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Apresentação
O ENSINO COMO ACONTECIMENTO,  
UM PROJETO TEóRICO

Os sete textos que integram o presente livro foram 
escritos entre 2003 e 2011 no marco da Linha de pesqui-
sa: “Estudo do didático como acontecimento discursivo 
e intersubjetividade” (EDADI), que dirigi no Departa-
mento de Psicología de la Educación y Didáctica da Área 
de Ciencias de la Educación1 da Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Educación (Universidad de la Repú-
blica, Montevidéu, Uruguai). Meu trabalho nesses anos e 
o dos colegas e estudantes que participaram na linha de 
pesquisa pode ser concebido como um ambicioso proje-
to teórico de reconceitualização do fenômeno de ensino, 
objeto de reflexão tão multifacetado em suas manifesta-
ções como desgastado nas leituras que, desde as corren-
tes didáticas e pedagógicas, foram feitas dele.

1. Depois de uma reestrutura acontecida em 2008: Departamento 
de Enseñanza y Aprendizaje do Instituto de Educación (Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación; Universidad de 
la República). Esse tipo de pesquisas teve continuidade na li-
nha de pesquisa “Indagações no Campo Teórico do Ensino” 
(ICTE).
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Se algo é aceito quase universalmente nesses ter-
ritórios é um sentimento de pouquidade, derivado pro-
vavelmente da sujeição demasiado evidente da pesquisa 
didática ao caráter imediato das práticas escolares, com 
uma fraca reflexão básica das questões epistêmicas e teóricas 
que as subjazem. Com efeito, desde as primeiras décadas 
do século XX o campo de estudos se submete bastante 
mecanicamente à sua suposta dimensão técnica e tecno-
lógica, que em geral se justifica enquanto tal a partir de 
uma argumentação ético-política de natureza pedagógica: 
“o importante é melhorar a eficiência do ensino e favo-
recer os aprendentes que são seu centro”. O fenômeno do 
ensino deixa de ser, assim, um objeto humanístico com 
interesse intelectual próprio, para reduzir-se a um con-
junto de pseudo-objetos evidentes: as metodologias, as 
práticas, os aprendizados, as medições, e outros que têm 
o mesmo cunho imediatista.

Porém, desde a antiguidade clássica ocidental ob-
servou-se sempre outra possibilidade, que se vai perden-
do a partir da época do predomínio dos pragmatismos 
tecnocientíficos. Essa possibilidade se instaurava, e pode 
seguir instaurando-se, nas escorregadias relações que, à 
primeira vista, se apresentam entre o saber e o conhecimento, 
ou os saberes e os conhecimentos, no que eles têm de an-
coragem no sujeito. Nesse quadro de referência, o ensino 
e sua espessura material invocam discussões e dialéticas 
muito básicas.

Sem lugar a dúvidas, o campo de reflexão e inda-
gação teórica sobre o ensino, ao incluir-se no espectro 
das discussões e dialéticas básicas, sempre se apresentou 
com as características que atualmente decidiu-se incluir 
sob o rótulo dúbio e impreciso do “interdisciplinar”. Mas 
essa qualificação é certamente muito extemporânea; para 
validá-la se requereria aceitar retrospectivamente que as 
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disciplinas – cuja natureza é contemporânea e derivada de 
sua definição enquanto circunscrições acadêmicas pró-
prias do século XX, e, portanto, impossíveis de, sequer, 
ser pensadas antes – teriam existido desde sempre como 
mapa “político” do conhecimento.

Os acordos políticos-acadêmicos que determina-
ram a cena pragmatista estadunidense se construíram 
como as condições de comercialização do conhecimento 
por “campos de aplicação”, que deram sentido capita-
lista à metáfora do corredor e das habitações do “hotel 
interdisciplinar” de W. James, de amplo poder prospec-
tivo: ainda que as habitações sejam individuais e pagas 
por cada disciplina, o corredor é o vetor de circulação 
comum na direção de um ponto, que foi traçado pelo 
arquiteto, segundo as necessidades do hoteleiro.

Na cena estruturalista europeia, por sua vez, o es-
quema recai na necessidade de determinação imanente 
do objeto, como fetiche que dá sentido à comercialização 
de um espaço intelectual recortável e que pode outorgar 
o direito de permanência nas seções da academia. Não 
me restam dúvidas de que, em referência ao ensino, o 
modelo estadunidense o colocou facilmente nas efici-
ências integradoras de um fazer controlável e, por isso, 
assistimos durante o século passado ao predomínio esta-
dunidense no campo (teoria da ação, pragmatismo esco-
lanovista, behaviorismo, teoria da aprendizagem, curricu-
lum por competências e outros recursos conceituais). Ao 
pensamento europeu a questão do ensino (ou da “edu-
cação” em geral), que Piaget denominava sobriamente 
como “o problema americano”, escapou-lhe, porque as 
áreas de produção sobre ele foram excluídas do conjun-
to de prateleiras acadêmicas e enclausuradas nos âmbitos 
escolares, dessa forma, se americanizaram em sua própria 
substância.
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A teorização do ensino para gregos e latinos, e 
para medievais e modernos depois, estava muito longe 
dos perfis que o século XX lhe deu. Como questão a ser 
pensada, discutida e formulada se incrustava para eles 
no quadro de referência de outras indagações, nas quais 
o ensino tinha sempre um caráter circunstanciado, mas 
muito longe do espírito interdisciplinar da atualidade. 
Devemos levar em conta as disparidades político-sociais 
de cada uma dessas épocas, já que ensinar (o quê, o a quem, 
o para quê ou o porquê) foi algo muito diferente em cada 
uma delas, mas há em seu conjunto uma unidade na dis-
paridade que opõe aquelas discussões às que o século XX 
tem predominantemente construído. De fato, as discus-
sões dos últimos anos pouco recuperam daqueles debates 
mais antigos, incluídos os do século XIX, por desconhe-
cidos ou por ser considerados como meros antecedentes 
precários, ao serem introduzidos em uma história da edu-
cação baseada na continuidade positivista, que os dá por 
superados. Porém, as questões que se “desconhecem” ou 
se reduzem a notas de rodapé continuam insistindo na 
trama da produtividade didática contemporânea.

A reflexão circunstanciada do ensino, na extensa 
variedade de séculos e sociedades, que se desdobram des-
de a Grécia arcaica até os albores da sociedade de massas, 
teve seu apoio múltiplo nos exercícios de pensamento 
possíveis em cada momento. Sem nenhuma pretensão 
de abranger essa magnitude de circunstâncias, podem-se 
apontar pontualmente alguns desses momentos. Foi sub-
sidiária da atividade filosófica ática desde o ano 400 a.C. 
e consubstancial à filosofia clássica, em suas tentativas 
formalizadoras perante a tradição naturalista anterior e 
enfrentada à modalidade sofista. A paideia grega construí-
da nesse espaço supôs pensar o ensino como um de seus 
articuladores fundamentais. Desde a patrística, iniciada 
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em 300 d.C., a teologia cristã e depois católica lhe deu um 
lugar fundamentado na teoria do conhecimento, a ética e 
a dialética ou lógica, e inclusive na teoria da linguagem e 
da significação. A modernidade, desde 1500, lhe deu um 
lugar primordial em relação à epistemologia, sobretudo 
quando essa última foi elaborada como teoria da ciência e 
das práticas científicas, junto com sua formulação de no-
ções de sujeito que descansavam em uma teoria política e 
também em uma teoria da natureza humana.

Longe estamos de supor a existência de “teorias” 
antigas, medievais e modernas do ensino que poderiam 
opor-se às atuais. Sem lugar a dúvidas, são registros de 
pensamento muito desiguais, com pretensões muito di-
ferentes. Ainda assim não é possível descartar um movi-
mento teórico, um campo de produtividade teórica, no 
qual, em cada momento, encontramo-nos com formu-
lações sobre o fenômeno do ensino, que adquirem seu 
sentido em cada uma das épocas, mas que, fora delas, 
igualmente, conservam seu valor heurístico.

No conjunto de questões que foram debatidas, ao 
longo dos tempos, para conceitualizar o ensino, encon-
tramo-nos de modo insistente e privilegiado com as que 
referem ao sujeito, em suas inúmeras formulações, ao sa-
ber e ao conhecimento, e à linguagem. Em ausência desses três 
componentes e considerando os múltiplos autores que 
durante dois mil e quinhentos anos têm se ocupado disso, 
é evidente que a representação teorética do ensino seria 
inviável. Igualmente insistentes e privilegiadas, ainda que 
com uma modalidade bastante diferente, elas surgem nas 
construções dos últimos cinquenta anos, apesar de que 
estarem reformuladas (ou dissimuladas) pela experiência 
“disciplinaria”. Talvez por isso, os debates se circunscre-
vem à oposição entre as diferentes correntes psicológicas 
e a psicanálise, ou às diversas vertentes da epistemologia 
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e da metodologia científica, ou às escolas linguísticas, ou, 
muito marcadamente, às disputas pedagógicas.

Como em muitas outras questões, o bordamento 
conceitualizador do ensino no século XX se trasladou ao 
encontro acumulativo das disciplinas que nele ganharam 
força e presença acadêmica no espaço contiguo ao nosso. 
Dois fatores teóricos confluíram na geração do clima de 
opinião ao qual estamos habituados: a concepção do en-
sino como um componente a mais, indiscernível, do pro-
cesso geral educativo, que deve ser conceitualizado em 
função dos elementos praxiológicos próprios a ele (que 
se agrupam em um discurso “pedagogista”), e a repre-
sentação do ensino como um ato, ou uma atividade técni-
ca que alguém realiza, em um certo espaço institucional, 
sobre um outro que é o centro do processo (que ganha 
força como teoria com o “psicologismo”).

O “pedagogismo” é um discurso de amplo es-
pectro conceitual, com ênfase em suas determinantes 
ético-políticas, que sob a forma de um vasto programa 
endereçado às massas começa a afirmar-se no ocidente 
na segunda metade do século XIX. Caracteriza-se por es-
tar endereçado à formação de sujeitos políticos e sociais 
funcionais aos projetos emergentes, fundamentalmente a 
democracia burguesa, a homogeneização das populações 
e as teleologias do igualitarismo positivista. Seu objeto 
de ação principal são as crianças, ou os indivíduos em 
etapa de desenvolvimento, razão pela qual pressupõe um 
acionar endereçado à sua sujeição a certas expectativas e 
necessidades e à intervenção em sua interioridade men-
tal ou nos mecanismos de seu pensamento e inteligência. 
Em geral vinculado a ações dos estados, o pedagogismo 
tem como marca, no que o positivismo chamou “sistemas 
educativos”, o governo dos sujeitos em forma progressi-
va. Nesse quadro de referência, o ensino não podia ser 
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concebido senão como outro dos recursos e componen-
tes do acionar do governo, e seu desenho como parte do 
programa mais geral e integrado de educação. Apesar das 
múltiplas discussões que é possível encontrar na biblio-
grafia acunhada desde então, na qual se geraram diversos 
recursos para qualificar a relação ensino-educação, com o 
uso de novas terminologias que incluíram, entre outras, 
a “instrução”, o “treinamento” (training) e a “aprendiza-
gem”, fica claro que a noção de ensino se diluiu.

O modelo pedagogista, que diluiu a noção de en-
sino nas ações pedagógicas, desenvolveu-se no quadro 
próprio do normalismo, formato discursivo fortemente 
ligado, por um lado, à formação profissional de educado-
res, principalmente professores de educação “primária” e 
depois “básica”, e, por outro, à educação das crianças (e 
depois adolescentes). A limitação teórica desse movimen-
to fez que o ensino começasse a ser pensado em termos 
exclusivamente práticos, como um conjunto de técnicas 
(a “didática”, ou a “metodologia do ensino”) e que se o 
incluísse entre as “artes” da educação “generalista”, vale 
dizer, aquela que tem como objeto formar os recursos 
básicos que as crianças requerem para ter acesso ao pen-
samento sistemático e a outras “funções mentais superio-
res”, já que o “associacionismo” psicológico esteve for-
temente presente na consolidação desse modelo. Como 
correlato, foi necessário reduzir quaisquer relação entre 
o saber e o conhecimento e o seu ensino ao que nesses 
discursos denominou-se “conteúdos”, gerando uma dis-
tância evidente entre aquilo que se propõe ensinar e o 
curso normal do conhecimento produzido em qualquer 
uma das regiões epistêmicas.

O normalismo foi o âmbito de elaboração de tec-
noteorias para o ensino e estabeleceu-se como o espaço 
institucional de todo pensamento sobre o ensino, com 
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efeitos diversos, entre os quais é possível apontar a impos-
sibilidade de pensar o ensino superior, exceto como uma 
continuação do processo iniciado na escola primária. De 
modo mais determinante, colocou uma distância entre o 
ensino, como conjunto fenomenológico, e os âmbitos de 
produção humanística e o enclausurou no espaço criado 
para uma ciência nova, a psicologia. Com efeito, a inícios 
do século XX, a questão do ensino passou a ser subsidi-
ária da poderosa teoria da aprendizagem, gerenciada, pri-
meiro, pela psicologia behaviorista e reformulada, depois, 
em versões cognitivistas ou sociocognitivistas na segunda 
metade do século. Em rigor, é a esse movimento concei-
tual ao qual se estila denominar psicologismo, para o qual é 
necessário pensar o ensino como um procedimento de 
características psicológicas de intervenção nos processos 
de aprendizagem, que se dão “naturalmente” no indiví-
duo, chamado por isso “aprendente”. Para dizê-lo com 
palavras simples: é a criança quem aprende e o faz em seu 
vínculo com a experiência, seja ela física ou social, moti-
vo pelo qual o ensino é uma ação premeditada dos pro-
fissionais da educação sobre ou nesse processo próprio 
da criança, para acelerá-lo, reendereçá-lo ou completá-lo. 
Essa composição dá lugar a um espaço muito reduzido 
para o ensino, que se restringe à relação ensino-aprendi-
zagem, representada como transparente, apesar de que 
sempre se teve evidências de que essa transparência é ex-
tremadamente relativa.

Não é nossa intenção reduzir as relações entre a 
noção de ensino e os produtos emergentes da psicolo-
gia da aprendizagem, da psicologia da educação ou da 
psicopedagogia. São elas muito complexas e variadas em 
abordagens e resultados teóricos, mas não há dúvidas 
de que se enfrentam, em todos os casos, a insuficiências 
notórias. Dentro desse conjunto, o setor mais destacado, 
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porém, é aquele que os partidários normalistas denomi-
naram tecnicismo. O tecnicismo se define e distingue-se 
facilmente no conjunto por seu mecanicismo e sua sujei-
ção às pautas tecnológicas mais estritas. Porém, as bases 
conceituais dessa “escola” não são outras que aquelas que 
permitem a concepção do sujeito unitário, a concepção 
epistemológica empirista e a concepção instrumentalis-
ta da linguagem. Todas elas são imprescindíveis para a 
existência da psicologia e afastar-se delas indica que já 
não estamos falando de psicologia, mas sim de alguma 
outra coisa, que mantemos inadequadamente dentro do 
território do que, nas divisões institucionais ou acadêmi-
cas, cai sob esse rótulo. Porém, as construções de origem 
na psicologia ganham autonomia com respeito ao campo 
científico quando se desenvolvem no âmbito normalista, 
como empréstimos de gênero próximo. Há uma psicolo-
gia escolar (“psicologia da educação”, como se costuma 
chamá-la) que nada tem a ver, na grande maioria dos ca-
sos, com a psicologia científica que está em suas origens. 
Por esse motivo, sempre se aproxima mais ao polo tecni-
cista que ao polo científico stricto sensu.

Nosso projeto teórico se articula – prima facies – 
nas encruzilhadas dos fatores que aqui temos apontado. 
Em primeiro lugar, recuperar a produtividade do passado 
que dá espessura às discussões. Em segundo lugar, terciar 
em algumas construções dadas por garantidas e que, em 
termos gerais, são simples aporias ideológicas, teorica-
mente heteróclitas e dúbias.

Se devêssemos escolher, como básica e altamente 
determinante, uma dessas aporias, inclinar-nos-íamos por 
aquela que define o ensino como um ato. A caracteriza-
ção das ações de ensino foi se construindo na trama do 
campo teórico do ensino, ou “teoria do ensino”; tem uma 
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longa e, que valha o neologismo, “veredosa”2 história: são 
inúmeras as formulações do que é ensinar, de como se 
produz o ensino e de quais são seus efeitos.

Com todas as nuances3 que lhe são próprias, a anti-
guidade tratou o ensino como uma relação ética, no pla-
no erótico de filia ou ágape entre os indivíduos, aos efei-
tos da produção de saber ou à procura da verdade. Sem 
dúvidas, há enormes diferenças entre o que elaboraram 
os platônicos e o que depois recolheram e metabolizaram 
os agostinianos, mas em ambos os casos o vínculo no 
saber e na verdade apresentava-se como um axioma in-
discutível. Dessa forma, o ensino se caracterizava como o 
vínculo sujeito à palavra entre o docente e o discente, através 
do qual poderia alcançar-se, ainda que sempre em forma 
muito imperfeita, a scientia e a veritas. Não sem um forte 
influxo estoico, a concepção antiga e patrística do ensino 
se sustenta em uma primazia da linguagem e dos sistemas 
simbólicos.

Em contraste, desde o século XVII (mesmo que 
com origens tão remotas como as do século XIII) a mo-
dernidade instituiu outra concepção, fortemente afetada 
pelo racionalismo e o empirismo. Segundo esta concep-
ção, o ensino é uma arte (tejné) complexa, que requer de 
um método, consistente em um programa para completar 
a criança em seu desenvolvimento como ente processa-

2. N.T. Arriscando a tradução de um neologismo, essa solução 
pareceu razoável. No original, em espanhol, o neologismo é 
“vericuetosa”, a partir de “vericueto”, caminho acidentado, 
enredado. A etimologia indica que tanto “vereda” como “ve-
ricueto” derivam seus compostos do prefixo peri-, entorno 
(como em periferia, ou perífrase), e, segundo o dicionário eti-
mológico de Corominas, pericueto se transformou em vericueto 
sob o influxo de vereda. A relação com “verdade” corre por 
conta do neologismo e a homofonia.

3. N.T. Em francês no original.
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dor do mundo, munido de sua razão e de sua experiência. 
Tratou-se de uma empresa arrasadora, denominada ao 
longo do tempo como pedagogia, que se centraria progres-
sivamente nesse ente processador (a criança ou aprendiz), 
com exigente ênfase nos procedimentos de ensino (didá-
tica). A noção de aprendizagem, que estava ausente e era 
teleologicamente desnecessária para os antigos, começou 
a ser requerida como conditio sine qua non para conceber 
o ensino. É verdade que demorou muito para essa no-
ção fosse introduzida em um formato cientificamente 
admissível, o que não aconteceu até o século XX, como 
vimos, no seio da disciplina que se denominou psicologia, 
com diferentes versões possíveis; porém, as formulações 
primigênias de aprendizagem, geradas no século XVIII, 
cercaram já o assunto do ensino e o determinaram como 
dependente.

Na tradição francesa, expressada já em forma ex-
plícita nas produções teóricas de finais do século XVIII, 
a aprendizagem situou-se no interjogo da razão universal 
cartesiana, da experiência sensorial condillaciana e do co-
nhecimento prático ou empírico lockiano. Por sua vez, no 
pensamento alemão a aprendizagem se formulou como 
possível no quadro idealista-intelectualista kantiano e 
herbartiano. No caso da tradição anglo-saxônica, intro-
duziram-se os parâmetros empiristas-pragmatistas mais 
característicos da noção de aprendizagem, que supuse-
ram mais tarde a noção de conduta, central no pensa-
mento posterior estadunidense e no organicismo refle-
xológico russo, metamorfoseado depois nas discussões 
vigotskianas. Sobre estas bases, que no século XIX foram 
ganhando cada vez mais traços excludentes de qualquer 
outra possibilidade, assentaram-se as bases para restrin-
gir a teorização do ensino ao que poderia permitir-lhe 
o campo da aprendizagem, campo no qual o ensino foi 
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necessariamente reduzido a um componente técnico de 
intervenção. Nesse quadro de referência, a relação ensino
-aprendizagem (com o hífen como elemento principal da 
proposição) foi o modo preferente pelo qual o século XX 
pode representar o ato de ensino.

O esforço dentro do quadro próprio da psicologia 
para consolidar essa representação supôs partir de cer-
tos registros teóricos. Em primeiro lugar, foi necessário, 
nesse contexto, que se concebesse um sujeito individual 
amplamente previsível nos planos cognitivo e compor-
tamental; esse aspecto da representação deu lugar às va-
riações teóricas das diferentes escolas psicológicas e aos 
rearranjos próprios de sua reconstituição no campo prá-
tico do ensino. Em segundo lugar, foi imprescindível a 
incorporação da concepção instrumental da linguagem e 
dos sistemas de representação, para poder dar conta da 
transparência comunicativa fortemente enfatizada no par 
ensino-aprendizagem. Em terceiro lugar, foi necessário 
cercar as relações de saber-conhecimento à estabilidade, 
para que o “conteúdo” do ensino fosse sempre da ordem 
do conhecido ou do cognitivo e, portanto, fosse medível 
no conjunto do processo contínuo suposto. A didática 
própria do século XX se sustentou, e se sustenta atual-
mente, nos postulados teóricos próprios das psicologias 
behavioristas e cognitivistas, conjugados com comple-
mentos oriundos da teoria da comunicação, da “intera-
ção” ou da “intersubjetividade”, que se somam às con-
cepções da linguagem como instrumento e à definição do 
conhecimento a partir de seu embasamento nas mentes 
dos indivíduos.

O ato de ensino nessa composição de ideias impli-
ca ações comunicativas ou interacionais entre entidades 
psicológicas enlaçadas em instrumentos objetivos e ma-
nipuláveis, entre os quais a linguagem, que fazem circular 
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objetos de conhecimento. Estes “objetos” se apresentam 
como de natureza exclusivamente representada e seriam 
o resultado da sistematicidade teorética objetiva ou da 
correspondência empírica, ou ainda de uma associação 
entre elas. Mais além de suas variações e das querelas 
acadêmicas – sobretudo, entre as escolas didáticas con-
trapostas, provavelmente um ressaibo das confrontações 
entre os metodólogos do passado –, as discussões sobre 
o ato de ensino tem tido nos últimos cem anos as mar-
gens predominantes que acabamos de resumir.

O âmbito privilegiado de desenvolvimento desse 
conjunto de ideias tem sido, certamente, aquele que ro-
deia o ensino básico, principalmente o primário, já que foi 
aí onde se originou, e sobretudo o da formação docente 
pedagógica. Ainda assim, a produção teórica e acadêmica 
(as investigações sobre o ensino e a aprendizagem não 
necessariamente determinadas pelo problem solving) pode 
ser incluída majoritariamente num endereçamento seme-
lhante. Porém, na atualidade a produção teórica sobre o 
ensino não pode ser enquadrada toda ela nessa tradição 
afetada tão dramaticamente pela psicologia, ainda que ela 
seja a que mais claramente delimita o campo de explora-
ção. As “velhas questões” reprimidas pela hipóstase da 
relação ensino-aprendizagem continuam perturbando-
nos na modernidade tardia e obrigam-nos a colocar em 
dúvida as construções do tecnocientificismo didático, na 
medida em que ele se mostra insuficiente, aporético, equí-
voco e tautológico em suas explicações.

Com efeito, sempre foi e continua sendo possível 
opor à concepção do ensino como ato outros recursos 
de representação contrapostos. Se o ensino se definis-
se (em um dos melhores mundos panglossianos) como 
ações transparentes dos participantes nele, ou como os 
recursos técnicos que lhe dão continuidade, incorrería-
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mos em uma falácia, incluso no plano fático que parece 
justificá-la. As ações volitivas, premeditadas e controladas 
(“planejadas” e “avaliadas”) existem e não há ensino sem 
elas, os recursos didáticos circulam entre nós, sem lugar 
a dúvidas, e também não se pode prescindir deles, o co-
nhecimento pode ser transposto para ser transmitido sem 
que por isso deixe de ter caminhos incertos. Não sem eles, 
é claro, mas não por eles.

Existiu sempre outra composição de ideias pos-
sível, a saber: aquela que se baseia em que o ensino es-
corre do que a simples vista é o ato que o contém e que 
supera os fazeres volitivos dos que nele estão incluídos. 
De fato, a caracterização do ensino enquanto acontecimento 
entre sujeitos incompletos atravessados pelas contingên-
cias da relação saber/conhecimento é muito anterior à aporia 
tecnocientífica e tem, como já apontamos anteriormente, 
uma prosápia que a prestigia. Ao colocarmo-nos nesse 
“formato” de conceitualização, aparecem questões que, 
de fato, são impossíveis de serem representadas em ter-
mos psicologistas e didáticos. O acontecimento ocorre, 
essencialmente, nas dinâmicas próprias do saber, em seu 
jogo material entre o sabido (o representável e estável) e 
o não sabido (o equívoco e a falta); nele, os sujeitos são 
incorporados a partir de sua condição de divididos ou 
barrados.

Não seria aconselhável avançar aqui naquilo que 
nos textos que compõem esse livro se explora detalha-
damente, na direção que acabamos de enunciar. Trata-se 
de sete textos apresentados em forma consecutiva e cro-
nológica de quase uma década de trabalho, ainda que seja 
possível lê-los por separado e em qualquer ordem. Neles 
desdobramos dois tipos de exercícios de indagação, com pre-
sença variável de ambos em cada um dos textos.
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O primeiro implicou “voltar a vista para trás”, já 
que o Senhor Totalizador, convertido em Gestor do prag-
matismo futurista, não tem nenhum direito de coarctar 
esse recurso curioso pelo qual recapitulamos o que, como 
sujeitos de um discurso milenar, temos podido perguntar. 
O “pânico de virar estátua de sal”, corriqueiro em nos-
sa academia, não nos amedrontou e permitiu-nos avan-
çar para trás, recuperando formas de ver o ensino que o 
tecnocientificismo didático tinha “jubilado”. Foram re-
cortes quiçá esporádicos, sem a pretensão eruditíssima 
de reconstruir o pensamento passado como se ele fosse 
homogêneo, mas que nos permitiram visualizar questões 
que, ditas de novo, são portadoras de novidade.

O segundo nutriu-se de alguns implementos con-
temporâneos no pensar das questões humanísticas. Sem 
sermos exaustivos, já que o leitor os verá desdobrar-se 
nos textos, apontam-se às contribuições imponderáveis 
de certas correntes epistemológicas, da filosofia da lin-
guagem, da psicanálise e da análise do discurso.  De todos 
eles e de nenhum deles em particular com exclusividade 
nossa indagação beneficiou-se, para o lamento de alguns 
colegas e o júbilo de outros. Convenhamos que, pelo me-
nos, tivemos uma descoberta: dar espessura humanística 
a uma questão, o ensino, que o tecnocientificismo didáti-
co tinha sequestrado para seus propósitos.


