grade 

curricular dos ensinos fundamental e médio.  

Esse incômodo vem me acompanhando ao longo do curso de Pedagogia e, 

agora, no final do mesmo, ao me deparar com as questões e fundamentos que norteiam 

o grupo de pesquisa referente ao projeto: Artes de fazer e de saber de uma Escola em 

um contexto de diversidades e adversidades, do qual fiz parte como bolsista de Iniciação 

Científica, me sinto impelida a aprofundar as inquietações expostas nas discussões do 

nosso grupo de estudos. Questões essas que envolviam diretamente as atividades de 

ensino/aprendizagem numa perspectiva que procurava pensar as relações entre arte, 

aprendizagem e criação, tal como nos interpela Deleuze apud Kastrup (2001):
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[...] o interesse de Deleuze pelo tema da aprendizagem aparece em 

muitos momentos de sua obra. Em Diferença e Repetição (1968/1988) 

já é nítido o ponto que marcará a originalidade de sua abordagem: a 

aprendizagem não é entendida como passagem do não-saber ao saber, 

não fornece apenas as condições empíricas do saber, nem é uma 

transição ou uma preparação que desaparece com a solução ou 

resultado. A aprendizagem é, sobretudo, invenção de problemas, é 

experiência de problematização. A experiência de problematização 

distingue-se da experiência de recognição. (p. 19) 

 Como expõe Deleuze, a perspectiva que desejo abordar nesse trabalho procura 

compreender a aprendizagem para além dos processos de cognição e recognição que 

comumente aprendemos com teóricos como Piaget e Vygotsky nas disciplinas 

relacionadas aos processos de aprendizagem, tal qual aconteceu comigo em meu 

processo de escolarização.  

A aprendizagem foi frequentemente tratada ao longo da história da 

Psicologia, e em sua investigação tem predominado o modelo da 

ciência moderna. A conseqüência disto é que a tônica tem recaído 

sobre a busca de leis da aprendizagem. Esta maneira de colocar o 

problema revela um caráter limitado desses estudos, pois, se por um 

lado a aprendizagem é reconhecida como um processo de 

transformação, seja do comportamento, seja da cognição, o que 

aponta para sua dimensão temporal, por outro a empresa científica 

busca as leis e os princípios invariantes que regulam este processo de 

transformação temporal. Ora, se o processo de aprender encontra-se 

submetido a leis científicas, seus resultados são passíveis de 

previsão. O diagnóstico é que o problema da aprendizagem inventiva 

tem sido sistematicamente excluído da história da Psicologia. Neste 

campo, a aprendizagem encontra-se dissociada da invenção. 

(KASTRUP, 2001, p. 20) 

Contrariamente a esta posição, para Deleuze, aprendemos quando não nos 

limitamos a reproduzir um dado conhecimento, mas quando somos capazes de criar 

novos conhecimentos a partir daquilo que nos foi apresentado.  

Ainda caminhando com o filósofo francês e apoiada na leitura de Kastrup 

(2001), compreendi que existe uma distinção entre as experiências de problematização e 

recognição. Segundo essa autora, a recognição se dá a partir de uma síntese entre 

faculdades, ou seja, no caso da percepção, por exemplo, trata-se da síntese entre a 

sensação e a memória. Kastrup nos dá como exemplo a seguinte sequência: “esta é a 

minha casa, o ônibus que pego para ir ao trabalho, o rosto familiar do meu amigo. Essas 
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sensações ativam um traço mnésico do qual ocorre uma síntese, que é fonte da atividade 

de reconhecimento, a qual torna o presente, passado, e o novo, velho.” (p. 19) 

Ainda segundo essa autora, diante de novas experiências, as faculdades de 

sensibilidade, memória e imaginação atuariam de modo divergente: “quando alguém 

viaja a um país estrangeiro, as atividades mais cotidianas, como abrir uma torneira para 

lavar as mãos, tomar um café ou chegar a um destino desejado tornam-se problemáticos. 

Ao ser bruscamente transportado para um novo ambiente, os hábitos anteriores não 

servem e o viajante vive sucessivas experiências de problematização. Não se trata de 

mera ignorância, mas de estranhamento e tensão entre o saber anterior e a experiência 

presente.” (KASTRUP, 2001) 

Quando viajamos somos forçados a conviver com uma certa errância, 

a perder tempo, a explorar o meio com olhos atentos aos signos e a 

penetrar em semióticas novas. Somos forçados a pensar, a aprender e 

a construir um novo domínio cognitivo e uma outra maneira de 

realizar atividades que eram tão simples e corriqueiras que havíamos 

esquecido seu caráter inventado. A viagem surge, então, como ocasião 

de uma aprendizagem, pois o viajante não se dava conta de que as 

relações que tomava como óbvias e garantidas eram, a rigor, 

construídas e inventadas. Tal aprendizagem não se esgota na solução 

dos problemas imediatos, mas prolonga seus efeitos e sua potência de 

problematização. (KASTRUP, 2001, p.19) 

Entendo que o que Kastrup propõe com esses exemplos, é que todo processo de 

ensino/aprendizagem deve se dar por acontecimentos que forcem o pensamento para 

além daquilo que já estamos acostumados a pensar. Algo que transcenda a mera 

representação da vida e nos force a criar novas possibilidades de respostas ainda não 

concebidas.  

Nesse sentido a questão inicial que trago no primeiro parágrafo dessa 

introdução, ou seja, a dificuldade de entendimento que eu e muitos dos meus colegas 

nos deparamos diante do novo, que nos foi apresentado no início de nossa graduação e 

nossa resistência diante daquela experiência, nos mostra que não fomos formados em 

nossos processos de escolarização, para buscar soluções para coisas que não 

reconhecemos, os “ensinamentos” foram passados de forma que não despertou sentidos 

para que a aprendizagem acontecesse de fato, tal como defendem os teóricos da 

aprendizagem inventiva:  



13 
 

 

Podemos assim dizer, com Deleuze, que a viagem envolveu um 

aprendizado porque elevou as faculdades ao seu exercício disjunto, 

ultrapassando os limites do funcionamento recognitivo. É que a 

aprendizagem começa quando não reconhecemos, mas, ao contrário, 

estranhamos, problematizamos. (KASTRUP, 2001, p.20) 

Nesse ponto trago, a seguinte citação de um artigo de autoria de minha 

coordenadora de pesquisa e atual orientadora desse trabalho. Entendo que essa citação 

clarifica as questões que venho trazendo ao longo desse texto, no intuito de 

problematizar as relações entre pensamento, ensino e aprendizagem. 

[...] aprendi com Hannah Arendt (1983) que sem a força corrosiva e 

desconstrutiva do pensamento, qualquer ação é possível, qualquer lei 

pode ser racionalmente justificada. Somente da atividade de pensar 

poderia advir uma resposta, somente do próprio desempenho dessa 

atividade. Arendt respalda minha aproximação com a experiência ao 

invés de optar por doutrinas, o que me implica com a experiência do 

pensamento. [...] Com Arendt compreendi que o pensamento é uma 

arma contra todo o mal do totalitarismo que tantas vezes se instaura 

através de doutrinas e que a razão moderna pode ser uma delas. O que 

Arendt reivindica é o caminho árduo do questionamento, pois, pensar 

é reconstruir em si a pluralidade, isso é; vislumbrar a possibilidade de 

outros pontos de vista, imaginar o ponto de vista do outro: (SILVA, 

2013, p.215) 

Mesmo sem grande domínio sobre os teóricos que nortearam a pesquisa, percebo 

que de algum modo é possível encontrar neles uma forma alternativa de pensar 

ensino/aprendizagem por vias que não se reduzam a uma lógica instrumental e 

doutrinária. Nesse sentido: “A aprendizagem inventiva pode ser uma via para se pensar 

ensino/aprendizagem de forma alternativa, por entender que a partir da perspectiva da 

invenção, a aprendizagem não se resume a um processo de solução de problemas, mas 

inclui a invenção de problemas, a experiência de problematização”. (KASTRUP; 

TEDESCO; PASSOS, 2008). 

Acredito que este trabalho é só o início de uma série de questões para reflexões 

mais aprofundadas e necessárias, a respeito da importância de se pensar 

ensino/aprendizagem pela via a que me proponho, ou seja, aprendizagem como criação. 

Espero que esse pensar possa, de alguma forma, influenciar ações transformadoras de 

realidades escolares que muitas vezes são concebidas como dadas e sem solução.  

Este trabalho é para mim um desafio. Um desafio a partir do momento que move 

o meu pensar por caminhos que sequer havia imaginado antes de ter vivido algumas 
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disciplinas desse curso, além das Experiências como Bolsista de Iniciação Científica. 

Isto porque o que proponho é desenvolver um trabalho teórico que contribua para retirar 

as pessoas de uma suposta zona de conforto para que saiam em busca de caminhos 

alternativos, a procura do desconhecido, que não se permitam “docilizar
1
” por 

imposições de um pensamento único - caminhos que vão contra o que comumente é 

habitual.  

Nesse sentido, pretendo problematizar os conceitos de ensino/aprendizagem a 

partir de alguns fundamentos filosóficos que se contrapõem à soberania da 

racionalidade lógica. Para tanto, procuro realizar uma breve historiografia do processo 

de construção do conhecimento no Ocidente e em seguida apresentar a filosofia como 

dispositivo para o pensamento criativo, além de tentar apontar que é possível abordar 

uma proposta de ensino/aprendizagem através de outras vias que não só a racionalidade 

lógica. 

  

                                                             
1
Para compreender esse termo temos que recorrer à Foucault apud Silva (2013) quando esta nos explica 

que as “biotecnologias” incidem sobre nosso campo perceptivel como estratégias sob as quais o poder se 

exerce sobre a vida, determinando padrões para nossa existência no mundo. 
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CAPÍTULO I  

 

O NASCIMENTO DO PENSAR FILOSÓFICO: A FILOSOFIA COMO FORMA 

RACIONAL DE CONHECER O MUNDO 

 

 

A relação entre filosofia e educação mostra-se uma relação complexa 

e polissêmica. A gênese dessa relação pode estar em Sócrates, ou nos 

pré-socráticos, mas pode também ser percebida como uma questão 

primordial do ser humano, na busca por entender sua existência no 

mundo e por transmitir essa experiência aos outros seres. 

 

Rosa Helena Mendonça 

 

Berço de todas as ciências, a Filosofia Antiga contribuiu de forma decisiva para 

a formação do pensamento Ocidental. A tentativa de fuga das explicações mitológicas 

levou Tales de Mileto a valer-se da razão para buscar um princípio único como 

explicação do mundo. Essa perspectiva não só constituiu o ideal da filosofia como 

também forneceu o impulso original para explicar e conhecer o mundo, modelo de 

pensamento que há mais de dois milênios ganhou força e influenciou as antigas e atuais 

formas de pensar. 

Conhecer a História da Filosofia é primordial para compreender como o 

pensamento ocidental foi e vem sendo construído. Em seu texto: “A História da 

Filosofia Antiga e a formação do pensamento ocidental”; Fernandes e Junior (2009) 

associam o modelo de pensamento ocidental com a história do pensamento filosófico 

Grego, pautando-se na assertiva de Jaeger (2003 in FERNANDES e JUNIOR, 2009): 

“As origens de pensamento filosófico grego têm sido consideradas, geralmente, dentro 

do quadro tradicional da história da filosofia”.  

Ter conhecimento sobre a história da filosofia, mesmo que breve, pode nos 

fornecer pistas para compreendermos como o campo do saber filosófico originou as 

diferentes ciências e foi decisivo para a busca de respostas para os enigmas da vida, 

outrora explicados apenas por mitos. Apesar de não valer-se do empirismo e levar em 

consideração explicações metafísicas em suas observações, a filosofia clássica nos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9
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apontou a relevância da sistematização, do rigor e da racionalidade na estruturação do 

pensamento.  

I. 1 - O início da História da Filosofia e a formação do conhecimento no Ocidente. 

Indagações e questionamentos levaram os gregos a inquietarem-se na busca de 

explicações racionais que pudessem explicar os acontecimentos naturais, humanos e 

sociais que permeavam sua existência posto que os mitos já não fossem suficientes para 

dar conta dessas indagações. Foi por causa dessas inquietudes que surgiram as bases 

para a construção dos fundamentos da racionalidade lógica no ocidente ao longo dos 

anos, a partir da Filosofia.  

Apesar de a filosofia ter nascido na Grécia, os períodos históricos da filosofia, 

não correspondem aos mesmos períodos da história da Grécia. Marilena Chauí nos 

oferece uma espécie de “linha do tempo da Filosofia” não como percurso reto a ser 

seguido como um trajeto linear e sem desvios, mas, muito mais, como possibilidade de 

nos situarmos de forma sistematizada ao longo desse tempo: 

A história da filosofia grega é composta por quatro períodos, são eles: 

Período pré – socrático ou cosmológico (do final do século VII ao 

final do século V a.C.), período em que a filosofia se ocupa 

fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das 

transformações da natureza.  Período socrático ou antropológico (do 

final do século V e todo o século IV a.C.), quando a filosofia investiga 

as questões humanas. Período Sistemático (final do século IV ao 

final do século III a.C.) quando a filosofia busca reunir sistematizar 

tudo quanto foi pensado pela cosmologia e pelas investigações sobre a 

ação humana na ética, na política e nas técnicas. Período helenístico 

ou greco-romano (do final do século III a.C. até o século IV d.C.) 

Nesse longo período, que abrange a época do domínio mundial de 

Roma e do surgimento do cristianismo, a filosofia se ocupa sobretudo 

com as questões da ética, do conhecimento humano e das relações 

entre homem e a natureza e de ambos com Deus. (CHAUÍ, 2006, 

p.39). 

Na visão de Chauí (2006) - parafraseando Fernandes & Junior (2009) - o 

conhecimento dos principais períodos da filosofia grega, definiram as bases e 

fundamentos para a formação do pensamento ocidental.  

O estudo sobre o processo de construção do conhecimento no ocidente, nos 

mostra como, historicamente, a sociedade vem impondo uma forma de pensar que só 
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valoriza a racionalidade lógica. Como se o objetivo do conhecimento não pudesse ser 

outro se não a busca “de verdades” pelas vias das ideias racionais. 

 Historicamente, a filosofia demorou a se fundamentar, pois, na antiguidade o 

pensar era impregnado por mitos e convicções de Fé da religiosidade, o que dificultou o 

estabelecimento da racionalidade específica da filosofia. Ou seja, a filosofia já nasce 

calcada na forma como concebemos o pensamento racional ainda nos dias atuais. 

Segundo Chauí, a filosofia grega teve forte influência sobre a formação do pensamento 

e das instituições das sociedades ocidentais.  

 Assim, a filosofia, inicialmente, tinha o objetivo de explicar racional e 

coerentemente as questões da physis relacionadas aos aspectos referentes à cosmologia 

e, posteriormente, questões referentes à polis, Com o passar dos anos, novas temáticas 

foram sendo incorporadas à reflexão filosófica. Reflexões essas marcadas por um 

pensamento voltado para a explicação racional dos fenômenos que constituíam as 

inquietações dos homens daquela época, onde muitas dessas questões ainda persistem. 

I.2 Reflexos desse pensar na Escola 

 Já no “Mito da Caverna” em Platão; em uma das passagens mais clássicas da 

história da Filosofia, veremos que o filósofo grego discorre a respeito de questões 

referentes à teoria do conhecimento. Nessa passagem, Platão argumenta que o mundo 

inteligível, ou seja, o mundo em que as Formas ou Ideias que garantem o conhecimento 

inteligível é o reino das matemáticas que são o modo como apreendemos o mundo e 

construímos o saber humano. Em Platão, a racionalidade ocidental já se revelava como 

um modo imperativo para se obter conhecimento. 

Encontramos também, essa concepção racionalista em Sócrates com o método 

socrático, denominado de maiêutica e que se baseia na ideia de que o conhecimento é 

inerente a mente de todo ser humano, podendo ser encontrado pelas respostas às 

perguntas propostas de forma eficaz. Desse modo, a maiêutica socrática reafirma a 

busca de modelos "universais" que representariam os elementos que caracterizam um 

modo “ideal” de conhecimento. 

Como podemos evidenciar com Platão, Sócrates e até mesmo em Aristóteles 

com sua formulação clássica de que o homem é um animal racional, capaz de dizer a si 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Racional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno
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e ao mundo, o tema da razão e a formação de sujeitos racionais, tem sido central para a 

filosofia o que acabou por influenciar radicalmente os modos de exercer 

pedagogicamente a educação escolar. 

Assim, a tradição filosófica no ocidente instituiu a ideia de universalidade que 

deu origem às formas político-sociais que foram sendo “adotadas como verdades” ao 

longo da história ocidental, dando sentido para práticas pedagógicas que nos insere em 

um universo pautado por identidades e representações de modelos que atuam como 

referência na redução das diferenças entre aqueles que fogem dos padrões instituídos; 

Produzindo bem sucedidos (aqueles que se enquadram nesses modelos) e fracassados 

(os que atuam por modos diferentes dos enquadres racionalistas). 

Desse modo, enraizada nesse enunciado de uma razão esclarecedora, a escola 

moderna, encontra a fundamentação de sua ação na racionalidade e esta, por sua vez, 

oferece as diretrizes que compõem o conteúdo normativo da educação e as justificativas 

metodológicas para a formação do sujeito, sua pretensa autonomia e emancipação. 

I.3 Possibilidades filosóficas de conceber o mundo 

Mas afinal o que é Filosofia? Quando nos deparamos com essa pergunta, esperamos 

uma resposta exata, porém, na verdade estamos diante de uma série de significados, aos 

quais, juntos, dão sentido ao o que vem a ser a Filosofia. Esta pergunta, talvez, seja o 

ponto de partida de alunos, que iniciam seus estudos em Filosofia. 

Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis, Filosofia é o “Estudo geral 

sobre a natureza de todas as coisas e suas relações entre si”. Esta definição é tão 

generalista, que continuamos a nos perguntar o que é Filosofia? Isto mostra que uma 

definição dicionarizada não basta para explicar a complexidade conceitual do termo 

Filosofia. Portanto, faz-se necessário um conjunto de ideias que se complementam para 

construirmos um sentido para a Filosofia.  

Podemos buscar um significado para filosofia a partir de sua etimologia.  

 

A palavra filosofia é grega. É composta de duas outras: philo e sophía. 

Philo quer dizer “aquele ou aquela que tem um sentimento amigável”, 

pois deriva de philía, que significa “amizade e amor fraterno”. Sophía 

quer dizer “sabedoria” e dela vem a palavra sophós, Sábio. [...] 
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Filosofia significa, portanto, “amizade pela sabedoria” ou “amor e 

respeito pelo saber”. (CHAUÍ, 2006, p.25) 

Assim, de acordo com Marilena Chauí:  

Filosofia significa, portanto, “amizade pela sabedoria” ou “amor e 

respeito pelo saber” [...] Assim, filosofia indica a disposição interior 

de quem estima o saber, ou o estado de espírito da pessoa que deseja o 

conhecimento, o procura e o respeita. (CHAUÍ, 2006, p.25) 

Em qualquer dicionário básico de Filosofia é possível perceber que o termo 

filosofia é formado pelos radicais: “Sophia – saber - e Philo – amizade, o que nos 

conduz à síntese: “amizade pelo saber” ou “filiação ao saber”. 

Se levarmos em consideração somente estas formas de pensar a filosofia, tem-se 

a ideia de uma prática filosófica como mera contemplação, algo que se exerce apenas no 

campo das ideias. Porém, ainda guiada pela etimologia da palavra, vamos constatar que 

esta sugere afeto (philia) pelo saber, portanto não há como estabelecer uma relação 

direta com a contemplação. Dessa forma, a etimologia acima citada a respeito da 

palavra filosofia, por si só, não possibilita estabelecermos um sentido definidor do 

termo, diante da complexidade que a palavra suscita. O que me leva a concluir que não 

é possível entendermos realmente a filosofia através, somente, de sua etimologia. 

É em Deleuze e Guatarri que encontro uma problematização para pensarmos a 

filosofia de modo mais complexo: 

Ela não é contemplação, pois as contemplações são as coisas elas 

mesmas enquanto vistas na criação de seus próprios conceitos. Ela não 

é reflexão, por que ninguém precisa de filosofia para refletir sobre o 

que quer que seja: acredita-se que dar muito à filosofia fazendo dela a 

arte da reflexão, mas retira-se tudo dela, pois os matemáticos como 

tais não esperaram jamais os filósofos para refletir sobre a 

matemática, nem os artistas sobre a pintura ou a música; dizer que eles 

se tornam então filósofos é uma brincadeira de mau gosto, já que sua 

reflexão pertence à sua criação respectiva. E a filosofia não encontra 

nenhum refúgio último na comunicação, que trabalha em potência a 

não ser de opiniões, para criar o “consenso” e não o conceito. 

(DELEUZE e GUATARRI, 1992, p.14) 

Segundo Deleuze: “A tarefa da filosofia é, antes de qualquer coisa, criar 

conceitos. O filósofo é inventor de conceitos”. (DELEUZE Apud VASCONCELLOS, 

2005). Assim para entender melhor a filosofia como criação de conceito, Deleuze nos 

explica que: 



20 
 

 

O filósofo é o amigo do conceito, ele é conceito em potência. Quer 

dizer que a filosofia não é uma simples arte de formar, de inventar ou 

de fabricar conceitos, pois os conceitos não são necessariamente 

formas, achados ou produtos. A filosofia, mais rigorosamente, é a 

disciplina que consiste em criar conceitos. (DELEUZE e GUATARRI, 

1992, p.13) 

Podemos concluir que “a questão da filosofia é o ponto singular onde o conceito 

e a criação, se remetem um ao outro. (DELEUZE e GUATARRI, 1992, p.20) 
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CAPÍTULO II 

ENSINO/APRENDIZAGEM NUM CONTEXTO FILOSÓFICO 

 

No pensar têm lugar também o imaginar, o sentir, o desejar. 

Ingrid Xavier 

 

Que significado damos ao par ensino/aprendizagem? Como se aprende? Existe 

um modo certo de ensinar? Diante destas questões que de uma forma ou de outra tem 

me perturbado, me inquieta a naturalidade com que este tema vem sendo abordado no 

âmbito da Educação. Neste sentido, proponho olharmos os conceitos de 

ensino/aprendizagem, por um viés diferente das abordagens que comumente estamos 

habituados a tratar.  Proponho uma abordagem de refração
2
, a partir da filosofia. 

Aqui se faz necessária uma pausa para justificar minha opção por caminhar pelas 

vias da filosofia. Primeiramente gostaria de expor que, ao contrário do se possa pensar, 

a filosofia não fica só no campo do conhecimento que se limita ao universo abstrato das 

ideias, da contemplação, o exercício do pensar filosófico se materializa na vida prática. 

Já dizia Deleuze: “A tarefa da filosofia é, antes de tudo, criar conceitos. O filósofo é 

inventor de conceitos”. (DELEUZE Apud VASCONCELLOS, 2005) 

Neste sentido, pretendo dar a devida importância à filosofia no que se refere a 

uma possibilidade potente de pensarmos o par ensino/aprendizagem, mas com isso, não 

estamos desconsiderando outras vias; contribuições teóricas que tradicionalmente vem 

norteando os estudos da aprendizagem. O viés que proponho neste trabalho, é a meu 

ver, um dos caminhos que trata de modo original o tema a ser abordado e que entendo 

como um campo do conhecimento que instiga a transformação, instituindo novas 

formas de pensamento. Nesse sentido, o presente trabalho tem o intuito de provocar o 

                                                             
2
Ao invés de reflexão, prefiro a palavra refração por entender que esta está mais próxima à discussão a 

qual me proponho. Em relação à palavra refração destaco que esta me serve como metáfora, pois se trata 

do fenômeno físico que ocorre com a luz quando esta passa de um meio homogêneo e transparente para 

outro meio também homogêneo e transparente, porém diferente do primeiro. Nessa mudança de meio, 

podem ocorrer mudanças na velocidade de propagação e na direção de propagação. 
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pensamento filosófico sob a estética que Deleuze propôs para sua própria filosofia, ou 

seja, pensamento como criação. 

Ir ao encontro das ideias de Deleuze faz todo sentido para este trabalho, pois, 

estamos diante de um filósofo que, apesar de não ter se dedicado exclusivamente a 

escrever sobre educação, se tornou fundamental para ela, a partir do momento em que 

considera primeiramente o aprender, tirando a ênfase que comumente é dada somente 

ao saber. Segundo os alguns dos autores já citados nesse trabalho; em seus livros: 

Proust e os Signos; Diferença e Repetição, Deleuze escreveu praticamente uma teoria 

da educação, e que pode ser considerada o eixo central na proposta deste trabalho.  

Atualmente, as palavras Ensino/Aprendizagem, no campo da educação, 

tornaram-se jargões cujas concepções não têm produzido sentidos. Falamos tanto sobre 

ensino/aprendizagem sem nos perguntarmos: O que é realmente ensinar e aprender? E 

quando se perguntam, os pensamentos tendem a focar sempre no método. Como se o 

método fosse a solução para os problemas de aprendizagem com que deparamos nas 

Escolas. Mas, se fosse uma mera questão metodológica, por que as dificuldades de 

aprendizagem perduram, mesmo depois de tantos métodos já criados? Pensando nessa 

pergunta, me atrelo ao pensamento de Emília Ferreiro (2011) quando esta propõe que 

não devemos focar somente no método. Não no como se faz, mas sim, nas hipóteses das 

crianças. As crianças pensam, criam seus próprios caminhos para aprender. Caminhos 

esses que não podem nem devem ser ignorados. 

Por esse motivo, aprender, na perspectiva desse trabalho requer, inicialmente, 

desprendimento de ideias pré-concebidas, de conceitos pré-estabelecidos, copiados e 

reproduzidos de maneira vazia. “Não se pode aprender sem começar a se desprender de 

preconceitos naturalizados e, acima de tudo, desprender-se de si. (RENÉ SCHÉRER, 

2005). 

Aprender está além. Para que o aprender seja de fato um acontecimento, 

precisamos nos deslocar, transitar por devires que nos libertem dos pré-conceitos que 

estão impregnados em nós. Como propõe Schérer (2005) é na transformação constante 

de si mesmo que a aprendizagem se dá.  
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Sendo assim, faz todo sentido se os processos de ensino/aprendizagem fossem 

trabalhados a partir da experiência estética. A experiência estética é segundo Larrosa, 

“aquilo que nos passa, que nos acontece, o que nos toca”. (LARROSA, 2002, p. 21) 

O que quero dizer é que podemos pensar o par ensino/aprendizagem, a partir das 

coisas que despertam sentidos tanto nos alunos quanto nos próprios professores.  

Essa perspectiva apontada por Larrosa (2002) me conduz à relação dialógica do 

processo ensino/aprendizagem que aprendi com Paulo Freire. Para esse pensador, 

aprender e ensinar são condições inerentes uma a outra. Enquanto ensino eu aprendo e 

enquanto aprendo eu ensino. Essa concepção me remete a ideia de que, o professor 

enquanto detentor do conhecimento, que está ali para ensinar, de alguma forma irá 

aprender algo, e quando falo aprender algo, não estou falando apenas de saberes sobre o 

conteúdo objetivo de alguma matéria, mas sim da aprendizagem que é relativa à 

experiência sensível, que desperta sentidos no professor e no aluno, sentidos estes que 

podem transparecer numa forma diferente de estar em sala de aula, pois a cada 

experiência nova, agimos diferente, nunca será sempre do mesmo jeito. Isso acontece 

quando o professor é tocado e se deixa tocar pelas coisas que acontecem diariamente.  

Nessa direção, esse trabalho se propõe ao desafio de pensar o par 

ensino/aprendizagem a partir de uma abordagem que se desprende do pensamento que 

comumente, habita as teorias e práticas educacionais, para propor uma nova política de 

cognição. Uma política que pensa a cognição como “invenção de si e do mundo”. 

(KASTRUP, 2012). 

Assim, dialogo também com Kastrup (2012), pois esse diálogo me ajuda a 

problematizar as noções existentes sobre o termo cognição. Segundo essa autora, faz-se 

necessário desvelar os pressupostos que estão por traz dos discursos produzidos sobre 

determinado objeto, no caso deste trabalho: o par ensino/aprendizagem.  

De acordo com Kastrup (2007) a invenção não foi considerada pela Psicologia 

Cognitiva. Esta linha da Psicologia, comumente, pensa a cognição partindo do 

pressuposto de que o conhecimento é representação. Dessa forma, a cognição é vista 

como representação do conhecimento. Kastrup sugere uma mudança de paradigma que 

rompa com esse princípio da representação e considere a invenção como princípio 
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cognitivo. Tudo isso tendo em vista que quando trabalhamos com base nos pressupostos 

da cognição inventiva, podemos potencializar situações vividas no cotidiano, em sala de 

aula, problematizar situações que aparentemente não dizem respeito aos processos de 

aquisição de conhecimento. 

Kastrup (1999) define a aprendizagem ou a formação inventiva como processos 

que possibilitam a invenção de si e do mundo. Penso, com base nos fundamentos dessa 

autora, que este pressuposto da cognição como invenção, rompe com a tendência de 

naturalizar os espaços que comumente habitamos. 

Tradicionalmente as práticas que se exercem em muitas escolas são práticas que 

não valorizam a invenção, o pensar, a construção de caminhos alternativos, criação do 

novo. São práticas sob as quais a ordem, o controle, a imposição de regras não dão 

espaço para o pensamento criativo, inibindo formas originais de pensamento, seja por 

parte dos alunos ou dos professores. 

Em um ambiente onde tudo é praticamente imposto de forma vertical, sem 

espaço para interações, as instituições escolares acabam por suprimir a própria 

concepção de aprendizagem defendida por Deleuze. De maneira que em muitas 

situações as palavras disciplina e respeito se confundem na escola. A disciplina a que 

me refiro tanto diz respeito aos conteúdos dados de forma descontextualizada da vida 

como, também, ao controle que é imposto para que os alunos fiquem calados, quietos.  

Para não perderem o controle sobre a turma, os professores utilizam a palavra 

respeito impondo padrões de comportamento “desejáveis por eles” para seus alunos. 

Desta forma, além de não propiciar acontecimentos e momentos criativos na sala de 

aula, não são respeitadas as singularidades de cada sujeito. Esse suposto “respeito” não 

passa de “desrespeito” ao impor de forma autoritária modos únicos de aprender e lidar 

com o conhecimento. 

Acredito que a filosofia pensada na visão de Deleuze; a partir da criação de 

conceitos, seja crucial quando pensamos em construção do pensamento criativo, e que 

consequentemente possibilita novas formas de saberes. Aprender em Deleuze não está 

centrado na ideia de recognição, que é a forma como que desde Platão vem imperando 

como sendo a única forma do aprender, mas na criação de algo novo. Por isso a ideia de 
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criação de conceitos, mas ainda; há que se acrescentar que a criação de novos conceitos 

acontece na interação com outros conceitos. Ou seja, “nunca se aprende fazendo como 

alguém, mas fazendo com alguém.” (DELEUZE, 2003, p.21) Sempre de encontro com 

o outro, no encontro com o diferente.  

Esta forma de pensar ensino/aprendizagem vai contra a lógica que ainda existe 

atualmente no campo educacional. Na escola se espera que o aluno aprenda o que o 

professor ensina, e da mesma forma que o professor tenha o controle do que os alunos 

aprendem. Simplificadamente é isto que acontece. Não existe uma reflexão sobre os 

saberes que os educandos podem adquirir sem que necessariamente tenha sido o 

professor o mediador desse aprendizado. O fato de o educando estar em contato com o 

diferente, com um conceito novo, possibilita que este, aprenda coisas novas que fogem 

ao controle do professor e que nem por isso deve ser ignorado, pois é nessa relação que 

ficará o aprendizado de fato para o aluno, pois foi a aprendizagem que aconteceu de 

forma espontânea e se a aprendizagem aconteceu foi porque aquilo teve sentido. Houve 

então o contato com um signo novo, que possibilitou o acontecimento de um novo 

conhecimento. Ou seja: 

[...] aprender é fazer com o outro, não fazer como, imitar o outro, 

também é uma ideia retomada em Diferença e Repetição, onde 

Deleuze afirma que “nada aprendemos com aquele que nos diz: faça 

como eu. Nossos únicos mestres são aqueles que nos dizem “faça 

comigo” e que, em vez de nos propor gestos a serem reproduzidos, 

sabem emitir signos a serem desenvolvidos no heterogêneo”. 

(DELEUZE apud GALLO, 2012, p. 05)  

 

Gostaria de acrescentar que a forma como o ensino e a aprendizagem vem sendo 

abordados nas escolas, não leva em consideração as múltiplas subjetividades existentes 

neste espaço chamado de sala de aula. Devemos nos desprender dos signos como 

significados únicos, o aprender acontece na singularidade de cada um. E levar em 

consideração que segundo Deleuze, não há tempo perdido quando se trata do tempo 

dedicado ao aprender.  

II.1 A filosofia como dispositivo para a construção do pensamento criativo 

Quando considero a filosofia como dispositivo para construção do pensamento 

criativo, estou me referindo ao que Silvio Gallo (2011) chamou de “Pedagogia do risco” 

ou pedagogia anarquista, que segundo ele vai contra a “pedagogia da segurança”.  A 
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educação está calcada na pedagogia da segurança, com toda sua gama de métodos 

educacionais, buscando sempre manter o controle, a segurança. Os métodos atuais 

educacionais acabam por definhar a criatividade, acabam com a vida. Quando nos 

lançamos ao desconhecido, estamos abertos às possibilidades, nos guiando no mundo 

das possibilidades, do impensado, esta é a “Pedagogia do risco” a que Gallo se refere.  

Nesta mesma linha temos uma “filosofia da diferença”, que “vai na direção de 

potencializar e multiplicar essas linhas de fuga. Fazer com que as diferenças e as 

singularidades vazem por todos os poros”. (GALLO, 2011). Neste sentido, a filosofia 

pode influenciar na construção do pensamento criativo, a filosofia como modo de agir e 

pensar a educação. 

Quando vamos contra ao que parece dado, através de pequenas atitudes no 

cotidiano, pensando em cada singularidade, estamos assim, cuidando para não deixar 

que a criatividade seja eliminada. Diante de tanto controle, tanto domínio do que pode 

ou não ser aprendido por parte dos alunos, o espaço/tempo do criar fica limitado. Mas, 

acredito que a criatividade é inerente ao ser humano e que tanto pode ser potencializada 

como permanecer adormecida, depende de como enxergamos e lidamos com o saber e o 

exercício do pensar.  

A base da filosofia de Deleuze está calcada na chamada filosofia da diferença, 

por isso, esse filósofo contribuiu grandemente para elaboração deste trabalho. Minha 

intenção com este trabalho é que, todos que tenham acesso a ele, possam de alguma 

forma, pensar suas práticas como professores, refletirem sobre elas e, talvez, gerar 

alguma diferença no contexto escolar, para que mais e mais professores possam cultivar 

uma forma de pensar contra um “status quo” que se instalou na educação, adequando-

se as demandas capitalistas, para que a repetição produza sempre o mesmo, nunca a 

diferença tal qual Deleuze nos desafia a pensar. 
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CAPÍTULO III 

 

ENTRE A FILOSOFIA, O ENSINO E A EDUCAÇÃO: UMA PROPOSTA 

CRIATIVA PARA O APRENDER. 

 

Intempestiva, extemporânea, a filosofia afirma que o mundo 

poderia ser diferente. Sempre. 

Ingrid Xavier 

 

Podemos arriscar dizer que foi com Sócrates e sua maiêutica, que se deu a 

relação inaugural, no sentido pedagógico, entre a Filosofia e Educação, porém, desde os 

primórdios da filosofia, muito antes de Sócrates, já a partir de seus predecessores, essa 

relação pode ser percebida, se considerarmos que todo processo Educativo passa 

necessariamente por “[...] uma questão primordial do ser humano, na busca por entender 

sua existência no mundo e por transmitir essa experiência aos outros seres.” 

(MENDONÇA, 2011, p. 3) 

Nessa direção a filosofia relacionada à educação, deve ser concebida como 

prática de pensamento que se ocupa com problemas relacionados à nossa existência, à 

phisis e a polis, questões que considero essenciais no processo educativo em seu sentido 

mais completo. Quando um aluno compreende a importância dessas relações e passa a 

entender que há um mundo a ser entendido e explorado, tomando para si o desafio de 

pensar e problematizar sua existência no mundo; podemos dizer que este aluno atingiu o 

caminho para sua autonomia, ou seja, o da originalidade do pensamento. 

A possibilidade de aprender, diz Deleuze (em Proust e os signos), tem 

a ver com a possibilidade de tornar-se sensível à complexidade do 

mundo, à sua essência complicada. Pensamos quando nos deparamos 

com essa multiplicidade complicada que é o mundo. Esse movimento 

se opõe àquele que se ocupa de se ajustar a um padrão unívoco 

predeterminado. Filosofar é se surpreender com o mundo. (KOHAN, 

2011, p.23) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Exist%C3%AAncia
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Se tomarmos essas proposições e transportarmos como fundamentos para os 

processos de Ensino/Aprendizagem, há que se abrir mão de uma metodologia pronta e 

adotarmos como prática desse processo o convite ao pensamento como propõe a 

experiência filosófica. Quando partimos de uma proposta pronta, estamos determinando 

o que e como nosso aluno deve pensar, porém quando provocamos nossos alunos com 

questões que os instiguem a pensar podemos proporcionar-lhes uma experiência viva 

com o conhecimento.  

Enquanto educadores; precisamos encontrar meios que abram mão de métodos 

convencionais, que andam por nossos estudantes, ao invés de apontarem caminhos para 

que eles possam fazer suas próprias escolhas. Não há fórmulas para isso, a ideia é que o 

professor encontre a sua própria maneira de se localizar nesse processo tomando como 

princípio o fazer da filosofia. (KOHAN, 2011) 

Mas, podemos acreditar que a sala de aula, nos dias de hoje, seja o melhor 

ambiente para ensino/aprendizagem tal qual estamos propondo aqui, nesse trabalho? 

Teríamos, nós educadores, autonomia para abrir mão dos métodos de ensino que nos 

são impostos pelas redes de ensino? Estamos destinados a percorrer os mesmos 

caminhos ou podemos tomar caminhos diferentes? Poderíamos dizer que somos 

“educados” ou simplesmente “docilizados”? Quem de nós fará a diferença na “sala de 

aula?”  

A escola tem sido em nossa sociedade o lugar privilegiado da sistematização de 

conhecimentos e saberes que se inserem socialmente como “bens simbólicos que 

representam a existência concomitante da “cultura-valor” – cultura como meio de 

distinção dos sujeitos e acumulação de cultura erudita” (GUATTARI e ROLNIK, apud 

SILVA e MARTON, 1993, p. 14).  

Não há como discordar da proposição de Guattari e Rolnik. Em nossa sociedade 

contemporânea, o conhecimento foi enquadrado em moldes adequados aos interesses 

econômicos e produtivos. Não há como negar que ao longo dos tempos, a escola 

moderna se inseriu nessa lógica de valor. Sabemos também, que uma cultura não se 

estabelece em dias ou meses. Foram investidos anos para que uma ideologia 

fortalecesse e inculcasse em nossos sistemas de ensino uma “cultura - valor” como 

“bem simbólico” reconhecido por nossa sociedade. Nosso desafio é dedicar toda a 
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energia possível para que em tempo mais curto possamos romper com essa lógica que 

nos insere numa ciranda entre o ser e o ter. Assim, levando em conta o caráter 

problematizador da filosofia que tem como princípio nos fazer pensar sobre o que 

rotineiramente não pensamos, seja, talvez, o caminho para criarmos um novo mundo 

possível. 

A educação é um espaço de incessantes conflitos. Transgredir a 

naturalização dos saberes e exercitar-se como máquina de guerra 
frente ao aparelho de Estado são estratégias a serem tentadas por 

aqueles que pensam ser interessante problematizar o lugar e o sentido 

do ensino em direção a uma educação filosófica. (XAVIER, 2011, p. 

26) 

Existimos, pensamos, usamos a palavra verbalizada e escrita para expressarmos 

quem achamos que somos, de onde viemos e para onde vamos. Ainda não temos 

respostas prontas e acabadas para essas questões e talvez nunca tenhamos, mas o 

exercício de pensá-las nos conduziu a todo conhecimento civilizatório que alcançamos 

até aqui. Traçar esse caminho não foi um exercício meramente marcado a ponto, 

compasso e régua. Traçar esse caminho implicou muitos pensares. Pensamentos com 

um fim comum, mas por vias distintas. Foi justamente na complexidade e na 

multiplicidade dessas vias de pensamentos que caminhamos até aqui. Aliás, “O 

pensamento não aparece quando queremos, mas sim quando as condições de seu 

aparecimento são provocadas.” (XAVIER, 2011, p.29), portanto, “Tenhamos a coragem 

de lançar-nos ao risco de enfrentar um percurso sem saber qual nosso ponto de chegada” 

e nos permitamos a “Uma experiência de pensar o não pensado, de experimentar sem 

redes de segurança, uma abertura de risco, como pratica da liberdade, como do novo e 

da criatividade. E como isso, pensar uma filosofia e uma educação que sejam, ambas e a 

um só tempo, pensamento e experiência; educação como experiência e pensamento”. 

(GALLO, 2011, p.13)  

Quando proponho pensar a educação, o aprender, o ato de ensinar sob a 

perspectiva do fazer filosófico, quero dizer que precisamos pensar modos de ensinar e 

aprender que escapem da lógica fundacionista que vem norteando nossa educação e 

“Apostemos numa filosofia que invista no risco da diferença, em lugar de investir na 

segurança do mesmo” (GALLO, 2011, p. 16)   
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Para tanto, precisamos fazer com que os conteúdos escolares saiam das formas 

que se enquadram ao já pensado; e libertem a educação para as experiências que 

despertam sentidos, as emoções e nos conduzem ao pensamento impensado. 

Lembremos dos signos, como Deleuze falava; não para nos prendermos a eles, e sim, 

para sermos afetados de tal modo que aprender seja um ato de criar novos 

acontecimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Suponho que muita gente ache que a Filosofia é uma coisa muito 

abstrata e só para os “entendidos”. Tenho tão viva em mim a ideia de 

que a Filosofia não tem nada a ver com “entendidos”, de que não é 

uma especialidade, ou o é, mas só na medida em que a pintura ou a 

música também o são, que procuro ver esta questão de outra forma. 

Gilles Deleuze 

 

Acredito que estamos vivendo uma crise na educação. Fala-se muito que não há 

investimentos suficientes, que precisamos lutar para que a porcentagem do PIB 

(Produto Interno Bruto) destinado à Educação seja maior, que os professores precisam 

de mais qualificação em sua formação, cada vez mais inventam novas formas de 

avaliação dos alunos com a finalidade de traçarem planos e metas de melhoria do 

ensino, enfim, inúmeras são as demandas e medidas para superar os “déficit” de nossas 

crianças e jovens, porém, acredito que mesmo que essas medidas sejam colocadas em 

prática, mesmo que tenhamos maiores investimentos nesse setor, ainda assim, não 

resolveremos o que considero primordial à Educação. Estou me referindo ao ato de 

aprender.  

Se não mudarmos a forma de pensar a educação e os tempos/espaços dos 

processos de ensino aprendizagem, estamos fadados ao fracasso. O que me deixa 

esperançosa, de certa forma, é que o que venho propondo ao longo deste trabalho, pode 

fazer diferença. Este é meu sonho e, acredito; de muitos outros profissionais envolvidos 

com as perspectivas abordadas aqui. 

No Brasil, a filosofia ganhou espaço ao ser inserida efetivamente na grade 

curricular no ensino médio após a ditadura militar, com a Lei n. 1.684/2008. A partir de 

então, o debate e discussões a respeito do modo como a filosofia seria exercida nas 

escolas, têm se ampliado e contribuído para o debate sobre a concepção do que seja 

aprender. Considero importante aproveitarmos esse momento propício, em que os 

ventos sopram a favor de uma forma de conhecimento que foi a base do pensamento 

epistemológico, mas que andou tão esquecido por nossas escolas, mesmo que esse 



32 
 

 

conhecimento nos suscite críticas quando assume a defesa de uma forma lógica, posto 

que vislumbro uma possibilidade de abertura em defesa da forma criativa de 

experimentá-lo. 

Nesse trabalho procurei apontar como a filosofia pode ser um dispositivo potente 

para a aprendizagem e formação do pensamento criativo e dizer da importância de 

tirarmos a filosofia do “ostracismo” em que ela se encontrava diante de supostas 

prioridades eleitas nos currículos escolares.  

É importante pensarmos como a filosofia enquanto estética do pensar pode ser 

importante já na alfabetização dos alunos e durante todo o processo escolar. Ao longo 

das leituras realizadas para esse trabalho, cheguei a conclusão de que levantar questões 

acerca da filosofia, da racionalidade, do pensar filosófico é um trabalho que precisa ser 

insistente e contínuo, pois estamos tão acostumados as formas únicas de pensamento 

que não conseguimos vislumbrar outras possibilidades do pensar. 

Chegando ao fim deste trabalho, percebi que exerci o meu próprio pensar 

filosófico ao trazer à tona questões que me inquietavam para serem refletidas. Não foi 

minha intenção criar um guia do que devemos ou não fazer, mas, mostrar formas 

alternativas de pensar sobre questões que comumente não pensamos.  

Ao longo de todo o percurso aprendi bastante. Foi um período em que precisei 

me empenhar mais do que em qualquer período da faculdade. Coloquei em prática parte 

dos conhecimentos que obtive durante a faculdade, e com estes consegui aprender 

novos. Foram muitas leituras, o que foi fundamental não somente para a conclusão deste 

trabalho, como também para elevar meu próprio conhecimento.  

Gostaria de expor que ao pensar ensino/aprendizagem por estas outras vias, não 

estou invalidando tudo o que a escola produziu até então. Estou simplesmente 

mostrando novas formas de caminhar nesse processo polissêmico que é o aprender. Não 

se trata de apontar este ou aquele modelo, mas de dar vida aquilo que se ensina. 

Depois de tudo que foi exposto ao longo dessa escrita, entendo que este trabalho 

não merece um ponto final, mas uma reticência... 
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