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RESUMO  

 

 ―O processo pedagógico da finitude: si-mesmidade e formação humana no 

pensamento de Martin Heidegger‖ tematiza uma possível contribuição do pensamento 

do filósofo alemão Martin Heidegger para o campo pedagógico. Neste horizonte, 

assumimos como eixo de tematização o conceito da si-mesmidade (Selbstigkeit): noção 

fundamental para a compreensão do que significa ser um humano apreendido na 

indissociabilidade com o seu mundo. Nesse contexto, pretende-se discutir em que 

medida a noção de si-mesmidade permite abrir outro horizonte de problematização dos 

processos de fundamentação da formação humana e do sujeito da educação. Para tal 

desdobramento, incidimos em torno da interpretação da alegoria da caverna como 

indício pedagógico da finitude.  Por esta razão, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a 

qual nomeamos de análise dos indícios formais: uma tarefa devedora de um processo 

fenomenológico ininterrupto de exploração, descrição e compreensão dos indícios da si-

mesmidade na obra de Heidegger. As investigações sinalizaram a imprescindibilidade 

de uma imobilização do pensamento representativo, em vista de um poder-aprender, 

passando pelo recato necessário ao pedagogo, até um aprender a pensar no vagar 

(meditar). Em ultima análise, com a noção da si-mesmidade pedagógica, desdobrou-se 

que mais primário que aprender a pensar nos foi dado pensar o aprender a aprender 

próprio de um assinalamento, uma indicação. No qual o ser humano está sempre em 

vias de acontecência, nos possibilitando a abertura em direção aos sentidos velados do 

educar. 

  

Palavras-chave: Homem e mundo. Processo pedagógico da finitude. Si-mesmidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 "The pedagogical process of finitude: self-sameness and human formation at the 

thought of Martin Heidegger" thematizes a possible contribution of the thought of the 

German philosopher Martin Heidegger to the educational field. This horizon, we 

assume as thematization axis the concept of self-sameness (Selbstigkeit): fundamental 

notion for understanding of what it means to be a human seized in inseparability with 

their world. In this context, we intend to discuss to what extent the notion of self-

sameness allows open another problematic horizon of reasoning processes of human 

development and the subject of education. For such a development, we focus on the 

interpretation of the allegory of the cave as a pedagogical indication of finitude. For this 

reason, it is a literature search, which we named as analysis of the formal indications: a 

debtor task of a continuous process of phenomenological exploration, description and 

understanding of the signs of self-sameness in the work of Heidegger. Investigations 

indicate the indispensability of the detention of the representative thought, in view of a 

power-learn, through the necessary modesty to the teacher, to a learn to think in wander 

(meditate). Ultimately, with the notion of pedagogical self-sameness, unfolded more 

primary to learn to think we were given think learning to learn own a signalize, an 

indication. In which the human being is always Happening routes in enabling the 

opening towards the veiled way of educating. 

 

Keywords:  Man and world. Pedagogical process of finitude. Self-sameness. 
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1 PREÂMBULO 

 

 

A presente dissertação tematiza uma possível contribuição da noção de si-

mesmidade
1
 para a elucidação de uma questão vital do campo pedagógico, em geral, e 

da Filosofia da educação, em particular: a questão da formação humana. Nessa mesma 

direção, como sinalizam Pedro Pagni e Cláudio Dalbosco (2013, p. 15), nos últimos dez 

anos, o campo educacional brasileiro tem retomado sistematicamente a reflexão em 

torno do conceito de formação humana, na esteira da tradição da Paideia grega, da 

Humanitas latina e da Bildung alemã, com vistas a ―restabelecer a relação entre 

Filosofia e Educação, concebendo a primeira como uma prática que tem um sentido 

eminentemente formativo‖ e problematizando os fundamentos da educação em chave 

pós-metafísica
2
. 

Nesse horizonte, destacam-se as análises recentes acerca da formação humana 

à luz da chamada ética do cuidado de si desdobrada nos trabalhos tardios do pensador 

francês Michel Foucault que questionam os ―espaços de verdade para os quais o sujeito, 

na história do pensamento ocidental, destinou-se como detentor de conhecimento e, ao 

mesmo tempo, explicitador das verdades que transfundiam no ato de conhecer‖ 

(FILORDI, 2014, p. 02), evidenciando que a idade moderna das relações entre sujeito e 

verdade começa no ato de postulação do sujeito inerentemente capaz de verdade.  

Esse diagnóstico sinaliza que, na atualidade, os domínios técnicos, cada vez 

mais, têm afastado o sujeito da educação de um tipo de conhecimento e de um tipo de 

verdade que possam ser concernentes ao seu próprio modo de ser. As reflexões éticas de 

Foucault trouxeram à tona uma nova compreensão acerca da emergência metafísica do 

homem, como sujeito de conhecimento, recuperando, nesse percurso, a compreensão de 

                                                 
1 Com a noção de si-mesmidade (Selbstheit) compreendemos, acompanhando compreensões de Sena 

(2012)  que o humano ou a vida fática não possui o modo de ser da mera presentidade (Vorhandenheit) – 

do objeto, do sujeito, ou da substância –, esta noção indica que, ―ser como humano (existir) significa ser-

o-acontecer-do-meu-próprio-aí-a-cada-vez determinado historicamente […] E, como tal, não há 

rigorosamente nada atrás, no fundo ou acima do acontecimento de minhas concreções situacionais‖ 

(p.45), uma movimentação em direção ao seu próprio (Eigen). Tal noção, no decorrer destas páginas será 

exposto na sua forma reduzida si mesmo quando não tão próxima tecnicamente do pensar heideggeriano, 

e quando próxima usaremos com hífen os termos: si-mesmo, ou nós-mesmos.  
2
 Esse movimento de retomada da noção de formação pode ser observado concretamente nos trabalhos 

apresentados, desde 2005, no Grupo de Trabalho em Filosofia da Educação (GT 17) da Associação 

Nacional de Pós-graduação em Educação (ANPED), no qual o problema da formação passou a ser objeto 

de uma análise sistemática, a partir de diferentes tendências da filosofia da educação, estando ainda longe 

de se esgotar ou de apresentar um ―puro interesse exegético‖ (PAGNI; DALBOSCO, 2013, p. 19). 
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espiritualidade antiga, o que contribuiu para uma redefinição do papel da 

filosofia e da educação como artes de viver. Mais radicalmente, ele apreende a 

espiritualidade como o ―real da filosofia‖, indagando as multiplicidades das 

experiências com a verdade no âmbito das chamadas práticas ou técnicas de si 

(FOUCAULT, 2011, p.13), ou seja, no contexto de uma série de exercícios implicados 

no esforço dos indivíduos em constituírem a si mesmos como sujeitos éticos e políticos 

de suas próprias ações.  

Uma das consequências mais sugestivas desse debate é justamente a retomada 

da conceituação em torno do si mesmo no cenário pedagógico brasileiro (FREITAS, 

2013). Contudo, para Dalbosco (1997), a análise filosófica acerca do si mesmo não é 

propriamente uma novidade, mas uma questão que foi abandonada ou ocultada pelas 

teorias educacionais da modernidade. Assim, buscamos a presente dissertação insere-se 

nesse debate, assumindo como eixo de tematização o conceito de si-mesmidade 

(Selbstigkeit), a partir da analítica (ou ontologia) fundamental de Heidegger.  

Sabemos que nos sistemas de pensamento ocidentais, a educação foi 

comumente situada em três perspectivas. Na antiguidade e no medievo, a educação 

prevaleceu como uma forma de aprimoramento ético-pessoal. Na perspectiva moderna, 

a finalidade essencial da educação vigorou como uma adequada inclusão política dos 

indivíduos, apreendidos como cidadãos, na esfera da sociedade sob a proteção das 

políticas efetivadas pelo Estado-nação. E atualmente, a dimensão do educar consiste em 

afirmar, negar ou superar os pressupostos antropológicos da própria educação moderna, 

delimitando-se o sujeito da educação como ser em devir (SEVERINO, 2006, p. 622).  

Do ponto de vista heideggeriano, parece haver, nas reflexões educacionais um 

consenso de que, de Platão à Hegel, a questão “como e para que educar?” permanece 

ancorada em uma noção de verdade-corretiva
3
, apontada como origem dos inúmeros 

fracassos da formação humana (RIBEIRO, 2004, p. 3). Fracassos que, da nossa ótica, 

decorreriam antes de uma tomada negativizante da experiência do erro tanto em relação 

ao conhecimento, como em relação à própria formação do sujeito humano.  

Segundo Carvalho (1997, p. 11), hoje em dia, o erro tornou-se sinônimo de 

fracasso no cotidiano escolar. O binômio erro-fracasso levou, consequentemente, à 

associação direta e unívoca da aprendizagem com o êxito-sucesso. Mais: a conexão 

entre erro-fracasso alimentou uma analogia mecânica de causa-efeito que se tornou uma 

                                                 
3 Seguimos a noção de verdade-corretiva como derivação da verdade enquanto desencobrimento, 

buscando com esta pensar o fenômeno do erro ou da finitude.   
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máxima naturalizada, desdobrando toda uma serie de dispositivos (intra-escolares ou 

extra-escolares) com vistas a extrair o erro dos processos de ensino-aprendizagem. 

Dentre outros desdobramentos, assinalamos apenas a título de exemplo a 

ênfase crescente no processo de medicalização dos comportamentos considerados 

inadequados no ambiente escolar, fazendo proliferar discursos que visam conectar a 

possível existência de problemas neurológicos com o ―não aprender‖ e o ―não se 

comportar‖ (COLLARES; MOYSÉS, 1994). Considera-se que muitas crianças têm 

apresentado dificuldades por causa de disfunções ou transtornos que interferem em 

campos considerados pré-requisitos para a aprendizagem, como a percepção e a 

atenção. 

Mas, sem dúvidas, as disfunções mais comumente associadas ao desempenho 

escolar de crianças são o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e 

o Transtorno de Oposição e Desafio (TOD) (MEIRA, 2012, p. 137) 
4
.  

Com base nesse diagnóstico, passa-se também a promover uma interlocução 

entre neurociências e educação, com vistas a interferir diretamente na formação 

docente. Admite-se que as ―ciências do cérebro‖ deveriam se constituir como novos 

fundamentos das práticas educacionais, desde a premissa de que a ―compreensão de 

como o cérebro funciona permite um melhor entendimento da aprendizagem e o 

consequente aprimoramento da transposição didática‖ (CARVALHO, 2010, p. 538) 
5
.  

A recém-nascida neuroeducação assumiu como foco as capacidades mentais 

complexas, como a linguagem e a memória, consideradas alicerces da aprendizagem. 

Na ótica dos investigadores desse campo, cada vez mais influente, ao sabermos como o 

cérebro funciona, os educadores podem se tornar mais responsáveis pela preparação das 

crianças para participar do processo de construção do saber e do mundo. 

Nesse contexto, tanto a medicalização dos problemas educacionais, quanto o 

argumento das neurociências visa exorcizar todas as formas de fracasso, nos processos 

de ensino e aprendizagem, apreendidas, quase sempre, como a negatividade do erro. No 

limite, como vimos, essas abordagens contribuem para manter a educação no âmbito da 

                                                 
4
 A medicalização constitui-se em um desdobramento da dinâmica de ―patologização dos problemas 

educacionais‖ que tem servido para alimentar o processo de ―exclusão do interior‖, de que já falava Pierre 

Bourdieu nos anos 1970, e que faz com que ―crianças e jovens das camadas populares continuam a ser 

eliminados‖ dos sistemas escolares. Assim, para ―esses marginalizados por dentro‖, a escola permanece 

sendo uma ―terra prometida‖ ou uma ―miragem‖ (MEIRA, 2012, p. 140-141). 
5
 Esse, aliás, tem sido um dos focos de atenção priorizados pela Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômicos (OCDE), que, reconhecendo o impacto das ações educacionais sobre o 

desenvolvimento dos países, criou o Centro de Pesquisa Educacional e Inovação (Cedi) para financiar e 

divulgar pesquisas baseadas na interlocução entre educação e neurociências (OCED, 2003). 
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verdade-corretiva. Pressupomos, então, que se a educação não se expõe à possibilidade 

do erro, também não será uma verdadeira educação, mas meramente uma comodidade e 

um ajuste utilitário, um treinamento ou uma doutrinação (HEIDEGGER, 1999, p. 38).  

Em outros termos, a educação expressa a capacidade humana de poder sentir 

suas próprias privações, suportando seus erros ou, nos termos desse trabalho de 

dissertação, de assumir sua finitude. O ser humano difere dos outros entes em razão da 

experiência da finitude, o que faz com que ele não se configure como um ser pré-

programado, mas como um intérprete de seu destino, direcionado a cuidar de si mesmo. 

Uma analítica do humano em sua concretude exige situá-lo na sua radical finitude, ou 

seja, na sua relação com o Ser no duplo jogo de velamento e desvelamento.  

Para isto é necessário recuperar a unidade entre a existencialidade, a 

facticidade e a decadência, que manifestam ao homem o poder-ser si-mesmo em sentido 

próprio. Além disso, a desconsideração da finitude afeta os modos de encontro do ser-aí 

professor com o ser-aí aluno
6
; encontro comumente substituído pelas múltiplas 

maquinações atualmente em voga e que visam direcionar todos os esforços da educação 

para o cultivo de habilidades e competências consideradas úteis ou funcionais.  

Na percepção do próprio Heidegger (2003, p. 193), referência central desse 

trabalho, ―o presente está cheio de problemas e questões pedagógicas. Entretanto, a 

força e poder nunca são passíveis de substituição por uma acumulação de capacidades: 

se algo é alcançado através de uma tal acumulação, este algo é o abafamento radical da 

força e do poder‖. Assim, o processo formativo voltado à meta de sermos nós-mesmos 

sugere novas formas de compreensão do ato educativo e do ato de aprender.  

Aprender, nesse caso, torna-se sempre um risco, nunca se confundindo com a 

acumulação estrita de recursos ou capacidades que, no limite, servem tão somente para 

evitar ou camuflar a experiência formativa da finitude. Diante disto, intencionamos 

tratar da formação humana à luz fenomenológica de Heidegger.  

Para dar conta dessa tarefa, organizamos a presente dissertação em quatro 

capítulos, os quais seguem intencional e deliberadamente os estágios delineados, pelo 

próprio Heidegger, na interpretação da alegoria da caverna de Platão. No segundo 

capítulo, denominado Considerações sobre o Trajeto Metodológico, apresentamos os 

                                                 
6 O termo é geralmente traduzido por presença, ser-aí, aí-ser ou mesmo mantido no original (Dasein; Da 

= aí, e sein = ser), indica o tipo de ente que nós mesmo somos, afim de afastar os preconceitos ―homem‖, 

―Homo sapiens‖, ―animal racional‖ e outros provenientes da filosofia, antropologia, teológia, biológia e 

outros campos do saber.  Em nossas linhas nós preferimos a forma traduzida ser-aí, que por vezes surgirá 

associado ao campo pedagógico como ser-aí professor, ou ser-aí aluno. 
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pontos de partida do trabalho de investigação que conduziu a construção desse trabalho. 

Situamos nossa forma de abordagem do fenômeno delimitado, o corpus priorizado e os 

principais passos metodológicos delineados para a consecução de nossa busca.  

No terceiro capítulo, intitulado A Insistência Trágica da Educação do Ser-aí, 

abordamos o primeiro e segundo estágios da alegoria, explicitando os modos do 

simplesmente-dado (Vorhandenheit) e da serventia (Zurhandenheit). Aqui também 

abordamos tangencialmente as definições metafísicas acerca do homem, juntamente 

com as críticas de Heidegger às mesmas. No quarto capítulo, denominado A 

monstruosidade do Encontro do Ser-aí, seguimos o terceiro estágio da caverna, no qual 

tematizamos a passagem de uma liberdade negativa para uma liberdade positiva, através 

de uma decisão própria. O objetivo é destacar o encontro educativo como um poder 

aprender. Esse é um passo chave, pois nos permite indicar a relação entre o poder 

aprender como um poder-ser si-mesmo próprio, foco da nossa investigação. Essa 

leitura é efetivada pela aposta no recato como uma disposição fundante da educação.   

No último capítulo, O Retorno Ambivalente do Homem Originário, focamos o 

quarto estágio da alegoria da caverna, articulando os conceitos de recato, estar-privado 

e finitude, a fim de evidenciar o que chamamos de processo pedagógico da finitude
7
, 

problematizando a finitude enquanto negatividade e enquanto trânsito simultâneo. Com 

isso, chegamos à compreensão de que a estrutura do ser-no-mundo, apreendida na 

fórmula anterceder-se-a-si-mesmo-no-já-ser-em-um-mundo, mediante as noções de 

liberdade de e liberdade para, é o que permite vislumbrar a compreensão heideggeriana 

da si-mesmidade reinterpretado, ao final de nosso trabalho, como o a-se-aprender. 

Esperamos com essa reflexão contribuir para abrir novos caminhos de leitura 

que façam resistência tanto à pedagogia voltada à aquisição de competências, quanto 

permitam afirmar ou mesmo reivindicar uma dimensão não instrumental (poética, 

meditante) para a arte de formar o humano em sua concretude existencial, oferecendo 

um contato com outras vozes e outros olhares imanentes à ação educativa.  

Enfim, buscamos elucidar como o poder-ser si-mesmo, em sentido próprio, 

pode favorecer a constituição de um pensamento pedagógico que desnaturaliza os 

processos diretivos de ensinar que conduzem a uma concepção de aprendizagem como 

acúmulo linear e progressivo de informações, o que acarreta uma excessiva 

                                                 
7 A designação processo pedagógico da finitude apresentada por nós remete unicamente a interpretação 

existencial da alegoria da caverna, significando: o trânsito simultâneo entre velamento e desvelamento. 

Indicamos aqui, que os termos ―indício‖, ―percurso‖, ―trajeto‖, ―abertura‖, ―sentido‖ ou ―senda‖ 

substituirão por vezes o termo ―processo‖.  
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racionalização dos processos criativos que constituem a dimensão formativa da nossa 

errância. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRAJETO METODOLÓGICO 

 

 

O trabalho de pesquisa que possibilitou a elaboração da presente dissertação de 

mestrado articula-se aos chamados métodos qualitativos, uma vez que eles propiciam 

uma compreensão mais profunda dos fenômenos educacionais. Mais especificamente, 

acolhemos as indicações mais amplias das abordagens qualitativas de orientação 

fenomenológica. De acordo com Van Zanten (2004), essas abordagens buscam 

tematizar a compreensão da experiência humana no mundo, procurando deixar claro que 

nós só temos acesso ao mundo objetivo através das nossas vivências 
8
.  

As abordagens qualitativas de caráter fenomenológico se opõem ao mito 

positivista do objetivismo científico, isto é, à crença em uma verdade objetiva que 

corresponderia a uma realidade também objetivada, colocando a ênfase no interpretar, 

na produção de sentido e na impossibilidade de separar o sujeito da experiência ou 

fenômeno focalizado (OZELLA, 2003; MINAYO, 2007). Aqui o pesquisador encontra-

se inevitavelmente envolvido com a compreensão de um mundo aberto e complexo.  

Por isso, afirma o filósofo Ernildo Stein (1987, p. 113), ―o que é compreendido 

na compreensão fenomenológica‖ ultrapassa a esfera do conhecimento metódico no 

sentido moderno, pois se trata de um caminho de pensamento afundado na dinâmica 

histórica. Ou seja, o limite do compreender é dado por aquilo que se deixa observar a 

partir de uma dada perspectiva, aquilo que é visível a partir de um determinado ponto.  

A pesquisa de orientação fenomenológica ancora-se em uma ruptura com os 

modelos cartesiano e positivista que afirmam a existência de uma verdade universal 

passível de ser alcançada unicamente através dos parâmetros lógicos da razão. Na ótica 

da fenomenologia conhecemos a partir de nossa relação concreta com o mundo. Pensar 

significa, nesse contexto, indagar, questionar, tentar compreender, ou seja, algo distinto 

da postura de querer ―dominar‖ um determinado conteúdo ou objeto. Isso implica 

também que nas pesquisas de natureza qualitativo-fenomenológica o termo método 

ganha novos significados, passando a ser concebido como uma trajetória não linear.  

 

                                                 
8
 Segundo Van Zanten (2004, p. 26), os métodos qualitativos que utilizamos comumente no campo da 

Educação são, em geral, herdeiros de duas grandes tradições: uma tradição que vem da Antropologia, da 

Etnologia do que chamamos métodos etnográficos, e uma tradição da sociologia anglo-saxônica, 

sobretudo nos Estados Unidos, com a Escola de Chicago e as pesquisas que desenvolveu. 
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[A] compreensão, por sua vez, não está ligada estritamente ao 

racional, mas é tida como uma capacidade própria do homem, imerso 

num contexto que constrói e do qual é parte ativa. O homem 

compreende porque interroga as coisas com as quais convive. As 

coisas do mundo lhe são dadas à consciência que está, de modo atento, 

voltada para conhecê-las: o homem é já homem-no-mundo, ele 

percebe-se humano vivendo com outros humanos, numa relação da 

qual faz parte, não podendo dissociar-se dela. Assim, não existirá 

neutralidade do pesquisador em relação à pesquisa - forma de 

descortinar o mundo -, pois ele atribui significados, seleciona o que do 

mundo quer conhecer, interage com o conhecido (GARNICA, 1997, 

p. 111). 

 

A pesquisa dirige-se a fenômenos, não a fatos. Fatos são eventos, ocorrências, 

relações entre objetos, dados empíricos apreensíveis pela observação e mensuração no 

que se distinguem dos fenômenos. O significado desse último termo provém da 

expressão grega fainomenon e deriva-se do verbo fainestai que quer dizer mostrar-se a 

si mesmo. Assim, fainomenon significa aquilo que se mostra ou que se manifesta.  

Fainestai é uma forma reduzida que provém de faino, que significa 

trazer à luz do dia. Faino provém da raiz Fa, entendida como fos, que 

quer dizer luz, aquilo que é brilhante. Em outros termos, significa 

aquilo onde algo pode tornar-se manifesto, visível em si mesmo. (...) 

Fainomena ou fenomena são o que se situa à luz do dia ou o que pode 

ser trazido à luz. Os gregos identificavam os fainomena simplesmente 

como ta onta que quer dizer entidades. Uma entidade, porém, pode 

mostrar-se a si mesma de várias formas, dependendo, em cada caso, 

do acesso que se tem a ela (MARTINS; BICUDO, 1989; p.21-2). 

 

A pesquisa qualitativa em educação amparada nesses parâmetros, aqui 

descritos amplamente, permite romper com as formas tradicionais de investigação 

filosófica e filosófico-educacional, pois visa uma clarificação dos conceitos 

fundamentais
9
. Nessa esteira, Martin Heidegger debruçou-se sobre a existência humana 

e seu sentido mais profundo, vinculando suas preocupações à questão do ser. Sua 

ontologia fundamental construiu uma nova terminologia filosófica para dar conta dessa 

proposta, e toda a filosofia heideggeriana acabou caracterizada como uma hermenêutica 

do ser-aí.  

Nesse âmbito, a arqueologia dos termos, noções e conceitos mobilizados pela 

Filosofia, ou, em nosso caso, pela Filosofia da educação, é uma tarefa constante. Trata-

                                                 
9
 Cf. HEIDEGGER, M. Conceptos fundamentales: Curso del semestre de verano,Friburgo,1941. Madrid: 

Alianza Universidad, 1989, p. 25-52; HEIDEGGER, M. Nietzsche: seminários de 1937 e 1994. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2015, p. 233-277. 
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se de fazer uma depuração dos significados das palavras, que com o tempo e o uso 

sistemático foram sendo obscurecidos. Mas, por meio dessa procura de clarificação da 

linguagem busca-se, sobretudo, a elucidação dos sentidos da própria existência humana.  

Por outro lado, a abordagem fenomenológica heideggeriana ao falar do mundo 

como um real vivido permite ao pesquisador educacional operar com o seguinte 

pressuposto: a essência do que se procura nas manifestações de um determinado 

fenômeno não pode ser totalmente apreendida ou esgotada, sendo o próprio trajeto da 

procura, o que possibilita abrir uma determinada compreensão 
10

. Desse modo, quando a 

análise é realizada dá-se uma tentativa de captar a descrição dos indicativos de como se 

percebe o fenômeno, que vai se revelando ao mesmo tempo em que suas descrições: 

 

[...] pode-se dizer que só haverá Ciência Humana se se visar à maneira 

pela qual as pessoas, ou grupos delas, representam as palavras para si 

mesmas, utilizando suas formas de significados; como elas compõem 

discursos reais; como revelam ou ocultam neles o que estão pensando 

ou dizendo, talvez porque o que dizem seja desconhecido para elas 

mesmas; como revelam mais ou menos o que desejam. Mas, de 

qualquer maneira, as pessoas ou o grupo de pessoas deixam um 

conjunto de traços verbais dos pensamentos que devem ser decifrados, 

tanto quanto possível [...]. Assim, os conceitos [fundamentais] sobre 

os quais as Ciências  Humanas se fundamentam, em um plano de 

pesquisa qualitativa, são elaborados pelas descrições elaboradas pelo 

investigador (MARTINS; BICUDO, 1989, p. 43). 

 

No entanto, a análise fenomenológica não se encerra em descrições solipsistas. 

A mediação pela linguagem sempre implica o plano da intersubjetividade, pois a 

compreensão de um discurso coloca a análise sempre no âmbito histórico e social, pois 

encontros, mediações e interpretações ocorrem temporal e contextualmente. 

Contudo, vale ressaltar que delimitado o fenômeno específico situado em nossa 

investigação (o discurso de Heidegger acerca da si-mesmidade), optamos por não seguir 

os procedimentos de análise comumente mobilizados pelos pesquisadores desse tipo de 

abordagem: as análises ideográficas e nomotéticas. Nas análises ideográficas, o 

pesquisador procura basicamente por unidades de significado, o que faz após várias 

leituras com o corpus, em uma atitude de familiarização com o que a descrição coloca. 

As unidades de significado são recortes julgados significativos pelo pesquisador. Elas 

                                                 
10 

Assim, tendo surgido inicialmente como método para fundamentar, tanto as ciências quanto a própria 

filosofia, a fenomenologia tornou-se, ela mesma, um movimento filosófico, fornecendo as concepções 

básicas subjacentes ao método, e ―conforme o tema interrogado e o pensador que faz a interrogação, a 

fenomenologia assume faces específicas e transforma-se‖ (GARNICA, 1997, p. 115). 
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não estão prontas, quer dizer, dispostas no texto, existindo ―somente em relação à 

atitude, disposição e perspectiva do pesquisador‖ (MARTINS; BICUDO, 1989, p. 99) 

11
. 

As análises nomotéticas, por sua vez, também se ancoram na seleção das 

unidades de significado, mas visam uma esfera do geral. Por isso, segundo Martins e 

Bicudo (1989, p. 106), as ciências empíricas preferem esse tipo de análise. O problema, 

para os autores, é que o uso de análises nomotéticas dissociadas das análises 

ideográficas, no campo educacional, ―é praticamente impossível‖, posto que as 

generalizações permitem iluminar apenas uma dada perspectiva do fenômeno.  

Em nosso caso concreto, a perspectiva analítica mobilizada, embora 

resguardando um caráter marcadamente fenomenológico, se valeu de uma aproximação 

mais estrita com algumas diretivas extraídas do pensamento do próprio Heidegger, 

focalizando o uso particular da sua terminologia no âmbito de suas pesquisas 
12

. Antes 

de explicitar nosso agenciamento metodológico, lembremos que Husserl buscava 

apreender os fenômenos na sua essência, inaugurando a prática de um método que 

propunha a apreensão da realidade através de um retorno ―às coisas mesmas‖, focando a 

intencionalidade e a possibilidade da consciência alcançar o sentido, através da epokè.  

 

Segundo esta perspectiva, fazer uma interpretação fenomenológica de 

um texto ou fenômeno, seria identificar o pensamento inspirador e 

criativo de um autor, recuperando dele a intenção reveladora. Para 

isso, o conteúdo é transposto de uma subjetividade para a 

subjetividade do outro, fazendo, no entanto, uma interpretação 

objetiva por buscar captar a ideia de mente objetivada. Deste modo, é 

possível afirmar que a fenomenologia de inspiração husserliana 

coloca-se contra o subjetivismo e o relativismo, acredita no sentido de 

um texto que se diz o mesmo em diferentes épocas, contextos e 

leitores e, principalmente, que o significado da obra de um autor é 

imutável e reproduzível. Deste modo, fazer uma interpretação 

fenomenológica transcendental de um texto significa identificar o 

pensamento inspirador e criativo, recuperando nele a intenção 

reveladora (FROTA, 2001, p. 30).  

 

                                                 
11 

O passo final da análise ideográfica consiste em transcrever as descrições para a linguagem do próprio 

pesquisador, mobilizando um discurso mais apropriado à área na qual a pesquisa se insere. 
12 

Não temos dúvidas de que existe, em Heidegger, um eco das teses de Husserl, pois "quando ele 

[Heidegger] define as ciências positivas como aquelas que se dirigem aos 'entes', exige que a filosofia 

tenha um método diferente daquele das ciências, e afirma que a fenomenologia, quer dizer, o método da 

filosofia, não pode proferir teses sobre os entes‖ (MOURA, 1989, p. 40). 
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Em uma pesquisa fenomenológica com orientação heidegeriana as premissas 

adquirem outro tom. Heidegger propõe uma epokè da própria consciência. Em lugar da 

consciência, da intencionalidade, agora o que mais importa é o Dasein, o ser-aí.  

 

[...] busca-se encontrar-se com um fenômeno que se desvela na 

própria existência, já que somente a partir daí, podemos chegar a uma 

compreensão do ser-no-mundo. Além disso, para a Hermenêutica 

Ontológica, a redução fenomenológica não é adequada, nem possível, 

por deixar de lado, o modo-de-ser, preocupando-se tão somente com o 

conteúdo. Mais ainda. Com a hermenêutica heideggeriana não há uma 

busca pela veracidade ou validade em todos os contextos, visando a 

compreensão de textos ou fenômenos. Heidegger entende a verdade 

como aletheia, do grego, que significa desocultamento, desvelamento. 

Este processo revela-se como uma busca, que é diferente para cada 

olhar. Esta perspectiva é diferente da ideia de veritas, do latim, 

apresentada pela fenomenologia husserliana, que entende a verdade 

como adequação ou concordância. Esta distinção faz toda uma 

diferença entre as duas perspectivas fenomenológicas (FROTA, 1998, 

p. 30).  

 

Isso é importante, pois entendemos que muito do que se valora na educação diz 

mais respeito aos conteúdos objetivos do que à própria formação humana. A essência do 

fenômeno educativo ou sua ―verdade originária‖, tal como abordada por Heidegger, é a 

verdade do ser, a clareira (die Lichtung) que possibilita clarificar (des-velar) a 

originariedade instauradora do comum-pertencer de ser e homem. Por essa via,  

 

[...] a reflexão heideggeriana sobre o ser encontra-se no encalço da 

interpretação grega da verdade como alétheia. A questão da verdade é 

problematizada por Heidegger no âmbito do que poderíamos nomear 

de hermenêutica ontológica. Esta investiga as palavras geradoras dos 

pensadores originários da Grécia arcaica, os pré-socráticos, buscando 

explicitar o sentido mais profundo que elas possam oferecer para a 

interpretação do ser (BATISTA, 2005, p. 01).  

 

Desse modo, a retomada crítica do significado de alétheia configura-se como a 

―pedra de toque‖ da metodologia fenomenológica que possibilita a compreensão do 

sentido do ser. Isso significa que a interpretação da verdade coloca a questão da 

essência do ser, abrindo a possibilidade de uma compreensão do intricado enigma entre 

a questão do ser e a essencialização do homem. É, portanto, por meio do tratamento da 

verdade que se deve considerar se e em que medida o ser (wesen) do ‗ser‘ é em si a 

relação com o ser do ser humano. Em vários momentos Heidegger esclarece que  
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[...] o ser se presenta ao homem, nem acidentalmente nem por 

exceção. Continua dizendo que ser somente é e permanece enquanto 

aborda o homem pelo apelo. Em [...] Sobre o problema do Ser (Zur 

Seinsfrage) de 1956, o autor já havia afirmado que dizemos muito 

pouco do próprio ser, quando, dizendo o ser omitimos seu presentar-se 

para o ser humano. Isto bem entendido quer dizer que na compreensão 

do ser como ‗presentar-se‘ encontra o ser do homem (Dasein) o seu 

lugar único e privilegiado de propiciar-lhe o advento enquanto 

presentar. Presentar-se é sempre presentar-se ao ser humano. O 

presentar-se do ser é sempre um apelo dirigido ao ser humano, o único 

ente com a capacidade de ouvi-lo, por possuir a abertura como 

constitutiva do seu ser-aí (BATISTA, 2005, p. 02-03).  

 

O homem não desempenha aqui a função de sujeito transcendental que teria o 

poder de abrir o verdadeiro e o não verdadeiro. Ao contrário, o homem só é na medida 

em que se mantém aberto para o ser. A compreensão desse enunciado parte justamente 

do aprofundamento do significado ontológico do termo alétheia. A questão do ser tem 

na significação grega de verdade (alétheia) o seu nascedouro. Isto é afirmado por 

Heidegger (1985, p. 126) quando diz que ―o traço básico do próprio presentar é 

determinado pelo permanecer velado e desvelado‖. Abordar o significado de alétheia é 

perguntar pela essência do próprio ser como re-velação e descobrimento. 

 

Se a verdade é des-velamento, este se compreende a partir do 

velamento, da não-verdade. A verdade é em sua essência o conflito 

original entre desvelamento e ocultamento, e a partir do conflito é que 

acontece a verdade. O que se nos oculta é o ente em sua totalidade. 

Analisando uma frase de Heráclito: ―Physis kryptesthai philei‖, 

Heidegger a traduz como: ―o aparecer que surge tem, em si, a 

inclinação para ocultar-se‖ (BATISTA, 2005, p. 03).  

 

Para dar conta desse tipo de agenciamento teórico-metodológico, realizamos 

uma pesquisa bibliográfica no intuito de familiarizarmo-nos com um assunto ainda 

pouco explorado na educação: a noção de si-mesmidade e sua relação com a formação 

humana. A pesquisa bibliográfica foi concebida como uma tarefa de aspecto histórico, 

interpretativo e inconcluso, devedora de um processo fenomenológico ininterrupto de 

exploração, descrição e compreensão dos indícios da si-mesmidade na obra de 

Heidegger. Indícios, marcas, caminhos de uma trilha esquecida. Nosso percurso 

metodológico fez um uso próprio do que chamaremos de análise dos indícios formais.  
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2.1 O Indício-formal como panorama e ethos da investigação  

 

Esclarecemos que o interesse pessoal na temática central aqui proposta, a si-

mesmidade em Heidegger, emergiu de alguns momentos existenciais que acabaram se 

entrecruzando: a graduação em Filosofia no Instituto Salesiano de Filosofia (INSAF), 

onde participamos do Grupo de estudos Martin Heidegger; as reuniões de formação do 

Grupo de formação do Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis 

(NEIMFA); e os diálogos com o professor de Filosofia Sandro Sena junto ao Grupo de 

Estudos Martin Heidegger, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (UFPE).  

Como vários jovens após o término dos estudos básicos, eu não transitei direto 

para um curso superior. Também não fiz curso técnico ou entrei para as forças armadas. 

Nos três anos subsequentes, seguindo um complexo de indecisões, e trabalhando a 

contragosto nos negócios de minha família, dediquei-me exclusivamente às artes 

marciais e meditações, estas, com um professor de meia-idade, afamado, conhecido 

como ―Seu Haroldo‖. No ultimo ano, após oscilar em pensamento e corpo entre fazer 

Filosofia ou fazer Educação física, apostei na sorte e entrei para o curso de Filosofia no 

INSAF 
13

.  

A peculiaridade desta instituição consiste em oferecer um regime de ensino 

seminarístico, mas que, em 2001, abriu suas portas aos chamados leigos 
14

. Em 2004, 

ano de minha entrada, esta designação foi negada pelos três únicos ―leigos‖ de uma 

turma que acolheu o lugar do estranho como designação mais própria. Eu era, justo, um 

desses estranhos leigos, ou um leigo estranho. Aí conheci um franciscano (Heleno 

Januário) que me apresentou os escritos de um indiano (Osho) e a causa franciscana.  

Logo, me senti impulsionado por uma profunda afecção pela ―casa dos 

franciscanos‖, o que me levou apenas aos testes de vocação. Neste mesmo período 

conheci quatro professores. Em ordem cronológica: Evandro Costa, cujas aulas 

sistemáticas, bem como seu carisma passei a admirar profundamente; Marcelo Pelizzoli, 

cujas aulas expostas ao modo do caos zen me fizeram conhecer o pensamento de Martin 

Heidegger; Marcela Sales, cuja serenidade me levou a participar do Grupo de Estudos 

Ser e Tempo (GEST); e, Maria Betânia, que parecia compreender minhas preocupações, 

e de cujas aulas recordo e guardo sua firme voz e seu olhar agudo.  

                                                 
13 

O INSAF é uma associação confessional, sem finalidades lucrativas, fundada em 28 de junho de 1994, 

pelos Salesianos de Dom Bosco, destinado à promoção de atividades formativas, educativas e culturais.  
14

 Um termo usado para designar aqueles que não seguiam rumo ao sacerdócio. 
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Sim, havia ainda um quinto professor: estatura baixa, cabeça raspada e sempre 

cabisbaixo. Esse arrancava dos seminaristas, ao mesmo tempo, admiração e silencioso 

rancor. Das suas aulas, sempre conduzidas mediante fluxogramas expostos no quadro 

branco, com o que logo me identifiquei, recordo de duas coisas: da frase ‗o problema 

reside nesta particulazinha chamada eu‘, e de suas experiências formativas no Neimfa
 15

.  

Não demorei a frequentar o Neimfa. Lá, era eu, que estava sempre acanhado, 

aguardando o próximo evento de uma série única. Participamos como ouvinte das aulas 

de Filosofia da educação, conduzidas pelo professor Alexandre Freitas, para os garotos 

mais jovens do que eu: Sidney, Cleiton, Patrícia, Eduarda e Admilson, entre outros.  

Com eles pude tocar o sentido de uma autêntica experiência filosófica. Talvez, 

por isso, ao terminar a formação acadêmica, em 2007, lá permaneci buscando continuar 

esta experiência agora nas chamadas reuniões do Grupo de Formação
 16

. Os temas 

focalizados nas reuniões do Grupo eram bastante provocativas, tanto que inicialmente 

pensava em fazer uma pesquisa de mestrado sobre o ethos desse Grupo.  

Em paralelo buscava aprofundar meus conhecimentos sobre o pensamento de 

Martin Heidegger. Vale lembrar que a alegria e o assombro diante do pensamento de 

Heidegger sempre aguçaram minha curiosidade sobre seus escritos. Foi esta curiosidade 

que me levou ao décimo quinto andar do CFCH 
17

 onde conheci o professor Sandro 

Sena, sempre solícito e esclarecedor, e que muito me orientou nas preocupações sobre 

os escritos de Heidegger, incluindo aqui minhas inquietudes sobre a si-mesmidade. Ele 

conduzia as leituras no Grupo de Estudos Martin Heidegger, no qual venho participando 

até o presente: um grupo pequeno que sempre mistura os aromas do fumo e do café. 

Nestes dois âmbitos (o Grupo de formação do NEIMFA e o Grupo de estudos 

Martin Heidegger no CFCH), buscava respostas aos questionamentos produzidos pela 

vivência particular de uma voz repentina que ouvia em ocasiões singulares. Ao refletir 

acerca de algumas indicações desta voz fui levado ao daimon socrático, e deste aos 

temas da voz da consciência, da finitude e do si mesmo em chave heideggeriana. Ao 

aprofundar o estudo destas temáticas resolvi propor um estudo sobre essa ultima 

questão, no âmbito da Pós-graduação em Educação, da Universidade Federal de 

Pernambuco, situando-me na Linha de pesquisa em Educação e Espiritualidade.  

                                                 
15 

Criado em 1986 e fundado juridicamente em 1994, o Núcleo Educacional Irmãos Menores de 

Francisco de Assis (NEIMFA)  é reconhecido por sua relevância em torno de experiências formativas 

direcionadas para crianças, jovens e adultos moradores da periferia do Coque, bairro do Recife/PE.  
16 

Na verdade um grupo de estudos que relacionava questões filosóficas, educacionais e espirituais.   
17 

 Centro de Filosofia e Ciências Humanas, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  
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Faz parte do horizonte de problematização desta Linha de pesquisa investigar a 

pertinência de temáticas como: a confiança no Ser; o si mesmo do cuidado; as noções 

de integralidade e transpessoalidade. A reflexão acerca dos processos formativos tem 

conduzido os pesquisadores a uma análise crítica do predomínio de enfoques 

epistemológicos no trato das questões relativas à formação humana.  

De minha parte, concordo na esteira de autores como Dalbosco (2006, p. 1115) 

quando afirma que ―algumas considerações heideggerianas‖ permitiriam esboçar 

perspectivas importantes de tratamento e problematização das questões que animam o 

debate contemporâneo sobre a formação humana em nosso País. 

 

[...] a reflexão acerca dos fragmentos de uma antropologia existencial, 

apresentada por Heidegger em Ser e Tempo abre espaço à crítica aos 

pressupostos metafísicos tradicionais e, simultaneamente, aos 

pressupostos positivistas que estão subjacentes ao ‗fazer pedagógico‘ 

cotidiano, aos planos políticos pedagógicos e, de modo mais amplo, às 

teorias educativas, mesmo àquelas que têm pretensão crítica. Ou seja, 

pode-se ver na tarefa preparatória do procedimento desconstrucionista, 

executada pacientemente por Heidegger nesta obra, um exemplo 

instrutivo à necessária desconstrução de conceitos que, 

historicamente, moldaram as concepções de pedagogia e de processos 

formativo-educacionais da cultural ocidental (DALBOSCO, 2006, p. 

1115) 
18

. 

 

Estamos cientes das dificuldades do empreendimento posto que o próprio 

Heidegger não tematizou de forma sistemática os conceitos pedagógicos. Mas essa 

limitação não deve impedir o confronto da sua obra com exigências e problemas 

específicos das teorias educativas. Suas análises permitem, por exemplo, refletir acerca 

das consequências do ―afundamento da dimensão formativo-educacional do ser humano 

no didatismo pedagógico‖ (DALBOSCO, 2006, p. 1116), ressignificando, nesse 

percurso, a natureza do diálogo entre filosofia e filosofia da educação.  

Isso sem falar nos aspectos subjacentes à analítica da estrutura existencial do 

ser-aí (Dasein), como o sentido ontológico do cuidado (Sorge) e suas implicações 

éticas. Além disso, a tese de que o ser humano é um ser que está em falta, isto é, que é 

um ser finito permite elucidar também a dinâmica imanente à constituição do ser-aí 

como abertura que gera o fenômeno da transcendência, possibilitando ao ser humano a 

compreensão sobre seu si mesmo. Um tema filosófico-pedagógico fundamental, pois  

                                                 
18 

Mas, em nosso caso específico, ampliando a compreensão de Dalbosco (2006, p. 1115), a questão que 

se coloca não consiste apenas em saber que ―traços de uma antropologia filosófica teriam mais condições 

de justificar de modo problematizador processos formativo-educacionais‖. 
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[...] sem esta abertura e sem a sensibilidade em provocá-la nos 

envolvidos da relação pedagógica, a pedagogia correria o risco de se 

mover apenas na esfera de possibilidades do mundo cotidiano e, com 

isso, permanecer na esfera das vivências sem, contudo, adentrar no 

fenômeno da existência. Isto significa, em termos de se pensar o papel 

do pedagogo, que se ele não for afetado pelo ‗fenômeno da abertura‘, 

pode limitar-se a pensar sua prática pedagógica somente de acordo 

com as possibilidades do mundo cotidiano (DALBOSCO, 2006, p. 

1131).  

 

Todo educador pode movimentar-se muito bem no mundo cotidiano, de modo 

estrategicamente planejado e ensinar seus educandos também a fazê-lo. Mas, nesse 

caso, o educador exerce seu ofício meramente como um fazer técnico que não alcança o 

âmbito de um autêntico agir pedagógico.  

Portanto, a busca metódica dos indícios da noção de si-mesmidade, embora se 

apresente, em uma primeira visada, como uma reflexão abstrata, trata de analisar, por 

meio dessas indicações, o processo existencial em que o ser humano se educa como um 

ser finito que, enquanto tal, precisa constituir sua ação orientada pelo cuidado.  

 

2.2 A constituição de um percurso de pesquisa através das indicações formais 

 

Do ponto de vista operacional, a busca pelos indícios da noção de si-

mesmidade no pensamento de Heidegger exigiu que inicialmente realizássemos uma 

revisão bibliográfica, tendo em vista apreender o enraizamento dessa temática no campo 

acadêmico brasileiro. Para isso, consultamos o Banco de Teses da Capes para identificar 

os estudos (dissertações e teses) já existentes acerca dessa questão no pensamento de 

Heidegger, nos campos estritos da Educação e da Filosofia.  

A primeira constatação foi a de uma rarefação dos estudos envolvendo as 

palavras-chave Heidegger e a educação. Vinte cinco registros foram encontrados (ver 

Quadro 01). Destes, a maior parte concentrada na área de Educação, com um total de 

doze trabalhos, sendo dez dissertações e duas teses. Em segundo lugar temos os estudos 

na área de Enfermagem, totalizando oito trabalhos, sete dissertações e uma tese. As 

demais áreas de conhecimento totalizam uma dissertação cada. Os trabalhos localizados, 

cerca de 60%, estão concentrados na região Sul do País. Ao cruzar os dados relativos 

aos principais conceitos, autores e anos de defesa dos respectivos estudos (ver Quadro 

02), constatou-se também uma concentração entre os anos de 2011 e 2012. 
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Quadro 1 – Área de conhecimento, Numero de trabalhos, e Natureza dos 

documentos mapeados. 

Área de conhecimento N. de trabalhos Natureza do documento 

Educação 12 Mestrado 10 

Doutorado 3 

Enfermagem 8 Mestrado  7 

Doutorado 1 

Teoria literária 1 Mestrado  

Psicologia 1 Mestrado  

Ciências ambientais 1 Mestrado  

 

Planejamento educacional 1 Mestrado 

Engenharia\tecnologia\gestão 1 
Fonte: Gelson Lopes (2015) a partir do Banco de Teses Capes. Disponível em:< 
http://bancodeteses.capes.gov.br/>. Acesso em: 06 Maio 2015. 

 

Percebemos ainda que a maioria dos trabalhos aborda seus respectivos temas 

ou problemas de pesquisa no próprio ou sob a luz do pensamento de Heidegger. 

Enquanto poucos autores (JESUS, 2012; MAROCCO, 2012) utilizam esse pensamento 

como ―chave metodológica‖, ou seja, afirmam usar ―um método inspirado‖ em 

Heidegger. Mas em nenhum deles encontramos o conceito de si mesmidade. 

 

Quadro 2 – Conceitos chaves, autores e ano dos trabalhos mapeados. 

            
 

Fonte: Gelson Lopes (2015) a partir do Banco de Teses Capes. Disponível em:< 
http://bancodeteses.capes.gov.br/>. Acesso em: 06 Maio 2015. 

 

 

Essa situação nos levou a uma segunda busca no Banco de Teses, dessa vez, 

com as palavras-chave Heidegger e formação humana. Nesse momento, mapeamos 

apenas cinco registros (ver Quadro 03). A maioria localiza-se na área de Educação, uma 

Área de conhecimento Conceitos Autores Ano 

 

 

 

 

Educação 

Pensamento 

Cultura de paz 

Ética 

Técnica 

Compreensão 

Singularização   

Contextualização 

Mundo  

Vasconcelos 

Carvalho 

Medina 

Zatti 

Crocoli 

Mello 

Oliveira 

Júnior 

2011 

2011 

2011 

2012 

2012 

2012 

2011 

2012 

 

Experiência (Método Hermenêutico) 

Personalismo (Método Hermenêutico) 

Autismo (Método Hermenêutico) 

Avaliação (Método Hermenêutico)  

Jesus  

Klenk 

Marocco 

Nascimento 

2012 

2012 

2012 

2011 
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tese e uma dissertação, e os demais estão nas áreas de Psicologia (uma dissertação), 

Psicologia do ensino e da aprendizagem (uma tese) e Saúde coletiva (uma dissertação). 

 

Quadro 3 – Área de conhecimento,  e Numero de trabalhos mapeados com as 

palavras-chave Heidegger e formação humana. 

Área de conhecimento N. de trabalhos Natureza do documento 

Educação 2 Mestrado 1 

Doutorado 1 

Psicologia 1 Mestrado  

Psicologia do ensino e da 

aprendizagem  

1 Doutorado   

 

Saúde coletiva  1 Mestrado 
Fonte: Gelson Lopes (2015) a partir do Banco de Teses Capes. Disponível em:< 
http://bancodeteses.capes.gov.br/>. Acesso em: 06 Maio 2015. 

 

 

Como os trabalhos dessa segunda incursão também estavam contidos no 

primeiro grupo analisado, não encontramos diferenças quanto aos conceitos e modos de 

uso do pensamento de Heidegger. Mas, perdurou a inexistência de pesquisas abordando 

nosso tema central, mesmo quando o procedimento de busca focalizava a área da 

Filosofia. Desconfiados usamos, por fim, as palavras-chaves Heidegger e si-mesmidade 

em várias formulações (como si mesmo e si mesmidade com e sem o emprego do 

hífen). Só encontramos resultados para a palavra chave si mesmo (ver Quadro 04).  

 

Quadro 4 – Área de conhecimento, e Numero de trabalhos mapeados com a 

palavra-chave Heidegger e si mesmo 

Área de conhecimento N. de 

trabalhos 

Natureza do 

documento 
Filosofia  9 Mestrado 7 

Doutorado 2 

Enfermagem  3 Mestrado  1 

Doutorado 2 

Educação 1 Doutorado 

Direito 1 Doutorado 

Psicologia  1 Doutorado  

 

Tratamento e prevenção 

psicológica 

1 Doutorado  

Saúde Coletiva 1 Dissertação  
Fonte: Gelson Lopes (2015) a partir do Banco de Teses Capes. Disponível em:< 
http://bancodeteses.capes.gov.br/>. Acesso em: 06 Maio 2015. 
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Como podemos notar, nesse momento, os trabalhos localizados estão 

concentrados na área de Filosofia. Constatamos que do total dos dezessete registros, 

apenas três são da região nordeste do País (Piauí, Bahia e Pernambuco). Em relação aos 

conceitos e abordagens, destaca-se o conceito de nada, as noções de preocupação e 

verdade, a questão da linguagem e da técnica, o problema da liberdade e, por fim uma 

abordagem acerca do ser-com. Curiosamente, mesmo constando das palavras chaves, a 

noção de si-mesmidade não é explorada diretamente por nenhum dos trabalhos. 

Por essa razão, decidimos mapear também as principais referências sobre essa 

temática específica em livros, capítulos de livros ou artigos científicos, tanto de autores 

nacionais como internacionais. Nesse âmbito, destacamos os autores Ernildo Stein, Mac 

Dowell, Sandro Sena, John C. Maraldo, José Carlos Michelazzo, no âmbito nacional, e 

Giorgio Agamben e Michel Haar, no âmbito internacional (ver Quadro 05). 

 

Quadro 5 - Trabalhos mapeados. 
Autores  Literatura  Conceitos Natureza 

 

 

Stein 

As Ilusões Da Transparência: dificuldades com o 

conceito de mundo da vida 

Mundo  
Livro  

Compreensão e finitude. Finitude 

 

 

Dowell 

Heidegger e o pensamento oriental: 

confrontações. 

Nada    
Capítulo 

de livro  Heidegger: O Pensar da Viravolta e a Viravolta do 

Pensar 

Homem  

 

Sena 

O passado possível. Historicidade do pensamento 

filosófico em perspectiva ontológico-existencial. 

Tempo  Capítulo 

de livro 

Jogue a escada fora. Fenomenologia como 

terapêutica 

Si-mesmo  
Artigo  

Mundano, demasiado mundano. Filosofia como 

problema da liberdade a partir de Heidegger e 

Aristóteles. 

Disposição 

afetiva  

Maraldo Quatro coisas e duas práticas: algumas reflexões 

sobre Heidegger vindas do Oriente. 

Mundo   
 

Capítulo 

de livro 

 

 

 

Michelazzo 

As habitações do humano como expressões do 

tempo: diálogo entre Heidegger e Dōgen.  

Salto  

Mística, Taoísmo, Zen budismo: ceticismo 

oscilante de Heidegger com seu diálogo com 

fontes da tradição pré-metafísica 

Nada  

Haar  Heidegger e a Essência do Homem Homem   
Livro  

 

Agamben  La Potencia Del Pensamento Ereignis  

O Aberto – o homem e o animal Homem 

Fonte: Gelson Lopes (2015). 

 

Nesse corpus específico, são recorrentes noções ou temas como o salto, mundo 

e acontecimento-apropriativo (Ereignis). Mas todos são concordantes com relação à 

importância da analítica da finitude de Heidegger. Com essa ênfase, vimos ressoar a 
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questão ―o que é o homem?‖ (STEIN, 2005, p. 190); questão seminal para os destinos 

da educação apreendida como formação humana, o que nos revelou uma contribuição 

importante para ressignificar os sentidos das práticas educativas na atualidade
19

. 

Com base no levantamento global desses estudos, conseguimos sintetizar as 

principais visadas ou formas de articulação do pensamento de Heidegger com a 

educação, tendo em vista a tematização da noção de si-mesmidade: 

  

a) a compreensão da existência humana como lócus de 

singularização do nosso ser-no-mundo;  

b) a formação do Dasein como algo decorrente da sua condição 

de ser-para-morte;  

c) a percepção de que viver ou morrer não implica mais uma 

atividade cotidiana que demanda tempo, ocupações, e, portanto 

abrindo uma crítica à educação como acúmulo de informações e 

competências para inclusão no aparato do mercado;  

d) a confrontação dos modelos pedagógicos da formação do 

humano centrados na adequação com os modelos centrados na 

experiência fática da vida;  

e) a defesa da formação não como mera experiência de tomada de 

conhecimento, mas como abertura para a finitude. 

 

A partir destas trilhas contemplamos alguns recortes para situar nosso próprio 

fenômeno. Reconhecemos, antes de tudo, que o ato de educar como modo de cuidado 

ontológico exige uma compreensão do humano que seja capaz de resistir aos processos 

biopolíticos de domesticação vigentes. Também nossas definições do homem 

prefiguram dificuldades encontradas nas esferas do conhecimento. Pois, sabemos que, 

no curso da história, uma das definições mais radicais do humano foi constituída com 

base no imperativo de que este deveria, antes de tudo, conhecer a si mesmo. 

Essa compreensão desdobrou todo um aparato para conceituar e reconhecer 

pragmaticamente esse ―ser‖ sui generis, ao mesmo tempo, além e aquém do animal, 

situado entre uma extraordinária grandeza e uma extraordinária pequenez (REALE, 

                                                 
19 

Obviamente esta dissertação não visou uma pesquisa visando objetar a interrogação onto-antropo-

metafísica: o que é o Homem? Porém, para que se possa compreender a expressão ―o homem enquanto 

ser-aí‖; tem-se que ter uma concepção, ainda que sucinta, do que seja o homem para Heidegger. 
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2002, p. 8). Daí que apreender outros indícios, outras marcas, outros modos e formas de 

ser um humano, é o que se apresentou como o horizonte efetivo de nossa investigação 

junto ao pensamento de Heidegger. Saímos então em busca de indícios.  

Indício-formal é um conceito utilizado, desde os cursos de 1920, por Heidegger 

para significar a orientação de suas próprias tarefas interpretativas, ou seja, seu modo de 

pesquisa no trato com as coisas mesmas. A indicação-formal foi definida por ele em 

oposição ao tratamento científico que tende a focar no objeto, e a caracterizá-lo de 

modo totalmente teórico, não considerando a realidade em sua cotidianidade. Assim, o 

que se busca na indicação-formal não é uma mera constatação empírica, mas 

o experimentar  algo em sua essência, fazendo o pensamento retornar à vida fática.  

O termo indicação (anzeige) foi definido por Heidegger como um caminho de 

preparação para onde devemos conduzir uma análise, o qual não tem como deixar 

firmado antecipadamente qual será o resultado a ser alcançado no processo da 

investigação. O termo formal (formale) implica a maneira como os conceitos podem ser 

pensados. Formal, portanto, não se prende ao ―o que‖ do objeto, mas sim ao modo pelo 

qual o objeto pode ser apreendido. Em outros termos, as indicações-formais carregam 

sentido, o que exige do pesquisador considerar o momento e o modo como elas surgem 

e se efetivam no pensamento; elas são, por isso, distintas das proposições científicas.  

[Pois] os conceitos que a trazem à tona só são compreensíveis se não 

forem tomados como se designassem propriedades e disposições de 

um ente simplesmente dado. Ao contrário, é preciso que eles sejam 

tomados como indicações do fato de que a compreensão precisa 

primeiramente se desprender das concepções vulgares do ente e se 

transformar explicitamente no ser-aí neste ente. Em todos estes 

conceitos - morte, decisão, história, existência - reside a requisição por 

esta transformação; e, em verdade, não como uma espécie de 

aplicação ética ulterior do que foi concebido, mas como uma abertura 

prévia da dimensão do que é concebível. Porque os conceitos, uma 

vez que se deixam conquistar autenticamente, só deixam sempre 

interpelar discursivamente esta requisição por transformação, mas 

nunca podem eles mesmos provocar o acontecimento da 

transformação, eles são indicadores [...]. Eles são indicadores formais 

porque, segundo sua essência e em meio a esta indicação, eles sempre 

apontam em verdade para o interior de uma concreção do ser-aí 

singular do homem, mas nunca trazem já consigo em seu conteúdo 

esta concreção (HEIDEGGER, 2003, p. 339). 

 

As indicações-formais são, portanto, um recurso através do qual os sujeitos 

humanos se dão no seu ser próprio a pensar, ou conceitos que só se descortinam ―em e a 
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partir de uma transformação do ser-aí humano" (HEIDEGGER, 2003, p. 334). Com 

isso, a intenção de uma pesquisa inspirada nos Indicativos-Formais é falar a partir e 

não sobre, como possibilidade e não realidade, pois ela não parte de um objeto dado. 

Esse modo de considerar a atividade de investigação não se reduz a uma ―técnica‖, nem 

ao fato de se ler uma bibliografia específica e anotar aquilo que se acha estabelecido aí, 

mas visa evidenciar aquilo que aparece como óbvio para nós.  

A indicação-formal coloca em questão a experiência vivida, exigindo dos 

conceitos um modo para torná-la visível. Para Heidegger (1998) ―não é preciso evitar o 

conhecido e o ordinário e perseguir o extravagante, o excitante e o estimulante na 

esperança ilusória de, assim, encontrar o extraordinário.‖ (p. 24). É precisamente no 

cotidiano, no comum de cada coisa e situação, no ordinário que vigora o extraordinário.  

Assim, a interpretação busca a proximidade, a vigência do extraordinário no 

inaparente cotidiano. É preciso permanecer junto ao cotidiano, ao ordinário na medida 

em que, como sugere Heidegger, essa dádiva do cotidiano é o sinal indicador do que 

são as situações e pensamentos considerações extraordinárias. Nessa direção, o 

procedimento analítico adotado ao longo de nossa pesquisa circunscreveu três 

momentos
20

, que interseccionamos aos três componentes do próprio método 

fenomenológico (HEIDEGGER, 2012a, p.34-40):  

 

a) O ―o que‖ é experienciado nos fenômenos (no conteúdo), no 

qual reconduz-se o olhar do ente para o ser (redução 

fenomenológica);  

b) O ―como‖ são experienciados (na relação pelo qual o sujeito 

apreende o objeto), através do qual nos dirigimos ao ser 

(construção fenomenológica);  

c) O ―como‖ a relação de apreensão do objeto pelo sujeito 

acontece em um contexto histórico-cultural, este momento é a 

apropriação positiva do ser (destruição fenomenológica). 

 

Nesse contexto, Missaggia (2011, p. 25) explica ainda que a indicação-formal 

evita ―o esquema sujeito-objeto‖, recusando um tratamento analítico 

―descorporificado‖. Logo, os conceitos não são fixados rigidamente, mas apreendidos e 

                                                 
20

 Cf. HEIDEGGER 2010a, p. 58-59, de onde retiramos a passagem referente ao indicio formal e a 
fenomenologia. 
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refinados processualmente no decorrer da investigação. Do que decorre que cada 

―objeto de pesquisa‖ exige do investigador uma forma singular de exercício da 

compreensão, uma posição a ser experimentada dentro da ação mesma da pesquisa.  

Do ponto de vista operativo, construímos nosso procedimento em uma 

apropriação livre 
21

 das indicações-formais (ver Diagrama 01). O procedimento foi 

organizado em quatro fases: descritiva, hermenêutica, processo antecipador 
22

 e 

diagnóstico do senso comum. A fase descritiva refere-se ao que Heidegger chama de um 

olhar para a cotidianidade em sua visão, concepção e posição prévias 
23

.  

A fase hermenêutica caracteriza-se pela mobilização de uma escrita de cunho 

narrativo, mas uma escrita que não busca os sentidos absolutos e definitivos, tratando-se 

antes de uma escrita flutuante voltada a uma nova compreensão (STAKE, 2011, p. 63).  

Consecutivamente, a terceira fase compreende o processo antecipador que 

retoma intencionalmente a descrição inicial, visando agora explorar a fecundidade dos 

conceitos narrados na etapa anterior. Isto também abre e compreende a fase final 

de diagnóstico do senso comum, ou seja, a superação de um modo aparentemente 

natural de interpretar as coisas focalizadas durante o processo de pesquisa.  

Do ponto de vista da estruturação (sistematização) das indicações, 

selecionamos no conjunto das obras de Heidegger o conceito de si-mesmidade, a partir 

de duas ações: a) Levantamento bibliográfico do conceito de si-mesmo; e b) 

Levantamento das conexões diretas ou indiretas ao tema da educação e formação 

humana 
24

.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 

Os Quatro Estágios do Método Fenomenológico em Ser e Tempo de Martin Heidegger, de acordo com 

Heidegger e o Problema do Conhecimento de Charles Guignon. Disponível em: 

<http://www.uesc.br/eventos/ivseminariohfc/resumos/osquatroestagios.pdf>. Acesso em 29 abril 2015. 
22

 Ressignificamos o termo dialético por antecipador, exatamente pela crítica a dialética estabelecida 

pelo próprio Martin Heidegger (1998, p. 122).   
23

Esta fase compreende um olhar para o cotidiano. Consiste na descrição da visão prévia (categorial-

ontológica) nos modos do falatório, da ambiguidade e da curiosidade, e da concepção prévia, a 

característica temporal da cotidianidade nas ekstases (passado, presente, futuro) onde é desvelada a 

singularidade e a possível propriedade do ser-aí (HEIDEGGER, 2012b, p. 90). 
24 

Concentramos os esforços nas obras com traduções em português e espanhol, as quais foram também 

consultadas no seu idioma-origem (alemão), no intuito de esclarecer pontos turvos. Neste caso, a obra Ser 

e Tempo foi consultada no seu formato bilíngüe: Cf. HEIDEGGER, 2012f. 
 

http://www.uesc.br/eventos/ivseminariohfc/resumos/osquatroestagios.pdf
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Diagrama 1 – As quatro fases da indicação-formal 

 
 Fonte: Gelson Lopes (2015). 

 

Inicialmente, na análise, tomamos as seguintes obras como centrais: Heráclito 

(HEIDEGGER, 1998); Ser e Tempo (HEIDEGGER, 2006); Ser e Verdade 

(HEIDEGGER, 2007) e Introdução à Filosofia (HEIDEGGER, 2008). Como resultado, 

identificamos alguns conceitos centrais que passaram a nortear o trabalho concreto de 

interpretação. O passo seguinte consistiu na elaboração de diagramas descritivos. 

  

Diagrama 02 – Conceitos Gerais dividido em capítulos. 

 

 

Fonte: Gelson Lopes (2015). 

Em cada diagrama os conceitos abrangentes localizados na pesquisa 

bibliográficas foram destacados e articulados, servindo de orientação para a exposição 

do argumento de cada capítulo (ver Diagrama 02), visando o alcance de nosso objetivo: 

como se constitui o humano em formação mediante o fenômeno da si-mesmidade 

apreendida na direção analítica heideggeriana do homem enquanto ser-no-mundo ou no 

que denominamos aqui de processo pedagógico da finitude.  
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A ligação entre os conceitos explorados foi realizada a partir da leitura de 

Heidegger dos quatro estágios da alegoria da caverna platônica. Seguindo isto, cada 

capítulo aborda o ser-junto-dos-entes (estágios I-II), o já-ser-em (estágio III), e o ser-

adiante-de-si-mesmo (estágio IV), que formam a estrutura originária do ser humano 

(Dasein ou ser-aí) como preocupação, cuidado ou cura (ver Diagrama 03). 

 
Diagrama 03 – Estrutura Geral dos capítulos. 

 

 

Fonte: Gelson Lopes (2015). 

Ao chegar neste ponto da análise priorizamos duas obras específicas. A 

primeira, Ser e Verdade, obra composta a partir das preleções em 1933 e 1934, nos 

permitiu selecionar o problema do si-mesmidade a partir da interpretação heideggeriana 

dos quatro estágios da alegoria da caverna de Platão. A segunda obra, Ser e Tempo, 

publicada em 1927, nos permitiu destacar as categorias mundanidade, abertura, decisão 
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e antecipação da decisão, que, juntas contribuíram para elucidar a noção de si-

mesmidade, a partir das noções chaves de: finitude, unidade, homem e mundo 
25

.  

De modo abrangente, esse foi o percurso metodológico que vivenciamos no 

decorrer da investigação. Em meio à seleção e tratamento conferidos aos dados, nos 

empenhamos em localizar os indícios que contribuíssem para a compreensão do 

percurso do homem em formação à luz do conceito de si-mesmidade.  

Tomando agora certa distância do esforço realizado, esperamos que os 

resultados alcançados com esse procedimento possam encontrar alguma ressonância nas 

investigações em Educação. Entendemos que esse modo de pesquisar, aliado às outras 

modalidades de natureza qualitativa, ao enfatizar o processo vital subjacente aos 

conceitos fundamentais em jogo na ação e na teoria educativa, pode elucidar outros 

modos de compreensão da formação humana, superando tanto os enfoques 

redentoristas, como as tendências niilistas que obstruem os esforços de construção de 

sentidos para o ato formativo. Com Heidegger, aprendemos que educar e pesquisar são 

também um exercício para compreendermos existencialmente o mundo e a nós mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Reconhecemos a arbitrariedade no ordenamento das categorias selecionadas, mas sem isso não seria 

possível mobilizar nossa leitura, tendo em vista a multiplicidade e a complexidade dos principais 

conceitos abordados por Heidegger ao longo do seu pensamento. Entretanto, é importante lembrar que tal 

categorização só foi possível com as análises de Heidegger da caverna platônica. 



36 

 

 

 

3 A INSISTÊNCIA TRÁGICA DA EDUCAÇÃO DO SER-AÍ 

 

 

Um educador não precisa comumente ater-se, de maneira obstinada à 

localização espacial dos vários itens presentes, por exemplo, em sua sala de 

aula: a lousa, as bancas, o data show; ele pode passar por todas estas 

coisas sem muito esforço, e de modo concomitante, estas coisas podem 

permanecer aí, à mão, para que ele as use se e quando necessário. Este 

educador pode escrever um tema na lousa, reorganizar as bancas para uma 

dinâmica de grupo, ou apresentar alguns slides no data show. Dessa 

maneira, a lousa, as bancas e o data show são usados para inúmeros planos 

deste educador, assim como os outros possíveis itens na sala de aula: a 

caneta, o apagador, o interruptor, as janelas, as cortinas, a lixeira. Nessa 

mesma sala de aula, podemos deparar com as histórias das relações deste 

educador com outros docentes, com o administrador, com o coordenador 

pedagógico da escola, ou mesmo com seus alunos, os quais podem se 

acomodar em suas bancas, ou ajudar o educador com a distribuição de 

ementas, ou lhe trazer um copo com água como forma de cuidado ou 

afeição. Pois bem, a sala de aula está aí, e no decorrer dos dias, pode estar 

arrumada ou bagunçada para a movimentação dele e seus alunos. A sala de 

aula por onde transitam estas relações e estas coisas não se apresenta 

como um mero vão de tijolos ou como um objeto físico qualquer, mas como 

algo do qual o educador se serve. Isto é, o educador localiza estas coisas 

em intersecção com o modo como ele as apreende em suas atividades 

práticas, cotidianas. Podemos ver o educador, sentado em sua mesa, 

tomando um copo com água, organizando seus esquemas, fazendo 

anotações no quadro, atendendo os estudantes, ministrando, enfim, suas 

aulas, ou simplesmente esperando, quem sabe insistindo a fim de que um 

tempo de reflexão seja também um tempo de formação. Formação do ser-aí. 

 

 

O tema de nossa dissertação aponta para uma insistência, uma trágica 

insistência. Tratamos da insistência e da educação. Mas o que vem a ser esta educação 

tragicamente insistida? A resposta, veremos, chama e apela para o próprio ser do 

homem, para seu si-mesmo, ou como preferimos, para sua si-mesmidade. Obviamente, o 

apelo não se dirige aqui ao homem classificado de acordo com as eras (o homem 

antigo, o homem medieval, o homem moderno, o homem hodierno).
26

 Esse homem 

próprio dos manuais de história ou filosofia. Focamos o homem enquanto ser-aí, situado 

facticamente, por exemplo, como estudante, como docente, nunca como o ―exemplar do 

gênero homo sapiens das ciências naturais‖ (HEIDEGGER, 2010a, p. 16). Vejamos. 

                                                 
26

 Cf. HEIDEGGER, M. Meditação. Petrópolis: Editora Vozes, 2010e, p. 135-136. 
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3.1 O retrocesso de um humano erradicado 

 

O ponto de vista heideggeriano acerca do homem como sinal indicador 

configura-se como uma posição singular no âmbito das concepções de homem na 

história do pensamento ocidental. Em sua Carta Sobre o Humanismo encontra-se o 

diagnóstico cortante de que ―o primeiro humanismo, a saber o romano, e todos os tipos 

do humanismo que, desde então, até ao presente, têm surgido, pressupõe como óbvia a 

‗essência‘ mais universal do homem‖ (HEIDEGGER, 1985, p. 44).  

Na preleção Ontologia - Hermenêutica da Facticidade, por sua vez, Heidegger 

nos apresenta outra abordagem do conceito de homem mediante uma passagem do 

Gênesis, 1,26 [E Deus disse: “Façamos do homem à nossa imagem e semelhança”] 

(HEIDEGGER, 2012b, p. 29). No extremo desta compreensão, diz ele, encontra-se a 

distinção entre o homem e o animal; o homem como imagem finita de Deus (p. 29-33).   

Essas duas indicações desdobram dois conceitos de homem: (1) como ser vivo 

dotado de razão; e (2) como pessoa, personalidade. Esta última compreendendo a 

exposição cristã das qualidades originais do homem como criatura de Deus; e a 

primeira pertencente à tradição Grega da expressão ζυοńλόγονἐχсν (ser dotado de 

razão). Entretanto, Heidegger apreende este fio duplo conceitual como fixações  

 

dos elementos que configuram ou compõem algo previamente dado, 

que posteriormente, em função de tais elementos, atribui-se um modo 

de ser ou se deixa na indiferença de um ser real. Por outro lado, é 

necessário tomar cuidado com o conceito de ―ser dotado de razão‖, 

uma vez que tal conceito perde o decisivo sentido de ζυοńλόγονἐχсν 

[ser dotado de razão]. Na filosofia científica clássica (Aristóteles), 

λόγον nunca que dizer ―razão‖, mas fala, conversa. Portanto, o homem 

é o ente que tem seu mundo ao modo do que é falado. É no estoicismo 

que começa já a trivializar-se tal conceito e, a partir disso, surgem os 

conceitos de λόγον [razão], σοϕία [sabedoria], пίσтις [crença] como 

conceitos hipostatizados na especulação e teosofia helenísticas. 

(HEIDEGGER, 2012b, p. 28-29) 

 

Para Heidegger, independente da forma de se conceber o homem ou as 

diferentes vias para alcançá-lo em uma definição, todas elas coincidem em conceber a 

humanitas do homo humanus mediante ―o ponto de vista de uma interpretação fixa da 

natureza, da história, do mundo, do fundamento do mundo‖ (HEIDEGGER, 1985, p. 



38 

 

 

 

43). Como consequência, ele pontua que a cada diagnóstico elaborado deixa-se 

impensada uma meditação originária em torno da essência mesma do homem. 

Heidegger insiste que sua reflexão acerca da essência do homem não se 

confunde com as finalidades, nem com os instrumentos cultivados pela antropologia, 

pela psicologia, pela pedagogia, pela medicina ou pela teologia. Isso porque essas 

ciências não saberiam mais escutar a finitude do homem. Por essa razão, a questão sobre 

o homem precisaria ser meditada longe das definições ditas científicas. 

 

[Às vezes] o que torna difícil compreender as reflexões 

heideggerianas a respeito da ciência e da técnica é o fato de que ele as 

pensou em sua essência, sem se deixar contaminar pelo juízo 

previamente disseminado sobre os benefícios ou malefícios do mundo 

cientificista em que existimos. Sua reflexão filosófica a respeito da 

ciência não se deixa confinar nos estreitos limites de uma avaliação 

positiva ou negativa, otimista ou pessimista [...], mas se impõe como 

um amplo diagnóstico crítico do presente, tendo como contraponto a 

avaliação da tradição filosófica em seu caráter determinante com 

relação ao destino da história ocidental. Mais importante do que 

louvar ou lamentar os efeitos da ciência e da tecnologia, o que, de 

qualquer modo, não levaria a lugar algum, é pensar os seus 

fundamentos ontológicos, reconhecer o presente como um destino em 

que estamos lançados e questionar o advento de um futuro que, talvez, 

possa nos trazer algo outro, um novo começo, e não apenas mais do 

mesmo. Heidegger jamais investiu contra a ciência, mas procurou 

considerar criticamente a falta de reflexão com relação a si mesma que 

nela predomina (DUARTE, 2004, p. 31).  

 

Há que se pensar então o que a ciência não pode e nem pretende pensar, 

abrindo, deste modo, fissuras no fazer científico, responsável pela desessencialização do 

ser humano. Isso porque Heidegger problematiza, antes de tudo, a pretensão absolutista 

da ciência, ―que assume para si a prerrogativa de parâmetro exclusivo de tudo o que é 

verdadeiro no mundo, mantendo-se cega para os pressupostos ontológicos que 

fundamentam‖ (DUARTE, 2004, p. 32) seus pressupostos. Daí que, 

 

[...] o traço que confere continuidade à reflexão filosófica de 

Heidegger sobre a ciência em geral e, particularmente, sobre a 

possibilidade de uma ciência do humano existencialmente fundada é a 

persistência de uma análise desconstrutiva dos pressupostos 

ontológicos da ciência moderna. Esse procedimento filosófico se 

manifesta tanto no projeto da ontologia fundamental, quando 

Heidegger estabeleceu o caráter fundado do fazer científico por meio 

da análise ontológica do ser-aí, quanto na fase tardia de sua reflexão, 

em que o filósofo distinguiu entre o pensamento científico-calculador 

e o pensamento meditativo do ser. Com essa atitude coerente e 

persistente, Heidegger buscou enfraquecer as pretensões absolutistas 
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da ciência na modernidade, a fim de preparar-se para a preservação da 

acontecencialidade do ser-aí, isto é, de sua abertura co-respondente 

para o ser. [...] esta era a condição fundamental para o 

desenvolvimento de novas formas de conhecimento sobre o ser do 

homem (DUARTE, 2004, p. 33). 

 

Ao perguntarmos pela essência do homem, topamos com um ente 

singularíssimo. A própria pergunta ―o que é o homem?‖ já expressa uma tomada de 

―responsabilidade do homem pelo seu ser-aí. Esta responsabilidade é o índice da 

finitude que lhe é intrínseca.‖ (HEIDEGGER, 2003, 322-323). Em outras palavras, 

segundo Heidegger, o homem é o único ente capaz de fazer-se a pergunta sobre o ser. 

Logo, o ser do homem não pode consistir em uma simples presença no mundo, e sim 

num ser-aí (Dasein).  

Isso quer dizer que o homem, ao contrário de uma faca, uma cadeira ou uma 

casa, não tem essência, no sentido de um conjunto pré-definido de propriedades e 

atributos que ele deve adquirir ou conservar. O homem tem existência, no sentido de 

que está constantemente definindo que tipo de coisa ele é. E essa definição é sempre 

uma projeção. Trata-se antes do que se quer ser e como chegar até lá.  

Mais: toda meta a ser alcançada configura-se como outros pontos de partida 

para novas projeções. Assim, o homem está condenado a ser uma espécie de ―espaço 

vazio‖ que pode conter e buscar qualquer projeção, mas jamais pode se deixar 

aprisionar inteiramente 
27

. Essa projeção, por sua vez, está limitada por uma rede de 

crenças, valores e afetos compartilhados. Essa rede serve, ao mesmo tempo, de condição 

das projeções e de limite para elas. Por isso, o homem é um ser social, mas no sentido 

existencial de que enquanto ser-aí ele se alimenta (como continuidade, renovação ou 

oposição) de um conjunto de imagens e motivos que já existem antes dele e no qual 

cada homem já se encontra mergulhado. Ou seja, o ser-aí é um ser-no-mundo. 

Outra condição (e limite) é a finitude temporal que se impõe ao homem a partir 

da consciência e certeza da morte. Isso significa que o perpétuo projetar não é um eterno 

projetar 
28

. A consciência e a certeza da morte não implicam meramente consciência e 

certeza da data da morte. A consciência e a certeza de uma morte certa em data incerta 

                                                 
27 

Como enfatizaremos mais adiante, essa projeção é a facticidade, quer dizer, aquele conjunto de 

circunstâncias que fazem com que um homem em particular projete certas coisas, e não outras, e seja 

capaz de alcançar certas projeções, e não outras. A facticidade (possibilitação, direcionalidade e limitação 

que o mundo em volta do homem exerce sobre suas projeções) se dá porque ele é um ser-no-mundo.  
28

 Ressaltamos também que a morte em si é um elemento da facticidade, mas a consciência e certeza da 

morte é outra coisa completamente distinta. Sem consciência e certeza da morte, não existiria urgência 

nem de projetar nem de realizar os projetos projetados. 
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é o que pressiona todo o período de vida a ser realização de um projeto. E apesar dos 

vários mecanismos mobilizados para inibir essa força opressora, essa consciência 

irrompe de tempos em tempos na forma da experiência existencialmente liberadora da 

angústia. A angústia reconecta o homem com seu ser-para-a-morte e faz com que se 

lembre da sua incontornável condição de ser-aí. O ser-aí é um ser-para-a-morte. 

Nesse contexto, o desenvolvimento da analítica existencial, da enumeração e 

revelação das condições (e limites) do ser-aí do homem, enquanto ente que se faz a 

pergunta sobre o ser, é o que permite a Heidegger inverter o sentido tradicional das 

concepções de homem vigentes em nossa própria tradição. O ser-aí diz respeito a um 

projeto indefinido, autodirigido e perpetuamente inacabado. Por isso, ele afirma que não 

busca contestar as especulações acerca do homem nas ciências, mas apontar nelas o 

desenraizamento do homem em sua responsabilidade com seu ser-aí. Logo, 

 

[...] não perguntamos por onde está este homem no curso de uma 

história universal, até que ponto ele a trouxe até agora, e o que, nesta 

perspectiva, ele deve se tornar [...]. Colocamos esta questão mais 

determinadamente: o homem tornou-se por fim entediante [formador 

de] para si mesmo? (HEIDEGGER, 2003, p. 190, grifo nosso) 
29

. 

  

Insistamos na ênfase: não onde, mas como; não, “o que é o homem?” (Was-

sein), pois o fenômeno humano não reside numa quididade, nem tem origem na 

experiência e visão de um mundo, nas quais as condições objetivas estão dadas 

previamente e causalmente. Daí que a crítica heideggeriana às ciências positivas ancora-

se na diferenciação entre o questionamento do ser e a investigação do ente, entre 

questionamento ontológico e investigação ôntica. Mas o que significa constituir o objeto 

de análise de um empreendimento reflexivo que assume que o ser não é um ente?  

Segundo Duarte (2004, p. 37), a resposta de Heidegger indica que só se pode 

pretender ―objetivar o ser‖ interrogando-se um ente particular em seu ser: o ser do ente 

que nós mesmos somos, o ente que já ―sendo uma compreensão de ser, pode entregar-se 

a diversos comportamentos no mundo, inclusive à atividade científica‖. O filósofo 

alemão designa este ente justamente com o termo ser-aí. Disso decorre,  

 

                                                 
29 

Para André Duarte (2004, p. 33-34), a compreensão efetiva desta ideia precisaria levar em conta a 

mutação ocorrida no pensamento heideggeriano após o período da chamada viragem (Kehre). A viragem 

exigiria a superação (Überwindung) da ciência e da própria filosofia, por meio de um pensamento 

meditativo (Besinnung) que se coloca à escuta dos envios do ser. Por razões óbvias, no âmbito da presente 

dissertação, essa questão altamente complexa será tematizada apenas por meio de remissões indiretas. 
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[...] a demarcação explícita entre a análise existencial-ontológica do 

ser-aí e a possibilidade das análises empreendidas por ciências 

existenciárias como a historiografia, a ética, a política e a sociologia, 

advertindo contra qualquer leitura antropológica de sua obra. Como 

ele esclareceria anos mais tarde, nos Seminários de Zollikon, do ponto 

de vista formal, a analítica do ser-aí já é a ontologia que prepara a 

questão fundamental do ser como ser fundamental (DUARTE, 2004, 

p. 38).  

 

Heidegger não nega, portanto, a possibilidade de um conhecimento científico a 

respeito do ente humano. Mas ressalta que é apenas em raríssimas oportunidades que as 

ciências "despertam de seus sonhos e abrem os olhos para o ser do ente que investigam" 

(HEIDEGGER, 1989, p. 75). Logo, elas não lidam com uma analítica existencial do 

homem que investiga o modo de ser deste ente que nós mesmos somos.  

 

Com respeito às ciências que tomam o homem como seu objeto de 

análise, como a psicologia, a psiquiatria, a psicopatologia, a 

psicossomática, a antropologia etc., uma das possíveis consequências 

derivadas da cegueira ontológica apontada por Heidegger, isto é, do 

fato de elas não reconhecerem os fundamentos ontológicos que já 

estão sempre em operação quando os cientistas procedem à análise do 

ente em questão, é que tais ciências acabam por conceber o homem da 

mesma maneira como procederiam se analisassem um animal, as 

plantas ou qualquer outro ente (DUARTE, 2004, p. 40) 
30

.  

 

O esquecimento do ―ser do homem‖ nas definições de cunho marcadamente 

antropológico, que o concebem como animal dotado de alma ou racionalidade, sempre 

se recorre à suposta evidência do que está meramente presente no mundo.  

 

No momento, a Psicologia, a Antropologia e a Psicopatologia 

consideram o homem como objeto (Gegenstand) num sentido amplo, 

como algo simplesmente presente (Vorhandenes), como uma área do 

ente, como a totalidade do que é verificável no ser humano de acordo 

com a experiência. Negligencia-se, com isto, a questão a respeito do 

que e de como o homem é enquanto homem (HEIDEGGER, 2001, p. 

176). 

 

Na ótica heideggeriana, as representações metafísicas subjacentes às 

concepções do homem como sujeito e do mundo como soma de todos os objetos, 

obscurecem o fato de que o ser-aí, como ser-no-mundo, já está sempre junto ao ente 

                                                 
30 

As ciências positivas caracterizam o acontecente humano como um ente determinado por relações 

causais, passível de mensuração, previsão e manipulação, chegando-se até ao ponto em que não se 

pergunta mais quem é e como é o homem (LOPARIC, 1998, p. 25). 
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compreendido previamente no curso de suas ocupações mundanas. Assim, a analítica 

existencial 

 

[mostra] que o princípio de um eu e sujeito, dados inicialmente, 

deturpa, de modo fundamental, o fenômeno do ser-aí. Toda ideia de 

‗sujeito‘ - enquanto permanecer não esclarecida preliminarmente 

mediante uma determinação ontológica de seu fundamento - reforça 

ontologicamente o ponto de partida do subjectum, por mais que, do 

ponto de vista ôntico, se possa arremeter contra a ‗substância da alma‘ 

ou a ‗coisificação da consciência‘ (HEIDEGGER 1988a, p. 82). 

 

Em outras palavras, o acesso ao "ser não coisificado do sujeito, da alma, da 

consciência, do espírito, da pessoa" (HEIDEGGER, 1988a, p. 82) exige uma 

interrogação mais originária do modo de ser do homem. Pois enquanto apreendido 

teoricamente pelas ciências o homem vê suprimidos os limites do seu mundo próprio.  

 

[A analítica existencial] não poderia abordar o humano desvinculando-o 

do mundo e do tempo de sua geração, não poderia pretender pensá-lo 

como ente isolado; como ‗coisa‘ perpassada por forças naturais que o 

coagem e determinam. Tal ciência antropológico-existencial seria 

intrinsecamente ética, política e filosófica, na medida em que, por meio 

da escuta [...] e por meio de intervenções capazes de elucidar o sentido 

da crise histórica e historial que ocorre no tempo presente, [...] deveria 

proporcionar um cuidado para com o outro capaz de franquear-lhe a via 

de acesso a si mesmo enquanto ek-sistente (DUARTE, 2004, p. 46). 

 

Nesse âmbito, a existência (Existenz), pensada como a designação ontológica 

do ente que nós mesmos somos, opõe-se radicalmente à definição do ente humano como 

ente dotado de uma natureza ou de qualidades e propriedades objetivas determinadas.  

 

Na raiz da ontologia fenomenológico-hermenêutica está a discussão 

crítica da pretensão de universalidade da tese ontológica da tradição 

ocidental, segundo a qual todo e qualquer ente, na medida em que é 

ente, pode ser articulado em termos de essência e existência. Ou seja, 

Heidegger levanta a suspeita de que possa haver uma classe de entes 

que não pode ser interpelada como portadora de determinações reais e 

de uma existência possível. [...] Uma tal exigência também tem a 

pretensão de que há um domínio de entes diferenciado de todos os 

demais em função do modo como as suas instâncias individuais 

podem ser portadoras de atributos. Ou seja, há entes cuja 

peculiaridade consiste em não ter propriedades do mesmo modo como 

outros tipos identificáveis de entes. Entes cujas ‗propriedades‘ não são 

atributos, mas apenas modos ou possibilidades. Para designar um tal 

modo de ser, Heidegger emprega a expressão existência (Existenz). 
Dito de outro modo, todos os exemplares individualizáveis de entes 

existentes (nesta acepção do termo existência) não são instâncias de 
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um tipo, não são casos pertencentes a um domínio discriminado por 

um conceito. É claro que em sentido amplo podemos nos referir a um 

domínio específico de entes, mas aqui estaríamos lidando com um 

predicado referente ao modo de possuir determinações: entes que 

possuem ou não propriedades, e entes que possuem apenas modos. Na 

medida em que tal ente não é portador de propriedades, mas apenas 

modos de ser, sua identidade própria é uma tarefa, algo a ser 

completado, inteirado e consumado. Para tais entes impõe-se uma 

relação consumatória com sua própria identidade ontológica não 

previamente assegurada. A identidade possível para entes existentes a 

tarefa de inteirar, uma constante efetivação (RAMOS DOS REIS, 

2001, p. 04-05). 

 

Essa longa citação permite mostrar que o homem ―não é deste mundo‖, na 

medida em que o mundo, tal como pensado pelas ciências, não expressa uma ligação 

efetiva com o mundo como o traço essencial do ser-aí. O ser humano enquanto ser-aí 

não significa nada senão ser-no-mundo. Com Heidegger nunca falamos do homem em 

abstrato, ou seja, fora de uma situação mundana específica. Ser homem é estar sempre 

em uma situação mundana particular (nisso consiste sua mundanidade), situação a partir 

da qual certas projeções são possíveis (mundanidade como condição), mas a partir da 

qual também certas projeções se tornam impossíveis (mundanidade como limite).  

O mundo, portanto, não é o lugar onde nos encontramos, mas sim o modo 

como nos encontramos em um dado lugar. Essa distinção visa demarcar a ―facticidade 

do existente‖ obtida pela introdução de um componente afetivo 
31

. Pois são as 

disposições afetivas
32

 que permitem discriminar ―entre possibilidades que importam e 

aquelas que não [nos] afetam‖, dirigindo nossos projetos para possibilidades 

determinadas de ação. 

 

A disposição afetiva consiste em um modo de apreendermos não 

objetalmente o que nós mesmos somos e, assim, consiste em um modo 

mais originário de intencionalidade que abre a possibilidade de uma 

auto-compreensão não-reflexiva de nosso próprio ser enquanto 

existência. No quadro da analítica existencial, os afetos ou emoções 

(Stimmungen), têm um lugar destacado e devem ser caracterizados em 

termos relevantemente originais. Nesse sentido, poder-se-ia indicar 

que os afetos não são meros estados mentais contingentes do homem 

                                                 
31

 Assim, a analítica existencial dos afetos ou emoções lança uma luz original sobre a natureza mais 

fundamental da nossa relação a nós mesmos e, por esta via, sobre a natureza mesma do que somos. O ser-

aí está sempre numa relação de compreensão consigo e esta compreensão tem o tom da afetividade, isto é, 

consiste em uma abertura a si do ser-aí em sua própria compreensão (OLIVEIRA, 2006, p. 12). 

32 A disposição afetiva (die Befindlichkeit) é um termo criado por Heidegger para designar o existencial 

ser-no-mundo pelo modo de ser em um estado de humor, ela indica uma situação ou tonalidade de afetiva 

(Stimmung) em que o ser-aí encontra-se afetivamente arremessado no mundo. Assumiremos nestas 

páginas ambos os termos: tonalidade afetiva ou disposição afetiva.   
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enquanto sujeito de representações, mas sim são modos de ser 

fundamentais do Dasein. Os afetos não seriam, então, meras 

modificações qualitativas da vida mental do homem, mas, antes, 

modos de abertura originários do Dasein [...]. Fundamentalmente, 

afetos ou emoções são, então, os modos de ser nos quais o Dasein 

relaciona-se com o seu próprio ser enquanto facticidade do ser-no-

mundo,  isto é, enquanto sendo e tendo de ser em âmbitos 

circunscritos de atividades ou modos de ser para com entes 

(OLIVEIRA, 2006, p. 13).  

 

Isso significa que os seres humanos, através das disposições afetivas são postos 

frente a seu ser enquanto já sempre lançado em ocupações e modos de ser possíveis e 

enquanto cativado e afetado pelo curso das coisas em seu existir.  As disposições afetivas 

constituem abertura de mundo, diferentemente dos estados de humor específicos que são 

apenas concretizações ônticas da disposição que perpassam o mundo.  

Assim, ao tematizarmos, por exemplo, o ser-aí professor, é preciso apontar 

para o mundo da educação, pois ele mesmo é este mundo disposto afetivamente. Qual a 

relação entre mundo e educação? O que vemos quando olhamos o mundo da educação 

com olhos despojados de edificações teóricas das chamadas ciências da educação? Qual 

seria a disposição afetiva que abre o ser-aí professor ao mundo da educação? 

 

 

3.2 O mundo da educação que resta 

 

Antes de responder todas essas perguntas, cumpre ressaltar que, dentre os 

vários desafios que o pensamento heideggeriano nos apresenta, destaca-se o poder 

pensar acerca de nossa situação sem pensar o ser humano como coisa dada, ou seja, 

como pergunta já respondida pelas várias determinações culturais ou científicas. Isto 

porque as definições vigentes ―somente nos fornecem um papel‖ que, no limite, 

contribui para nos desconectar de nós mesmos, ―em vez de nos auxiliar no intuito de 

nos encontrarmos" (HEIDEGGER, 2003, p. 93). O desafio é pensar mantendo-nos 

abertos à ideia de que o ser humano é aquele cuja essência é um estar sempre a 

caminho? Ora, 

 

[...] se essa indicação é verdadeira, ser-nos-ia inconcebível totalizar o 

ser humano, obter dele uma mirada transcendente que o objetivasse e 

disponibilizasse de algum modo [...]. Por isso, a resposta que 

Heidegger oferece à questão acima é: faz-se necessário refletir sobre 

essa desconexão que o sociologismo e a filosofia da cultura 



45 

 

 

 

promovem entre o ser do ser humano e seu mundo, sobre essa 

distância que nos arrasta para um ‗tédio profundo‘, sob cuja influência 

o mundo e a tarefa intelectual parecem submergir em niilismo 

(FERREIRA, 2011, p. 201).  

 

Em O aberto, o filósofo italiano Giorgio Agamben (2004, p. 54) se debruçou 

sobre algumas questões que decorrem deste desafio lançado ao pensamento 
33

, 

focalizando a discussão comparativa de três teses heideggerianas: a pedra é sem mundo; 

o animal é pobre em mundo; e o homem é formador de mundo. De forma bastante 

simplificada as teses afirmam que o não vivente, a pedra, não teria qualquer tipo de 

acesso àquilo que o rodeia, enquanto o animal estaria fechado ―no círculo dos seus 

desinibidores‖, mundo perceptivo portador de sinais, nada podendo penetrar.  

Nesse sentido, a pobreza de mundo do animal indicaria que este ente age 

segundo um automatismo incapaz de apreender como tal o ambiente em que ele nasce, 

vive, desenvolve-se e morre. Isso significa também, para Agamben, que nossa tradição 

filosófica aprofunda sua irreflexão quando reduz o humanitas ao animalitas, e este 

último à condição de um sistema informacional que se atualiza. O filósofo italiano 

ressalta que a relação que o animal estabelece com o seu ambiente é definida por 

Heidegger como cativação (Benommenheit), ou seja, como um ser-preso em si mesmo.  

Por isso, o modo de ser próprio ao animal é o aturdimento, ele vive atordoado e 

absorto. Como consequência, ele não pode ter uma conduta em sentido próprio, mas 

apenas se comportar no seu meio ambiente específico. O animal viveria num meio 

ambiente, mas nunca num mundo, pois o seu ser não é de uma ipseidade. 

 

A ideia de ‗ser-preso em si‘, ser tomado por algo que não surge como 

tal para o animal, deve ser confrontada também com outros 

significados, ecos que a palavra Benommenheit possui. Ela nos diz de 

um torpor, de uma dormência, sonolência com os quais os animais se 

comportam no mundo. Em todo caso, temos aqui a sensação de que os 

seres que apenas existem como vida biológica não estão plenamente 

acordados. Qual o sentido desse ser-cativo, portanto? Agamben 

fornece dois exemplos, tomados do próprio Heidegger, que aqui 

resumiremos. Quando alguém secciona o ventre de uma abelha e a 

coloca diante de uma porção de mel, seu instinto é o de sugar essa 

substância indefinidamente, pois não estando nunca cheia de mel, ela 

será cativa de seu instinto, das pulsões que a ligam ao seu ambiente de 

forma imediata. Segundo exemplo: entre o mundo da aranha que tece 

sua teia de modo a torná-la invisível para pequenos insetos e a mosca 

                                                 
33 

O foco de Agamben, nessa obra, são as passagens que, em Os conceitos fundamentais da metafísica, 

Heidegger dedica ao "tédio profundo", tendo em vista extrair dessa análise uma compreensão da relação 

entre o humano e o animal. Este último apreendido como o horizonte a partir do qual o humanismo tende 

a pensar o ser humano, o seu impensado, expressão da desconexão metafísica entre ser humano e mundo. 
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que eventualmente cai presa dessa armadilha existem duas séries de 

acasos biológicos que se integram. A aranha nada sabe da mosca 

como tal; a mosca nada sabe da aranha como tal. Ambas estão no 

mundo, mas não têm mundo (FERREIRA, 2011, p. 210).  

 

Vale ressaltar que, nessa perspectiva, o animal não seria aberto, nem fechado 

ao mundo; o mundo seria apenas uma impossibilidade. O animal, portanto, é o ser que 

não oscila diante do mundo, sendo, por isso, incapaz da decisão. O estatuto ontológico 

do meio animal é definido como ―não abrível‖, ―sem desvelamento‖, porque a atitude 

pulsional do aturdimento não faz do animal uma pedra, mas fá-lo privado de mundo. 

Ora, diz Agamben (2004, p. 56), ao definir a finitude como um dado fundamental do ser 

humano, em Conceitos fundamentais da metafísica, Heidegger já havia caracterizado 

esta oscilação e incerteza como marcas de sua própria abertura. O argumento é que o ser 

humano seria ―um animal que aprendeu a aborrecer-se‖, isto é, que despertou, 

angustiada e decididamente, do seu próprio aturdimento. Essa abertura é o humano.  

 

Em certos momentos de nossas vidas, durante uma palestra que se 

arrasta sem chegar ao ponto central, esperando indefinidamente numa 

sala de espera de um consultório, o tempo parece ter parado. 

Movimentamo-nos na cadeira, folheamos uma revista, mas não há 

nada que nos interesse, olhamos o relógio algumas vezes e os 

ponteiros parecem congelados. É [através dessa] experiência de abrir-

se para um mundo que por algum motivo parece ter perdido o 

significado, a relevância, ou, mais precisamente, parece ter se fechado 

à nossa abertura que Heidegger nomeia o humano (FERREIRA, 2011, 

p. 211).  

 

O homem é o vivente que se faz homem enquanto se liga ao mundo, ao mesmo 

tempo em que lhe atribui sentido, tornando-se formador de mundo. Assim, falar do ser-

aí humano como sendo, ao mesmo tempo, ser-no-mundo e formador de mundo significa 

enunciar algo de sua constituição fundamental. O ser-aí sempre se move em uma 

determinada compreensão de si mesmo e da realidade que o cerca, ou seja, ele 

compreende a partir dessa compreensão prévia, envolvendo-se num círculo, que não é 

vicioso, mas que aponta o modo de seu ser finito, quer dizer, histórico 
34

.  

As coisas não são, para o homem, naturais. Em uma análise existencial, o 

mundo que resta ao educador é tão somente um mundo desnaturalizado. Logo, o mundo 

                                                 
34

 No parágrafo 32 de Ser e Tempo, Heidegger diz que o círculo representa exatamente a estrutura prévia, 

própria do Dasein. Daí ele nos mostra que não é possível um conhecimento puro, de um sujeito puro, pois 

que sempre a interpretação se dá a partir da compreensão prévia que o Dasein tem de si, do ser e do 

mundo circundante. O que deve acontecer é uma entrada adequada nesse círculo. 
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do educador, o mundo da educação não circunscreve objetos a serem investigados, mas 

já se apresenta como modo de ser do ser-aí professor. Apesar das dificuldades postas 

pela linguagem assumida pela análise heideggeriana, não temos dúvidas que sua 

ressignificação do humano a partir da finitude aponta para outros horizontes de 

compreensão da educação para além daqueles traçados pela tradição ocidental.  

A relação entre ser-aí e mundo, direciona nossa atenção ao fato de tanto o 

educador quanto os educandos se apresentarem ao mundo da educação como já sempre 

lançados, quer dizer, sempre remetidos ao poder que tem esse mundo de sustentar e 

limitar seus projetos. Ora, entre as várias descrições corriqueiras desse mundo, vez por 

outra, nos deparamos com afirmações tais como: ―costume de casa vai à praça‖ ou 

―cabeça vazia é oficina do diabo‖. Esse tipo de enunciado indica um limite, aponta a 

presença ou a ausência de algum conteúdo que não deve ou deveria ocorrer. Expõe a 

necessidade de aquisição de alguma medida. Por isso, precisamos ser guiados ao mundo 

da educação. De fato, desde muito cedo, devemos ser encaminhados às mais variadas 

instituições de ensino (escolas, faculdades), a fim de sermos ou nos tornarmos alguém
35

. 

Com esse projeto em mira, a escola, pouco a pouco, converte-se em uma 

característica antropológica de nossas sociedades. A escola aparece como um ambiente, 

ao mesmo tempo, natural e naturalizado, cuja lógica se encontra replicada no modo 

como, educadores e educandos, se movem nas diversas salas de aula. O educador ao 

escrever na lousa, ou entregar a ata de presença, ao observar suas anotações ou 

visualizar a presença de seus alunos, em toda essa atividade, precisa exibir uma espécie 

de fluidez em torno do ambiente circundante e dos entes aí dispostos.  

Mas, simultaneamente, esse modo de atuação implica que as coisas com as 

quais ele lida cotidianamente na sala de aula não existem de modo isolado. Pois, ―[...] 

rigorosamente, um instrumento nunca ‗é‘ [...]. Em sua essência, todo instrumento é 

‗algo para‘ os diversos modos de ‗ser para‘ (Um-zu) como serventia, contribuição, 

aplicabilidade, manuseio [...]‖ (HEIDEGGER, 2006, p. 116). Heidegger é enfático ao 

afirmar que o encontro com os instrumentos ou utensílios ocorre sempre no âmbito de 

uma familiaridade com o mundo. Familiaridade que, por sua vez, também já é 

constitutiva da própria compreensão de ser como ser-no-mundo.  

 

O próprio mundo, definido como a totalidade originária da trama total 

dos sentidos projetados, já tem de estar previamente aberto, isto é, 

                                                 
35 Destacamos esta palavra no intuito de diferenciá-la ou contrapô-la ao que adiante será explicitado por 

ninguém (Das Man), ademais ela sugere o homem apropriado de seu mundo.  
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compreendido e elaborado na circunvisão do ser-aí para que todo e 

qualquer encontro do intramundano seja possível. Em poucas 

palavras, nem a ocupação cotidiana com os entes intramundanos é 

uma atividade primariamente cognitiva do sujeito isolado, nem o ente 

assim descoberto pode ser caracterizado como objeto isolado do 

mundo exterior (DUARTE, 2004, p. 31). 

 

Em razão dessa natureza eminentemente relacional dos utensílios, a ontologia 

das substâncias independentes, com suas propriedades intrínsecas próprias, está muito 

distante da fenomenologia da cotidianidade tal como exposta por Heidegger. Dessa 

ótica, a sala de aula e seus instrumentos nunca é algo simplesmente dado ao educador. 

Em outros termos, o mundo da sala de aula não é um mundo enquanto fato, mas 

enquanto ato. Originariamente não fatualizamos, mas atuamos na sala de aula. 

 

[...] podemos entender a ontologia do simplesmente-dado ‗ofuscando‘ 

a ontologia do à mão, ou seja, considerando as coisas despojadas de 

suas relações referenciais (Heidegger chama esse modo de considerar 

as coisas de ‗descontextualização‘), mas não vice-versa, ao menos não 

sem distorção e falsificação (CERBONE, 2013, p. 77). 

 

Por isso, uma vez expropriado de mundo, em sentido existencial, o educador, 

com os seus livros para serem lidos, com sua caneta para escrever, com seus estudantes 

a atender e a fazer aprender, emerge atravessado por um anonimato, por uma 

impessoalidade. Por isso, Heidegger conclui que, no cotidiano, todo mundo é o outro e 

ninguém é si mesmo. Neste âmbito, não parece haver espaço para um si-mesmo, pois 

este se encontra velado no anonimato de uma totalidade referencial, das Man
36

.  

 

Das Man é a denominação para um constructo impessoal, englobando 

normas definidoras de papéis e tipos de ações responsivas. Tais 

normas demandam indivíduos para realizá-las e instituí-las, mas 

podem subsistir independentemente destes mesmos indivíduos. Todos 

os traços que Heidegger destaca para os comportamentos 

normalizados, na análise do das Man, são derivados da natureza 

normativa e estruturada do impessoal. Distancialidade, sujeição, 

medianização, nivelamento, desencargo, e satisfação de demandas são 

determinantes neutros de padrões comportamentais submetidos aos 

papeis e normas sociais. E Heidegger afirma o caráter estrutural do 

fenômeno, [pois] o impessoal é um existencial, e como fenômeno 

originário pertence à constituição positiva do Dasein (RAMOS DOS 

REIS, 2001, p. 08). 

 

                                                 
36 Este termo é diversamente traduzido como a gente, a multidão, ninguém, todos nós, impessoal, ou 

como si-mesmo-impessoal. Nesta pesquisa não encontra-se uma tradução fixa da palavra, mas do seu 

sentido: Das Man indica um anonimato da vida cotidiana, na qual o ser-aí reside em fuga de sua finitude.  



49 

 

 

 

A noção de impessoalidade refere-se, portanto, à consistência de nossas ações 

no campo ôntico. Não obstante, ela também carrega uma relevância para a ontologia da 

existência, pois "esta maneira de ser não quer dizer uma diminuição da facticidade do 

Dasein‖ (HEIDEGGER, 1988a, p. 128). A impessoalidade é originária na medida em 

que é o modo no qual os existentes estão lançados em possibilidades na cotidianidade. 

A impessoalidade, digamos, é o "sujeito mais real" da cotidianidade 
37

.  

  

Inautenticidade e autenticidade não podem ser vistos como 

distanciamentos de toda regra e normatização. Ao contrário, estas 

possibilidades de ordem superior delimitam maneiras especiais de 

instaurar desempenhos regrados, como formas peculiares de 

relacionamento com as regras dos papéis em que sempre se está. [...] o 

existente na impessoalidade é o fundamento a partir do qual 

especifica-se o princípio de individuação existencial. Ou seja, a 

facticidade do existente humano, as possibilidades lançadas em que se 

encontra, ainda não representa a sua inteira determinação como 

indivíduo singular. Esta somente pode ser concebida em termos 

existenciais como modificação das possibilidades, no sentido de uma 

modificação que toma como pressuposto a impessoalidade na 

definição das habilidades e dos papéis envolvidos (RAMOS DOS 

REIS, 2001, p. 10-11).  

 

O problema, diz Heidegger (1988a, p. 127), é que a publicidade da 

impessoalidade acaba por obscurecer tudo. Mas o que está obscurecido não é um nível 

último de fundamentação da realidade. O que está encoberto é a natureza existencial da 

própria impessoalidade. Nela abre-se não um fundamento para justificar as 

possibilidades normatizadas em que se está, mas precisamente a falta de tal fundamento, 

ou então, a instauração de novas possibilidades a serem normatizadas.  

Por isso, o modo de ser autêntico ―não trata de uma saída de toda norma e 

regra, mas uma modificação que pode ser conceitualizada em termos de explicitação e 

expressividade‖ (RAMOS DOS REIS, 2001, p. 12). As atividades nas quais o existente 

está lançado (por exemplo, como educador) não podem ser vistas como formando 

apenas papéis sociais. Ou melhor, o ―lançar-se nelas não é plenamente o desempenho de 

um papel‖ (p. 13). É isso que fica claramente revelado na experiência da finitude.  

 

As possibilidades em que o existente está lançado podem deixar de 

importar, podem deixar de ser exercitadas. A possibilidade existencial 

somente é possibilidade enquanto o existente estiver projetando-se 

nela. Circundadas pela possibilidade da impossibilidade, pela 

                                                 
37 

Consequentemente, todas as tentativas de especificar a existência do educador e do seu mundo, na 

ruptura da cotidianidade, devem ter ainda como ponto de partida a impessoalidade. 



50 

 

 

 

indisponibilidade última dos estados de ânimo, e pela 

irrecuperabilidade do ponto de partida da projeção existencial, as 

habilidades existenciais não são alcançáveis de modo definitivo. A 

modificação para a autenticidade é sempre uma possibilidade no 

horizonte, a partir da qual abre-se a perspectiva da decisão entre ser ou 

não ser propriamente o que já se é (RAMOS DOS REIS, 2001, p. 13). 

  

Essa situação pode ser apreendida, de forma paradigmática, na interpretação 

singular que Heidegger realiza acerca da famosa alegoria da caverna de Platão. O que é 

próprio da educação ocidental, ele repete sempre, nasceu com os gregos, e deles parece 

que herdamos também uma alegoria. Resta-nos então apreciar o ―homem das cavernas‖ 

platônico, sustentando, nesse percurso, o ser-aí professor como um ser-cavernoso.  

 

 

3.3 O processo pedagógico da finitude na alegoria da caverna 

 

A alegoria da caverna tornou-se um recurso exemplar no campo educacional, 

pensada como ilustração de um programa formativo capaz de tornar o homem virtuoso e 

disposto a participar ativamente em um Estado justo. Este programa formativo ancora-

se em uma ascese do conhecimento, ou seja, visa um processo de libertação pelo 

conhecimento, no qual a alma é efetivamente formada. Trata-se de um processo 

ascensional, pois a alma precisa elevar-se em direção às faculdades superiores. 

A alegoria da caverna circunscreve um núcleo de problemas que têm catalisado 

a Filosofia e a Filosofia da educação. A compreensão desse legado platônico exige 

considerar que essa alegoria consta em uma obra seminal – A República – dedicada ao 

modo de concretização da cidade ideal, ou seja, aquela capaz de propiciar aos seres 

humanos uma existência plena e segura. Um dos pontos polêmicos, dentre tantos, do 

argumento de Platão é que essa cidade deveria ser organizada por ―gestores‖ com sólida 

formação. Conhecemos a descrição canônica dessa caverna alegórica. 

Na alegoria, os homens estão acorrentados no interior da caverna, de modo que 

somente podem olhar para a parede situada no fundo (ver Figura 01). Próximo à 

entrada, há uma fogueira, e entre ela e os homens existe uma passarela ladeada por um 

muro. Nessa passarela, pessoas carregam sobre a cabeça esculturas de todas as coisas do 

mundo, em silêncio ou conversando. Como o muro cobre as pessoas que passam, a luz 

da fogueira projeta apenas a sombra das esculturas na parede do fundo da caverna, 

formando as únicas imagens vistas pelas pessoas acorrentadas. Dado que as pessoas 
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nascem, crescem e morrem nessa situação, essas sombras são as únicas coisas que elas 

enxergam. Como consequência, elas acreditam que se trata da única realidade existente. 

A sua vida se limita a identificar e a comentar as diferentes imagens que se oferecem. 

 

Figura 01 - Descrição da caverna alegórica 

 

Fonte: Disponível em:< http://segundasfilosoficas.org/wp-content/uploads/2011/07/caverna-de-

platc3a3o1.jpg>. Acesso em: 06 Maio 2015. 

 

Com base nesse cenário, Platão explora uma hipótese: o que aconteceria se 

uma das pessoas, de índole mais inquieta, pudesse libertar-se das correntes, percebendo 

o clarão da fogueira; e se, apesar das dificuldades, ela conseguisse se arrastar até a parte 

superior da caverna. A conclusão vem rápida: essa pessoa enxergaria os responsáveis 

pela manutenção da fogueira e pelo trabalho dos carregadores, entendendo que as 

imagens na parede são apenas projeções, e, de repente se daria conta de como 

funcionam as coisas no interior da caverna, mas não de que se tratava de uma caverna.  

Então, diz Platão, após acostumar-se com a claridade da fogueira, esse 

indivíduo liberto perceberia um clarão mais forte, e, mesmo com o desconforto e a dor 

nos olhos, provocadas por essa luz, decidiria caminhar em sua direção, ultrapassando o 

umbral para ser ofuscado pela luz do Sol. Então, fecharia os olhos, mas logo perceberia 

que pode abri-los lentamente. Aos poucos, visualizaria vultos envoltos em névoa, 
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depois o contorno e a forma de todas as coisas, depois a profusão e a beleza das cores. 

Finalmente, enxergaria toda a natureza e à noite veria as estrelas no firmamento. Com 

os olhos, cada vez mais, habituados à luz matinal conseguiria fitar o próprio Sol e 

percebe que é ele, o Sol, o responsável pela vida e pela natureza exuberante que o cerca.  

Nesse momento, surgiria a consciência de que estivera vivendo em uma 

caverna, e, ao lembrar-se dos amigos ainda presos, voltaria para libertá-los. Contudo, ao 

entrar na caverna enfrenta uma nova transição, pois tem de se acostumar novamente à 

escuridão, o que só conseguirá parcialmente. Conta aos amigos suas descobertas e os 

incita a saírem. A reação deles não lhe é favorável. Ele é severamente criticado e 

acusado de pretender acabar com a felicidade dos que desfrutam da caverna. Em pouco 

tempo, é tachado como louco e passa a ter sua vida ameaçada caso não deixe de ser 

importuno. 

Conforme Pagni e Silva (2007, p. 48), a história da Filosofia da educação 

poderia ser recontada a partir das múltiplas interpretações oferecidas desse relato 

singular. A alegoria explicita as dificuldades de realização da verdadeira Paideia e 

fornece ―uma imagem plástica daquilo que constitui os desafios éticos e políticos que 

devem ser enfrentados‖ pelos educadores através de uma reeducação do olhar.  

 

Platão tem consciência de que a reforma moral e política de Atenas 

requer uma redefinição da Justiça, a qual deve ser inerente à alma, 

cuja essência não se pode pôr em dúvida, do contrário ela seria apenas 

um reflexo das variáveis externas e dos interesses políticos 

particulares. Partindo da pergunta ‗o que é a justiça‘, Platão a define a 

partir da ideia de homem virtuoso e do ideal de cidade justa (p. 49). 

 

Com base na leitura dessa alegoria, algumas teorias educativas enfatizaram as 

razões de estarem os homens acorrentados no interior da caverna, esclarecendo-se, por 

essa via, os graus distintos de efetividade do conhecimento humano acerca da realidade. 

Identificam-se, nesse âmbito, quatro níveis diferentes do conhecer que apreende a mais 

completa ignorância até a sabedoria plena, que corresponderia àqueles que alcançaram a 

condição de filósofos autênticos, aqueles que apreciam o espetáculo da verdade.  

Outras teorias educativas enfatizaram, justamente, o processo de formação do 

filósofo, desde a infância no trato do corpo e dos impulsos, passando pela juventude 

com o domínio das ciências gerais (Retórica, Matemática, Geometria, Música, Artes 

Marciais e Astronomia) até o estabelecimento da razão como fonte do bem e da justiça, 

o que exigiria o domínio da dialética, pela qual o filósofo apreenderia a totalidade.  
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A ênfase no processo de formação dos filósofos não é casual, dadas suas 

implicações políticas. Lembremos que cabe aos filósofos agir como governantes, 

conduzindo a população para fora dos limites da caverna, através da educação. Assim, 

há teorias educativas que focalizam, antes, um impasse estrutural presente na alegoria, 

já que da educação do filósofo decorreria o destino da educação da população como um 

todo 
38

. O problema é que essa educação que visa o uso consciente, autônomo e 

competente da razão abre um enigma 
39

. Há que ressaltar, nessa leitura, que os 

habitantes da caverna têm opinião sobre tudo, confundem a realidade com as projeções.  

 

A condição para que os cidadãos ocupassem sua função e 

compreendessem as necessidades dessa organização do Estado ideal, 

de acordo com Platão, seria a de desenvolver as suas faculdades 

essenciais, próprias da natureza do homem. Tais faculdades humanas 

seriam desviadas do caminho em direção à contemplação das ideias 

verdadeiras e da ação virtuosa, em razão da alma (psyché) estar 

aprisionada ao corpo. Cada uma de suas faculdades corresponderia a 

uma parte do corpo. A alma apetitiva ou concupiscente se ligaria ao 

corpo pelo baixo-ventre, estando sujeita à transitoriedade e à 

imperfeição. A alma colérica ou irascível se ligaria ao corpo pelo 

coração e, por isso, seria também mortal e efêmera. Por fim, a alma 

racional estaria ligada ao corpo pela cabeça e seria portadora do 

raciocínio capaz de contemplar as ideias e de julgar o que condiz com 

a realidade (PAGNI; SILVA, 2007, p. 51). 

 

Destaca-se que, nessas leituras da alegoria, há um consenso de que a formação 

do homem justo deve identificar-se com o domínio das faculdades concupiscentes e 

irascíveis por intermédio da razão. Esse seria o ideal a ser perseguido pela Pedagogia, 

justificado por uma ética que propõe a libertação humana da intemperança, dos desejos 

e das paixões, através de uma ascese educativa orientada pelo e para o logos. 

 

Dessa forma, Platão procura rivalizar com o ponto de vista religioso e 

também com a sofística, contrapondo-lhe a ideia moral de 

responsabilidade do homem, cuja premissa se fundamenta na 

autodeterminação moral de si próprio sobre a base do conhecimento 

do Bem, assim como almeja conceber uma Paideia destinada à 

formação do bom governo [...]. Para tanto, por um lado, ocupa-se em 

garantir a formação da alma sã e, por outro, pensa nos processos de 

                                                 
38

 A educação corretamente entendida não deve visar apenas a inculcação de conhecimentos, pois no 

projeto platônico não se trata de informar, mas de educar, o que pressupõe fazer o aluno participar da 

própria independência intelectual. A educação nunca ocorre de fora para dentro. O paradoxo é posto pelo 

fato concreto de que, na alegoria de Platão, a maioria das pessoas de dentro da caverna sequer prioriza o 

conhecimento, como então fazê-las pensar (PAGNI; SILVA, 2007, p. 50). 
39

 Como afirma o relato, o filósofo é alguém desacreditado, chamado de louco e até ameaçado. Como 

educar nessas condições? Ou ainda: O que significa exatamente educar nessas condições? 
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degenerescência inerentes às modalidades do Estado [...]. A alegoria 

da caverna faz com que os leitores de Platão associem a sua teoria do 

conhecimento, que compreende uma ascese em direção à 

contemplação das ideias verdadeiras, próprias dos sábios, com o 

processo de libertação do prisioneiro, com a saída de seu estado de 

ignorância e do mundo da opinião para o estado de sabedoria e o 

mundo inteligível. Ao mesmo tempo, esse processo de libertação e de 

saída do prisioneiro das sombras para as luzes representa o exercício 

da ascese da alma em direção às suas faculdades superiores e ao 

domínio de seus apetites e de suas paixões (PAGNI; SILVA, 2007, p. 

52-53). 

 

Trata-se, no fundo, de uma pedagogia e de um governo da razão. Estes seriam 

os motivos pedagógicos básicos extraídos comumente da alegoria platônica. A ascese 

do conhecimento que conduz à saída do mestre do mundo sensível e o conduz ao mundo 

inteligível e à ideia de Bem, por intermédio do pensamento e da dialética, é também o 

espelho a ser seguido pelo discípulo. Nela está implicada a imagem do mestre como um 

modelo exemplar de sabedoria e virtude. Essa leitura simultaneamente política 

pedagógica enraizou-se profundamente no pensamento e na cultura ocidentais.  

Segundo Kahlmeyer-Mertens (2008, p. 58), a leitura da alegoria da caverna por 

Heidegger, contudo, permite pensar a Pedagogia em outras chaves analíticas. Trata-se 

de uma leitura heterodoxa, na medida em que esta não é referida ao problema da justiça. 

A exegese heideggeriana da alegoria emergiria como um platonismo sem ideia, no qual 

a verdade não habita uma instância ulterior; nem está em questão a esfera do 

conhecimento em um processo ascensional, mas descensional. A interpretação de 

Heidegger operaria na alegoria um resgate do jogo entre obscuridade e claridade, e neste 

resgate a verdade não seria pensada como uma saída, mas como um trânsito.  

 

De facto, os acontecimentos contados são passagens da caverna à luz 

do dia ou em sentido inverso, desta à caverna. O que se manifesta no 

decurso desta passagem? Por que é que estes acontecimentos são 

tornados possíveis? A estas perguntas vai Heidegger responder, ao 

tentar mostrar as relações entre a Paideia e a aletheia. Paideia, 

segundo Heidegger, é um termo dificilmente traduzível [...], mas ele 

irá notar também que a Paideia implica simultaneamente uma relação 

com a ignorância e um acto formador que vai imprimir ao ‗sendo‘, um 

determinado caráter [...]. É assim que o oposto de Paideia é ‗o não 

formado‘ (PENEDOS, s/d.,p. 172-173).    

 

Para o espanto de alguns, a leitura de Heidegger enfatiza uma relação estreita 

entre a formação do homem e a verdade. A verdade, que em grego se diz aletheia, o 

―não-velado‖, o desencoberto, ou seja, o que foi arrancado a uma ocultação. Assim, a 
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Paideia expressa nos quatro estágios da alegoria, segundo ele, não visa uma aquisição 

de faculdades, habilidades ou capacidades, estas expressariam apenas o ―abafamento 

radical da força e do poder do ser-aí‖ (HEIDEGGER, 2003, p. 193).  

Para Heidegger, portanto, a alegoria não expressa meramente uma pedagogia 

da razão. Em consequência, ele focaliza o ápice desta narrativa alegórica não na saída 

do liberado da caverna, mas no seu retorno. Ao retornar à caverna e entrar em conflito 

com a resistência dos habitantes acomodados em seu cotidiano, inclusive conspirando 

para matá-lo, o liberto evidencia a preocupação vital com a aletheia, ―com o desvelar 

perante aqueles que estão no mundo das sombras‖ (PENEDO, s/d., p. 174) 
40

.  

Na preleção Da essência da verdade proferida no semestre de inverno 

(1933/1934), Heidegger aborda essa situação, embora primeiramente alerte seus 

ouvintes/leitores sobre o modo de se aproximar desse retorno intempestivo do filósofo à 

caverna 
41

. Para ele, é importante realizarmos uma leitura focada nas passagens entre os 

estágios, e não nos estágios por si mesmos, ou seja, de modo isolado e estanque.  

 

O essencial não são os estágios em si, mas o que se dá entre eles, as 

passagens de um para o outro. Isso quer dizer: decisivo é todo o 

percurso da história por cuja realização e exercício nossa própria 

presença há de pôr-se em movimento. Assim, por exemplo, quando o 

primeiro estágio se tiver esclarecido, não podemos, então, deixá-lo de 

lado como algo findo e acabado; devemos introduzi-lo também na 

passagem e na continuação das passagens (HEIDEGGER, 2007a, p. 

138-139). 

 

Nesse momento, vamos então acompanhar mais de perto a leitura do primeiro 

estágio. A descrição de Heidegger coloca em questão as coisas desencobertas e as 

sombras das coisas na sua indistinção. Sobre esta situação, ele dirá que ―os prisioneiros 

veem, sem dúvida as sombras, mas não como sombras [...] o que eles veem não é 

aparência de outra coisa, mas o próprio sendo [...] o que é e está sendo. Os prisioneiros 

consideram ser o que diante deles se desenrola‖ (HEIDEGGER, 2007a, p. 142).  

 Neste primeiro âmbito não há distinção entre fogo e luz, claro e escuro, 

encoberto e desencoberto. Os homens se encontram entregues ao que lhes está sendo 

dado, e consequentemente não têm nenhum relacionamento efetivo, nem com os objetos 

                                                 
40 

Nas interpretações habituais da alegoria, a possibilidade da da morte é pouco elucidada e restringida ao 

risco biológico. Todavia, ―não se pensa aqui na morte do corpo‖ (HEIDEGGER, 2007a, p. 191). 
41

 Lembremos que essa preleção foi proferida na segunda metade do ano em que Heidegger atuou como 

reitor em uma atmosfera marcadamente nacional-socialista. 
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apresentados, nem com os outros, nem consigo mesmos. Apesar disto, esta situação é a 

situação cotidiana em que se encontram todos os homens.  

 

[...] eles [os homens] se acham referidos e remetidos ao desencoberto 

absoluta e simplesmente: mesmo que a situação seja a mais estranha, o 

homem está sempre, desde que nasceu, por sua própria natureza, posto 

e colocado no desencoberto. [...] ser homem significa estar no 

desencoberto e relacionar-se e comportar-se com o desencoberto 

(HEIDEGGER, 2007a, p. 141). 

 

Essa situação, portanto, não expressa ―uma falta, exclusão ou exceção, mas é a 

situação do homem em todo dia, na medida em que está entregue ao falatório e à 

conversa mole, abandonado ao usual, ao imediato, ao cotidiano, ao que é corriqueiro. 

No cotidiano, o homem esquecido de si mesmo se perde no atropelo das coisas‖ 

(HEIDEGGER, 2007a, p. 143). Topamos aqui também na primeira ―pedra de toque‖ da 

leitura de Heidegger dessa alegoria: o homem está no desencoberto, por nascimento, 

mas não é capaz de se relacionar com o desencoberto. Uma forma curiosa de 

desencontro com o desencoberto: ―os homens lá não possuem relação com o fogo e a luz 

[...]. O que eles veem não é aparência de outra coisa, mas o próprio sendo, ta onta, o que é e 

está sendo. Os prisioneiros consideram ser o que diante deles se desenrola‖ (p. 142). 

 

O principal problema trazido pelas sombras é justamente a 

proximidade que elas, mantém com aquilo de que se fazem reflexos. 

Essa dependência ontológica (que é evidenciada pela presença de um 

meio luminoso através do qual as sombras possam expandir-se na sua 

condição de sombras) muitas vezes encontra-se dissimulada, 

mascarada. Essa dissimulação ocorre justamente porque a luz, que 

permite que as sombras se projetem, sequer é pressentida, impedindo, 

assim, que se perceba a dependência que as sombras estabelecem com 

os entes dos quais se fazem o reflexo (RIBEIRO, 2013, p. 107). 

 

Resumindo: o primeiro estágio aborda um estado, no qual a relação dos 

homens com as coisas ocorre com a verdade como desencobrimento. O cotidiano seria 

justamente o desencoberto que se cristalizou, é a esfera do esquecimento\encobrimento 

(lethé). Daí a ambiguidade que se evidencia em nossa relação com o cotidiano, na qual 

aquilo mesmo que nos aproxima das coisas e que permite que nos relacionemos com elas, 

se retrai de uma possível compreensão acerca da sua natureza. Assim, o cotidiano, a nossa 

existência se faz o lugar da aparência e do esquecimento: o lugar da não verdade. 

Então, no segundo estágio, ocorre um acontecimento (ein Geschehen), o 

desencoberto coloca-se em movimento. Como se dá este movimento? Repentinamente. 
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Isso é importante. Repentinamente o desencoberto se movimenta, soltam-se as amarras 

dos prisioneiros. Essa movimentação repentina abre um encontro imprevisível. 

 

É o aparecimento, a emergência da correção em ligação com o 

desencobrimento. A correção do ver e do pro-ver se funda cada vez 

no virar-se e na proximidade do ser, no modo como e na maneira em 

que o sendo se abre e descobre. A verdade como correção é 

impossível sem a verdade como desencobrimento (HEIDEGGER, 

2007a, p. 148).   
 

No segundo estágio, se dá a possibilidade do desencobrimento no comparativo, 

como mais verdadeiro, como mais desencoberto. Porém, alerta Heidegger, ―não se 

pretende uma diferença numérica [...] e sim de um outro desencoberto” (p. 147). A 

compreensão desta passagem, a soltura dos prisioneiros de seus grilhões, não é algo 

fácil de alcançar. Pois, ao contrário do que seria esperado, a mudança de relação com o 

mundo, com o estado da caverna, não instaura imediatamente uma relação com ―algo 

que é mais‖, ou com ―algo que é menos‖ visto ou percebido como verdadeiro. 

 

[...] não basta apenas retirar as amarras, o homem deve se transformar. 

Aquele que é libertado nestas condições tranca-se e o faz porque a 

libertação em causa, no sentido da retirada das amarras, deve-se dar e 

acontecer de repente. Uma retirada repentina das amarras não pode 

trazer nem proporcionar nenhuma cura. [...] ele vai tentar sair da 

confusão e voltar à tranquilidade (HEIDEGGER, 2007a, p. 149). 

 

Ou seja, o desencoberto em movimento não implica em algo ―mais ou menos 

visto‖ ou ―um ver melhor que antes‖, mas um ver de outro modo que abre o acesso a 

―um outro algo‖, a uma outra coisa, a um outro desencoberto. Portanto, a retirada das 

algemas não é uma real libertação. Ela não atinge o homem no seu modo próprio de ser.  

O fato da retirada das algemas não indicar uma libertação autêntica indica que 

a alegoria não aborda estritamente o campo formativo da razão, antes visa um recuo à 

abertura pedagógica da finitude. O gesto pedagógico oblíquo da ruptura das amarras, na 

verdade, conduz ao ofuscamento da finitude, ao desencontro vital com o próprio mundo. 

Isso porque, essa liberação que irrompe do seio do familiar, não é ainda condição 

suficiente para que o recém-liberto compreenda a dimensão radical da sua condição. 

  

É necessário que o sentido dessa perda e esvaziamento seja 

radicalizado. É preciso perder tudo, radicalmente tudo, até mesmo a 

―crença‖ de um possível apaziguamento trazido pelas explicações 

nascidas no interior da caverna [...]. Para isso é necessário que ele 
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compreenda de fato a dinâmica desde a qual a luz se faz a 

possibilidade das sombras; é necessário que ele compreenda essa 

dinâmica como o modo de acontecimento da sua própria existência. 

Nesse saber estará em jogo a sua própria vida. Por isso, quando essa 

compreensão começa a se desnudar, o prisioneiro se retrai e se esquiva 

a qualquer solicitação e a toda exigência, porque não lhe foi dado 

experienciar a dimensão mais radical da sua existência, impedindo-o 

de compreender realmente a dinâmica que impera nas sombras 

(RIBEIRO, 2013, p. 112).  

 

Mesmo solto dos grilhões, ainda não foi dado ao liberto uma condição para a 

compreensão do desencoberto enquanto tal. A simples percepção de que as sombras não 

são a verdade não é condição suficiente para que ele apreenda a natureza da verdade. 

Para isso, falta a ―coragem de suportar sermos arrastados, cada vez mais, para fora do 

que nos alenta e consola‖ (RIBEIRO, 2013, p. 113); falta a capacidade de padecer o 

movimento de saída, de desconstrução radical do cotidiano 
42

.  

Façamos uma pausa, tendo em vista que, ao longo de nossa exposição, estamos 

a operar com a imagem de um educador em sua atividade cotidiana, cercado por seus 

instrumentos de trabalho, como a mesa e os livros. Mas também com seus alunos em 

uma sala de aula. Admitamos que, no trato com essas coisas, este educador se ocupa 

(Besorgen), e no trato com os estudantes ele se preocupa (Fürsorgen).  

Na atualidade, contudo, observamos que a educação parece insistir apenas 

como ocupação. O problema é que na ocupação há um ofuscamento do mundo que nos 

impede ser propriamente nós-mesmos (ver Diagrama 04). O ofuscamento implica a 

dificuldade de estabelecer ―a diferença essencial entre a ocorrência indiferente de coisas 

quaisquer, e do não sentir-se tocado dos entes que convivem uns com os outros‖ 

(HEIDEGGER, 2006, p. 178).  

Conseqüentemente, a relação docente-discente aparece como desencontro. Este 

não é necessariamente sabido, quer dizer, consciente: nós mesmos não o sabemos, e 

mesmo este caráter de nós é desconhecido. Esta situação obstrui uma experiência 

efetiva com o mundo da educação, pois mesmo que o educador disponha dos mais 

refinados conceitos, ou de avançados aparatos técnicos, ele ainda está impedido de 

elucidar a essência da atividade educativa, a qual exige ultrapassar o estágio do 

conhecimento sobre (MARALDO, 2012, p. 41) que ofusca a compreensão do educar e 

mergulha o mundo da educação e os sujeitos que aí habitam em confusão e desespero. 

 

                                                 
42

 Esse retiro radical é o tema do terceiro estágio, que abordaremos no próximo capítulo. 
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Diagrama 04 – A inversão da Besorge 

 

 

Fonte: Gelson Lopes (2015). 

Resumindo: o primeiro estágio da alegoria, ressignificado por Heidegger, 

aponta que o modo como fazemos uso, ou como entramos no mundo da educação, é 

primário e origem do saber que acreditamos possuir sobre a educação. O segundo 

estágio, por sua vez, mostra o mundo da educação de modo mais penetrante, pois é 

exatamente quando, no decorrer das atividades de ensino-aprendizagem, algo não 

funciona ou não atinge as metas e expectativas planejadas, quando o ato mesmo de 

ensinar ou fazer aprender se torna inoperante, interrompendo as ações em curso e 

quebrando o encadeamento das intenções zelosamente almejadas. Nesse momento, 

 

o mundo [da educação que], sempre esteve presente, naturalmente, 

contudo retraído como uma espécie de pano de fundo oculto; agora 

nos é revelado como a totalidade referencial que é. O mundo [da 

educação], horizonte que normalmente permite que as coisas sejam 

colocadas em relevo, é agora colocado em relevo (MARALDO, 2012, 

p. 40). 

 

Repentinamente, o segundo estágio da alegoria da caverna nos faz ver/viver 

que o mundo da educação, o qual magnetiza as coisas e as ações didático-pedagógicas 

conduzidas pelo educador, agora é, ele mesmo, magnetizado, quer dizer, posto em 

evidência. Com isso, apreendemos com outros olhos, de outro modo, o mundo fático de 
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nosso professor imaginado. Este aprendeu, na faculdade de educação, o que é o ensino, 

suas teorias, seus fundamentos, suas didáticas. Na escola, lecionando, ele aprendeu a 

tornar-se hábil no uso daqueles saberes e ferramentas metodológicas.  

Mas eis que, de repente, este professor é surpreendido com uma tela azul em 

seu notebook, e não dispõe de outro meio para substituir a interrupção inoportuna de sua 

atividade. Talvez, mais grave, um dos seus estudantes joga uma cadeira na direção de 

outro aluno ou simplesmente insiste em não desligar seu aparelho celular durante as 

atividades. Enfim, sua aula foi obstruída, ela não tem como ser encaminhada e 

finalizada. Essa interrupção da atividade docente, da sequência do ensino para..., 

permite evidenciar que o ensino não é meramente um servir-se de coisas disponíveis.  

O problema, segundo Heidegger, é que não é possível uma passagem direta que 

conduza nosso educador de uma ontologia do simplesmente dado para uma ontologia do 

à mão, da serventia, do uso. Não há teoria sobre a educação que possa prepará-lo para 

essa experiência. Como mostra a leitura da alegoria da caverna é necessário um 

acontecimento repentino. Uma viragem, um salto que propicie o evento do 

desencobrimento da verdade. No exemplo evocado o educador precisa passar de um 

―servir no disponível‖ para um ―servir no indisponível‖, o qual emerge nos ―modos da 

surpresa, da importunidade e da impertinência‖ (HEIDEGGER, 2006, p. 122-123).  

Assim, encontramos na leitura de Heidegger, a primeira indicação para uma 

pedagogia da finitude cuja característica principal é a de emergir como uma pedagogia 

da impertinência. Essa pedagogia nos convida a habitar um mundo da educação às 

avessas, o que, nos termos de Ser e Verdade implica a possibilidade do educador 

acolher a verdade como desencobrimento, ou seja, como alteração repentina. Acolher 

essa mudança que altera bruscamente a forma como o homem (educador) 

cotidianamente se comporta em relação ao próprio mundo (da educação).  

Heidegger (2010b, p. 105) dirá também ―que estaremos mais próximos daquilo 

que é se pensarmos tudo inversamente, contanto que estejamos de antemão preparados 

para ver como tudo se volta para nós de um outro modo‖. As consequências dessa 

afirmação para o diagnóstico da educação atual são inumeráveis. A mais importante, 

talvez, trata do deslocamento da ideia de que a educação é meramente uma instituição 

voltada a preparar tecnicamente os indivíduos para as demandas da sociedade.  

Nessa alteração repentina de sentido e percurso, a educação também não se 

deixa mais confundir com as teorias sistematizadas pelos diversos especialistas 

encarregados de classificar e transmitir os saberes pedagógicos. Educar deixa de ser 
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mero objeto de ciência. A reflexão heideggeriana alcança a educação no seu ser-

educação, pensando as referências abertas
43

, ou seja, os acontecimentos que permitem 

ao educador jamais lidar com seu mundo (lousa, livros, estudantes) como meros objetos 

imutáveis. Pois, educar aqui significa instalar um mundo que não consiste em 

 

[...] uma mera reunião das coisas existentes, contáveis ou incontáveis, 

conhecidas ou desconhecidas. Mundo também não é apenas uma 

moldura apenas imaginada e representada em relação à soma do 

existente. O mundo mundifica, sendo mais do que o que se pega e 

percebe, com o que nos acreditamos familiarizados. Mundo nunca é 

um objeto que fica diante de nós e pode ser visto. Mundo é o sempre 

inobjetivável, ao qual ficamos subordinados enquanto as vias de 

nascimento e morte, benção e maldição nos mantiverem arrebatados 

pelo [Entre-ser]. Onde acontecem as decisões mais essências de nossa 

história, que por nós são aceitas e rejeitadas, não compreendidas e de 

novo questionadas, aí o mundo mundifica (HEIDEGGER, 2010b, p. 

109, grifo nosso). 

 

Mas, cuidado. Quando uma biblioteca é colocada ou construída na 

universidade, por exemplo, diz-se que ela foi instalada. Porém, esse instalar difere do 

modo como um educador instala o mundo da educação. Esse não subsiste como um 

mero colocar de algo ao lado ou atrás do qual permanece o professor ou os cientistas da 

educação. A educação enquanto instalada o é enquanto abre o mundo da educação.  

 

Estamos acostumbrados a pensar la experiencia del aprendizaje como 

actividad que se pone al servicio de lo que nos orienta y nos centra en 

la búsqueda de un objetivo o meta educativa nítidamente definida. 

Aprendemos según ese formato: como un sistema de señalizaciones 

que nos permite saber a cada momento dónde estamos y hacia dónde 

queremos dirigirnos [...]. Pero esta lógica es errónea. Pues es 

justamente lo nuevo que hay que aprender lo que debe protegerse: la 

capacidad de novedad y de sorpresa (BÁRCENA, 2000, p. 10). 

 

A educação como acontecimento existencial exige uma relação com o que 

permanece aberto no mundo da educação. Neste âmbito, o que aprendemos, antes de 

tudo, é uma disposição a ser receptivos, a estar preparados para responder 

                                                 
43 Esta designação proveniente de A origem da obra de arte, significa, uma unidade ―na qual nascimento 

e morte, maldição e bênção, vitória e ignomínia, perseverança e queda, ganham para o ser humano a 

configuração do seu destino‖ (HEIDEGGER, 2010, p. 103). Desse modo ou de algum modo, em razão da 

disponibilidade cotidiana ser tão imutável, ―tão evidente que dele nem sequer tomamos conhecimento‖ 

(HEIDEGGER, 2006, p. 124), sugerimos a unidade entre o homem e seu mundo também, e necessária, 

com a perturbação da referência (surpresa, importunidade, impertinência), como o despertar da referência.  

Sendo assim, termos como referências abertas, perturbação, despertar, ou quebra dos referenciais seguem 

nestas páginas um mesmo sentido de unidade; E o que mais adiante implicará a possibilidade de 

experienciar uma ausência de segurança absoluta – condição para o poder aprender.   
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pedagogicamente a situações em que somos convocados em nosso ser-aí professor. 

Essa disposição consiste também em negar a experiência que já se tinha acumulado 

previamente, seja o saber que acreditávamos dominar, as habilidades que nos permitam 

uma ação perita ou as expectativas de sucesso projetadas.  

A alegoria da caverna apresenta-nos o mundo da educação como ―un pasaje 

que se expresa en una búsqueda, en un trayecto o en un ir en busca de lo desconocido. 

Aprender es como viajar. Una sali da cuyo resultado es imprevisible, porque el aprender 

es como el actuar, uma acción imprevisible en sus resultados. Vamos así en busca del 

aprendizaje, y nos podemos encontrar con la ‗locura‘, con la ‗muerte‘‖ (BARCENA, 

2000, p. 15). Na mais alta mobilidade do ser-educativo, o acontecimento repentino, o 

educador pode ―repousar‖ enquanto vai ao encontro do que permanece aberto. 

 

[...] Somente o movimentado pode repousar. O modo do repouso está 

de acordo com o tipo de movimento. No movimento como mera 

modificação de lugar de um corpo, o repouso é, de fato, somente um 

caso limite do movimento. Se o repouso inclui o movimento, então 

pode haver um repouso que é uma reunião interior do movimento, ou 

seja, a mais alta mobilidade, suposto que o tipo de movimento exija 

um tal repouso. Porém, o repouso da obra que repousa-em-si é deste 

tipo. Portanto, aproximamo-nos deste repouso quando conseguimos 

apreender, de modo uno, a mobilidade do acontecer no ser-obra [ser-

educativo]. (HEIDEGGER, 2010b, p. 119-121, grifo nosso). 

 

O primeiro e o segundo estágios da caverna esclarecem, portanto, um momento 

de viragem, de quebra dos referenciais. O fato de percebermos que nada sabemos de 

nossa situação como educadores é que nos faz insistir, mesmo que tragicamente, no 

mundo da educação. A viragem vem propiciar o encontro do educador com este mundo, 

desvelando um mundo às avessas, uma educação às avessas. Um mundo e uma 

educação que são retirados da absorção de um cotidiano indistinto, que em razão de um 

acontecimento repentino e inesperado, encontra-se agora na inoperância. Com isso, 

temos que, após o evento do ―desconcerto‖ do mundo (educativo), ―o decisivo no jogar 

é justamente o caráter específico de estado, o modo peculiar de encontrar-se-aí-

disposto‖ (HEIDEGGER, 2008, p. 333, grifo nosso). Entramos em estado de movência. 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

4 A MONSTRUOSIDADE DO ENCONTRO DO SER-AÍ 

 

 

No ambiente tranquilo de uma cafeteria, ao som de um piano, o humor pesa 

na emergência das eleições presidenciais que se aproximam. O peso advém 

do anúncio da morte prematura de um dos candidatos. Ao fundo de 

murmúrios conspiratórios acerca de tal evento, encontra-se recatado um 

professor, pouco sensível ao evento, mas muito afetado pelos arranjos do 

pianista, pelo café e pela leitura em curso. Uma página lhe surpreende com 

o enunciado: “o que o olho vê, primeiramente, não é o objeto, mas a 

claridade e a escuridão”. De repente, um dos seus alunos surge 

expropriando-o de sua tarde, do seu café, da música, cercando-o de 

dúvidas, que vai da interpretação dos sonhos à interpretação do real. Para 

este encontro não marcado, que pouco ele pôde ou pode evitar, parece ser o 

que primeiramente nos é dado suportar. A este encontro súbito, estamos 

todos, mais cedo ou mais tarde, expostos. Ao atravessar uma avenida em 

direção às compras, acomodados na espera de uma condução que nos leve 

de volta para casa ou simplesmente em uma sala de aula algo sempre nos 

escapa, algo sempre escapa dos roteiros pré-estabelecidos, algo sempre 

foge do nosso controle. Esse “algo” é também “algo” que esquecemos. 

Como stalker de nós-mesmos, estamos na mira disto que muitos se 

esgueiram: a condição precária do aprendiz. Face a face com este evento 

todo burburinho parece silenciar... Qual palavra seguirá um professor caso 

decida se apropriar pedagogicamente do evento da fuga, daquilo que foge e 

escapa em sua sala de aula, daquilo que teimamos em esquecer?  

 

 

No capítulo anterior, acompanhamos a interpretação de Heidegger do primeiro 

e segundo estágios da alegoria da caverna de Platão, focalizando o momento de 

passagem, a transição repentina do desencoberto em repouso, decorrente de uma 

indistinção entre as sombras e o próprio desencoberto (άληθές), para a instauração de 

uma diferença, um virar e uma virada quando o desencoberto torna-se mais aberto 

(Offenbarere).  

Agora perguntamos: o que acontece com o virar da abertura no homem? A 

resposta de Heidegger é enigmática, mas incisiva: o princípio de um retorno ao repouso 

da abertura. Em razão da libertação que ―se dá e acontece de repente‖, fazendo entrar 

perturbação e desconcerto, provocados pela claridade, é preciso uma vagarosa 
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adaptação a esse novo estado (HEIDEGGER, 2007a, p. 150). Ressaltemos, logo de 

início, que esta adaptação não tem nada de funcional ou sistêmica. 

A adaptação ao novo estado, fora da caverna, se trata propriamente de uma 

forma de encontro, um encontro lento e vagaroso com a essência do mundo. A 

exigência de lentidão mostra que não estamos falando de uma mera normalização.  

Diante do acontecimento que toma de assalto o liberto, o que se pretende 

mostrar aqui é uma forma sui generis de encontro do educador com o mundo da 

educação, uma espécie de desarmar, quer dizer, de fazer uma experiência que implica 

deixar-se tomar pelo novo estado das coisas a fim de poder aprender. Esse poder 

aprender, por sua vez, não indica um processo de acumulação de novas informações, 

mas poder-ser si-mesmo.  

 

4.1 A re-educação do ser-aí como experiência de cura 

E se o arrancassem dali à força e o fizessem subir o caminho rude e 

íngreme, e não o deixassem fugir antes de o arrastarem até à luz do 

sol, não seria natural que ele se doesse e agastasse, por ser assim 

arrastado, e, depois de chegar à luz, com os olhos deslumbrados, nem 

sequer pudesse ver nada daquilo que agora dizemos serem os 

verdadeiros objetos?  

‒ Não poderia, de fato, pelo menos de repente.  

‒ Precisava de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior. 

Em primeiro lugar, olharia mais facilmente as sombras, depois disso, 

para as imagens dos homens e dos outros objetos, refletidas na água, 

e, por último, para os próprios objetos. A partir de então, seria capaz 

de contemplar o que há no céu, e o próprio céu, durante a noite, 

olhando para a luz das estrelas e da lua, mais facilmente do que fosse 

o sol e o seu brilho de dia.  

‒ Pois não!  

‒ Finalmente, julgo eu, seria capaz de olhar para o sol e de 

contemplar, não já a sua imagem na água ou em qualquer sítio, mas a 

ele mesmo, no seu lugar.  

– Necessariamente.  

– Depois já compreenderia, acerca do sol, que é ele que causa as 

estações e os anos e que tudo dirige no mundo visível, e que é o 

responsável por tudo aquilo de que eles viram um arremedo.  

– É evidente que depois chegaria a essas conclusões (PLATÃO, 1987, 

515e-516c). 
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Ao sair da caverna, o homem não consegue olhar diretamente para os objetos, 

mas tão somente para seus reflexos. Ele precisa que seus olhos se acostumem à 

intensidade da luz no exterior. Somente após um período de adaptação (suportação) é 

que o nosso personagem cavernoso pode dirigir o olhar para os próprios objetos, 

mirando, em seguida, diretamente para a luz do sol – luz que revela a própria condição 

do olhar, do poder ver. Aqui, o liberto vive no limite entre as imagens que os nossos 

olhos podem apreender e o mundo que se abre numa multiplicidade de cores e formas. 

Mas, o terceiro estágio da alegoria enfatiza também que a libertação não pode 

permanecer como uma forma de negação do estado anterior. Para demonstrar esse 

aspecto, Heidegger foca os aspectos inerentes à libertação. Primeiro, a libertação é 

violenta. E por esta razão o homem resiste, ele luta. A saída da caverna não é como um 

passeio turístico, como sair para um retiro de férias, ao término do qual retornamos para 

nossas casas, para nossas vidas tranquilas. O segundo aspecto da libertação indica que 

esse acontecimento, falando ―propriamente‖, só pode ocorrer fora da caverna.  

Aqui propriamente, quer dizer, uma ―mudança de hábito vagarosa com o que 

está fora, a claridade‖ (HEIDEGGER, 2007a, p. 153). Esta transformação anuncia uma 

re-educação (Umerziehung) do olhar, terceiro aspecto da libertação, e que vai tornar 

possível a visualização da fonte da claridade. Assim, atingimos o quarto aspecto da 

libertação: a re-educação do olhar não é possível sem uma persistência do liberto.  

Como já assinalamos, a leitura de Heidegger enfatiza as passagens de um 

estado a outro. O foco, na interpretação do terceiro estágio, está justamente entre a 

resistência e a persistência. O liberto tem de passar do ser livre de (frei sein von), da 

soltura, para um libertar-se para alguma coisa (sondern frei werden für etwas). Passar 

de uma liberdade ou inquietude negativa, para uma liberdade ou inquietude positiva, de 

uma mera adaptação ao comprometimento com a própria claridade, com a luz (Licht).
44

  

 

Com efeito, esta liberdade do ser-aí só é em meio ao libertar-se do ser-

aí. Contudo, o libertar-se do ser-aí só acontece se ele se decidir por si 

mesmo: se ele se abre para si enquanto ser-aí [...] este decidir-se do 

ser-aí por si mesmo, por ser sempre e a cada vez o determinado em 

meio ao ente, por ser o que lhe foi dado ser, este decidir-se é o instante 

[...] isto significa, por sua vez, descobrir-se em sua abertura: decidir-se 

(HEIDEGGER, 2003, p. 176-177).  

                                                 
44

 Cf. HEIDEGGER, M. A essência da liberdade humana: introdução à filosofia. Rio de Janeiro: Veredita 

Editora, 2012d, p. 19-37. 
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Nesse processo de liberação da liberdade, o ser-aí precisa ser conduzido ―para 

a possibilitação de sua possibilidade mais própria. Essa possibilitação refere-se ao seu 

‗aí‘‖, ou seja, este aí (Da) é, ele mesmo, uma indicação, ―um ‗demonstrar‘, um deixar 

ver aquilo que vem ao encontro‖ (HEIDEGGER, 2002, p. 34) 
45

. Isso significa que o 

acontecimento repentino da soltura dos grilhões em direção ao fora da caverna, já revela 

o ser-próprio do homem, seu si-mesmo enquanto resistência à tendência para a fuga no 

cotidiano automatizado (das Man). Por outro lado, a retirada abrupta das amarras exige 

coragem e persistência necessárias para assumir a radicalidade da existência.  

 

[...] Contudo, essa coragem não significa bravura. [Trata-se] de 

suportar a verdade (alétheia), na qual o ser em si mesmo se descobre 

na sua indigência. O ser em sua verdade (em seu desencobrir) se 

revela como a falta, a perda, o vazio experienciado pelo prisioneiro 

liberto ao longo de toda a Alegoria da Caverna. Daí a dificuldade de 

Sócrates para caracterizar o Bem, que é experienciado como essa falta, 

no Livro VI da República [...]. Não podemos definir o ser enquanto tal 

porque o ser não é um ente. Quando o ente entra em cena, o ser como 

tal se retrai, ao mesmo tempo em que declina da sua condição de 

princípio (arché) ao deixar e fazer ver a essência das coisas. Esse é o 

irromper da verdade como alétheia, na qual a não-verdade, a 

aparência, o esquecimento traduz o modo mais próprio do ser se 

mostrar (RIBEIRO, 2013, p. 118).  

 

O liberto precisa aprender a suportar a emergência da verdade como alétheia. É 

esse o aprendizado, a formação pela qual deve passar a sua alma. Mas, essa re-educação 

que traduz sua liberdade mais própria só poderá ser obtida no final do percurso.  

 

Para a libertação própria, exige-se não somente violência, mas 

também persistência, uma longa coragem que dê para atravessar os 

graus e percorrer os degraus de todo nível e altura, que possa suportar 

retrocessos. Somente uma familiaridade assim, com todas as etapas 

integradas, pode proporcionar sucesso (HEIDEGGER, 2007a, p. 154). 

 

Por enquanto, estamos em condições de entender duas afirmações 

aparentemente contraditórias. A primeira diz que a simples retirada dos grilhões não 

pode trazer automaticamente ―nenhuma cura‖ (HEIDEGGER, 2007a, p. 149). A 

segunda afirma que a retirada das amarras indica a ―passagem para a cura‖ enquanto 

                                                 
45 

Nos termos de Heidegger (2006, p. 406), ―o si-mesmo só pode ser lido existencialmente no poder-ser 

si-mesmo em sentido próprio, ou seja, na propriedade do ser da presença como cura‖.  
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libertar-se para a luz, ou seja, para a ―verdade em sentido próprio‖ (p. 157) 
46

. O 

entendimento desses dois enunciados exige relembrar que Heidegger está exercitando 

uma experiência de pensamento capaz de promover uma transformação do ser-homem. 

 

Sempre de novo é necessário ressaltar que: a questão da verdade posta 

aqui não visa apenas uma modificação de seu conceito tradicional, 

tampouco um complemento à sua representação corrente, mas uma 

transformação do ser-homem [...]. O homem não é aqui objeto de 

nenhuma antropologia. O homem está aqui em questão na mais 

profunda e mais vasta perspectiva, a que é propriamente fundamental: 

o homem em sua relação ao ser, isto é, o ser e sua verdade em sua 

relação ao homem (HEIDEGGER, 1982, p. 45) 
47

. 

 

Logo, a questão do sentido (ou verdade) do ser visa lembrar que o homem tem de 

cuidar do seu próprio ser, na medida em que o obscurecimento do mundo corresponde à 

perda do sentido das coisas, do descobrimento conjuntural de sua verdade; uma forma de 

desvirtuamento da cura. Cura ou cuidado (Sorge) é o nome para a constituição extático-

temporal
48

 do traço fundamental do ser-aí. A cura é indicada como traço fundamental e 

não como uma característica contingente ou uma propriedade ôntica. 

 

Na ontologia fundamental, o cuidado aparece como uma totalidade 

estrutural. Estrutural é aquela totalidade em que o todo se encontra 

todo em cada um de seus momentos. Isso quer dizer: totalidade não é, 

aqui, soma de partes, pois a presença não é nenhuma ocorrência (coisa 

ou ‗substância‘); também não é sistema, pois a presença não é um ente 

que ocorre a modo do ser funcional (mecânico ou orgânico, causal-

eficiente ou causal-teleológico). Estrutural é uma totalidade 

existencial, isto é, uma totalidade que tem o modo de ser da liberdade. 

Isto quer dizer que as estruturas do cuidado são estruturações da 

                                                 
46 Em função dos objetivos delineados em nossa investigação, não entraremos na exposição da idéia e da 

luz no texto Ser e verdade. Mas, antes, os temas da luz e da cura serão intencionalmente associados, tendo 

em vista esclarecer o modo do encontro do ser-aí educador com a verdade da educação. 

47 Sabemos, desde Ser e tempo, que o pensamento de Heidegger almeja uma desconstrução da 

interpretação metafísica de verdade, pois, antes de ser, ―uma determinação conceitual adequada e correta 

da coisa‖ a verdade é um ―acontecimento fundamental de nosso modo de ser‖, (PESSOA, 2013, p. 50). 

48 No sentido deste pensamento, a ―temporalidade temporaliza-se na unidade respectiva de futuro, sido e 

presente‖ (HEIDEGGER, 2012, p. 387); nela, o ser-aí é residente essencialmente no em-direção-a, no 

retorno-a, e no junto-a de um tempo deslocado em si como, respectivamente futuro, sido e presente. 

Neste deslocamento ou distorção temporal o ser-aí não é deslocado ―por vezes e ocasionalmente, mas ela 

mesma como temporalidade é o fora-se-si originário, o ἐϰστατιϰóν‖ (HEIDEGGER, 2012, p. 388). A 

distorção significa o ekstático do tempo, o fora de si de um co-pertencimento originário de um futuro, um 

sido e um presente, denominados as três ekstases da temporalidade. ―Todo deslocamento é em si mesmo 

aberto. Pertence à ekstase uma abertura peculiar, que é dada como fora-de-si. Nós designamos como o 

horizonte da ekstase o para-o-interior-de-que cada ekstase está em si mesma aberta de uma maneira 

determinada. O horizonte é a amplitude aberta, para o interior da qual o deslocamento enquanto tal está 

fora de si [...] a temporalidade é em si mesma ekstático-horizontal.‖ (HEIDEGGER, 2012, p. 388-89). 

Esta condição ontológica do ser-aí nas ekstases temporais. A correlação do estar-fora-de-si com o para-o-

interior-de-que é designado por ekstático-horizontal.  



68 

 

 

 

liberdade. Somente a partir do sentido de ser do ser-quem e da 

liberdade (ser-livre) é que pode acontecer a compreensão do poder-ser 

da presença e, por conseguinte, do cuidado (FERNANDES, 2011, p. 

162). 

 

A estrutura do cuidado reúne três momentos: existencialidade, facticidade e 

de-cadência (HEIDEGGER, 1988a, p. 255). Existencialidade indica o próprio caráter de 

ser da existência. A cura é a essência da existência, e a temporalidade é o sentido de ser 

da cura. Então a existência é o que vige como temporalidade 
49

. Mais: existir é já estar 

inserido na verdade do ser. Enquanto existência, o ser-aí, como um ente da liberdade, 

coloca em jogo, cada vez e sempre, em toda decisão, o seu ser próprio, ou seja, o seu 

poder-ser si-mesmo. Existir então é experienciar o livre para o poder-ser mais próprio.  

 

Existir é, pois, ultrapassar-se, transcender-se. Só que este transcender-

se não é ultrapassar-se na direção do que não se é, mas sim, 

ultrapassar-se na direção do próprio ser, ou melhor, na direção do 

poder-ser mais próprio, ou seja, daquele poder-ser em que a presença 

pode ser mais propriamente o que, melhor, quem ela é. Existir é, pois, 

estar sob a lei da liberdade, que diz: ‗torna-te o que tu és‘. Isto 

significa: torna-te quem tu és, melhor ainda, torna-te quem tu podes 

ser. O si-mesmo, aqui, não é a coincidência do eu consigo próprio, a 

coincidência entre o representador e o representado, a autoconsciência 

ou autopresença da mente. O si-mesmo é a regência do próprio. É o 

acontecer pelo qual a presença vem a si e para junto de si. [E] somente 

à medida que a presença vem a si e junto de si é que ela pode 

propriamente assumir o ser para os outros. É a partir do si-mesmo que 

o eu, tu, nós encontram seu modo apropriado de ser (FERNANDES, 

2011, p. 162). 

 

A facticidade, por sua vez, indica que o ser-aí é ser-no-mundo (HEIDEGGER, 

1989, p. 71-73). Ela é o a priori da existência, o já ser si-mesmo, do si-mesmo, para si-

mesmo, no sentido de estar entregue à responsabilidade de assumir este fato de já ser, 

submetido à liberdade. A facticidade é o fato de o ser-aí não poder ―retroceder‖ e não 

poder controlar, de modo absoluto, as condições de sua existência.  

 

A facticidade é o fato ambivalente de a presença não ser fundamento 

de si e, ao mesmo tempo, ter que ser fundamento de si mesma [...]. O 

fato de existir, com efeito, a presença assume sempre de novo e a cada 

vez, na solidão de sua singularidade e na finitude de sua mortalidade, 

na comunhão do ser-com-os-outros, como cuidado (Sorge), 

exercendo-o concretamente na ocupação (Besorgen) com as coisas 

intramundanas e na preocupação (Fürsorge) com os outros. E este 
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Daí que, na linguagem heideggeriana, a existência é extática. ―Ex-sistere‖ significa literalmente ―estar 

fora de si‖, ―pôr-se de pé no fora‖, ser exposto ao ente como ente (FERNANDES, 2011, p. 162). 
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exercício se dá concretamente nos lances pelos quais ela assume o seu 

poder-ser, que é, também e de modo igualmente originário, um poder-

ser-no-mundo e um poder-ser-com-o-outro. Por isso, a presença pode 

cumprir-se entrando nesta regência ou desviando-se dela, abrindo-se 

ou fechando-se para a verdade do ser (FERNANDES, 2011, p. 163). 

 

A decadência, enfim, constitui a ―inessência‖ da existência, quer dizer, é o 

―avesso da existência‖. Só que este ―avesso‖ é também o ―modo mais comum‖ da 

existência (HEIDEGGER, 1989, p. 144-147). Pela decadência, o homem diz ―eu sou‖, 

mas em verdade não é, isto é, não vigora na propriedade do ser-si-mesmo. Por ela, cada 

um é, antes de tudo, o ―a gente‖ que, na verdade, é ―todo o mundo‖, e, que, em última 

instância, é ―ninguém‖. A decadência faz a existência ser arrebatada pelo mundo das 

coisas e se mover em relacionamentos impessoais que se dissipam na inautenticidade.  

 

É junto das ocupações, que, de início e na maior parte das vezes, nós 

nos encontramos com os outros. É a partir delas que se articula a 

convivência cotidiana. Entretanto, o ocupar-se com as coisas, que é 

momento constitutivo e imprescindível da existência enquanto cura, 

pode levar em conta o poder-ser mais próprio e ser assumido em vista 

deste poder-ser ou pode se perder na dispersão das muitas atividades, 

alimentando a fuga de si mesmo (FERNANDES, 2011, p. 165). 

 

Constituída pela existencialidade, pela facticidade e pela decadência, a cura 

conduz o homem de volta à sua essência, cuidando de seu poder-ser si-mesmo, que, 

lembremos sempre, também é um poder-ser com os outros. A disposição que torna 

possível a retirada do ser-aí da dispersão é a angústia, uma espécie de despertar do 

esquecimento de si-mesmo nos empenhos repetidos do cotidiano. Nos termos de 

Heidegger (1999, p. 60), a angústia é o que permite revelar o ―nada do mundo‖.  

 

Mas, esta niilidade que a angústia desvela não é a niilidade de um 

nada negativo ou simplesmente privativo. Trata-se, antes, de uma 

niilidade positiva e criativa, pois ela também revela que a presença em 

seu poder-ser e que ela está entregue à responsabilidade por dar 

sentido a esse poder-ser. Ela mobiliza a presença para assumir a sua 

responsabilidade de ser, para repetir, isto é, ir buscar de novo e de 

modo novo, o seu poder-ser si-mesma [...]. Por isso, a angústia é uma 

provocação à presença, no sentido de ajuda-la a escutar a voz 

silenciosa do clamor que conclama a presença a ser si-mesma 

(FERNANDES, 2011, p. 166).  
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Nos termos de nosso argumento, a angústia repõe o ser-aí no processo 

pedagógico da finitude. Ela instiga-o para o ―salto da decisão‖, para deixar-ser si-

mesmo, conduzindo-se pelo ―toque do estranho‖, pelo ―toque do ser‖ 
50

.  

 

Assim, o abismar-se da compreensão da finitude se torna salto 

gracioso e gratuito da decisão, entendida não como escolha disso ou 

daquilo, mas como escolha do poder-ser si-mesmo. A compreensão da 

finitude, portanto, é o aguilhão que deixa e faz a presença abrir-se para 

o seu poder-ser si-mesma. Isto quer dizer: ela é a provocação para a 

singularização da presença e, nessa singularização, para assumir a 

pertença ao mistério do ser (FERNANDES, 2011, p. 167). 

 

No processo pedagógico da finitude, conduzido pela disposição da angústia, 

entra em questão também certo tipo de saber, um ―saber-em-sendo‖, ou seja, um saber 

que é ―sabor da experiência‖ e que fala das possibilidades abertas da existência.  

Tocamos na segunda ―pedra de toque‖ da formação humana do ser-aí. Pois, 

saber aqui é saber de si, saber como anda o si-mesmo. Um saber que é anterior a todo 

conhecimento enquanto cognição; é saber resultante de uma experiência feita e não o 

domínio intelectual de uma informação ou conteúdo.  

 

El aprendizaje es una actividad que suele involucrarnos, como seres 

humanos, en nuestra condición de estudiantes y de alumnos —de 

aprendices— dentro de un marco institucional específicamente 

destinado a transmitir pedagogicamente unos contenidos que son, 

precisamente, objeto de una cierta enseñanza. Sin embargo, con ser 

esto cierto, la auténtica experiencia del aprender no cobra vida sólo en 

ese marco institucional deliberadamente pedagógico. Es um proceso 

existencial. En este sentido, deseo referirme al aprendizaje como algo 

que nos ocorre como seres humanos y que, en parte, puede cambiar 

nuestras vidas, o la consciência que de ellas tenemos. No hay 

aprendizaje sin experiência (BARCENA, 2000, p. 13).  

 

Portanto, a re-educação do ser-aí implica a fazer uma experiência de sua 

própria si-mesmidade. Ela é um acontecimento que contem certo perigo, tendo em vista 

que rompe a continuidade do tempo e ―obriga‖ a uma reflexão atenta.  

 

Los acontecimientos nos obligan a ‗hacer una experiencia‘ en el 

sentido de padecerla, de sufrirla, de ser alcanzado por algo que no nos 

deja impasibles, ni en el pensar ni en el actuar. Como sufrida o 
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Nesse sentido, a angústia mostra que o ser humano já está sempre disposto desta ou daquela maneira na 

abertura de sua existência. Ele afina ou desafina com o mundo ou com o poder-ser-si-mesmo. Na verdade, 

a angústia é, em sua dissonância, ―a oportunidade de uma afinação mais própria com o abismo, isto é, 

com o nada do fundamento da facticidade‖ (FERNANDES, 2011, p. 166). 
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padecida, la experiência es causante de experiencia de formación, en 

cualquiera de sus variantes, y en esta misma medida se justifica que la 

experiencia haga del pasado —del tiempo— un fundamento para 

nuestra responsabilidad, en el sentido de estar obligados a responder 

de lo que ‗otros‘ sufrieron, esto es, de lo que experimentaron. El valor 

del aprender reside en el acontecer, en el hecho de ser um 

acontecimiento, algo que como tal nos extraña, pero que por lo mismo 

no nos confirma en lo que ya sabíamos (BARCENA, 2000 p. 14).  

 

Nesse sentido, a educação nunca se confunde com a acumulação de saberes, 

com o ter novos saberes. A experiência que se faz distingue-se radicalmente da 

experiência que se tem: ter uma experiência é repetir o que já vinha sendo; fazer uma 

experiência, por sua vez, significa algum tipo de negação, a experiência não confirma o 

que sabíamos antes.  Fazer uma experiência, então, equivale a uma trans-formação. 

Nos termos da alegoria da caverna, fazer uma experiência implica um saber 

que liberta ao ―destrancar‖ o ser-aí para o seu poder-ser si-mesmo. Assim, é importante 

focar nossa atenção no que se mostra como persistência nesse processo de libertação, 

uma vez que o mundo que se abre para o poder-ser si-mesmo é também o mundo da 

convivência, do ser-com-os-outros (HEIDEGGER, 1988a, p. 168-178). Do ponto de 

vista ontológico, o outro é sempre presente, o ser-com é constitutivo da existência.  

 

Ser-com, enquanto a priori da facticidade, significa que o eu nunca 

precisa sair de si para entrar no mundo do outro. O ser-com determina, 

de antemão, que o eu já esteja desde sempre aberto para o outro, 

comunicado com ele, no mesmo mundo compartilhado da 

convivência. Trata-se de uma comunicação ontológico-existencial, 

isto é, uma comunicação que já acontece pelo simples fato de existir. 

Cada eu é o mundo, não um mundo fechado e sim um mundo aberto, 

pela disposição, pela compreensão e pela linguagem, onde já sempre 

se deu a abertura para o outro, que também é, igualmente, um 

constituidor e um configurador de mundo. Isso quer dizer: O mundo é, 

na verdade, um ser-com de muitos mundos (FERNANDES, 2011, p. 

168). 

 

Por já ser como ser-com o ser humano pode dizer: eu, tu, nós, vós, ou seja, já 

se encontra em um tipo de relação, onde o cuidado se realiza desse ou daquele modo.  

A si-mesmidade já é sempre, a priori, relação. A relação, como tal, não é 

objetiva, nem subjetiva, mas existencial. A relação com também sou eu. Nesse âmbito, a 

relação não pode ser objetivada, pois sua essência fundamental é ser aproximação, 

deixar-se interessar ou corresponder a uma solicitação, um responder (HEIDEGGER, 

2001, p. 202). O sentido da relação depende do como da aproximação, do interesse, da 
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correspondência, da solicitação, ou seja, do como respondemos ao outro, regidos pelo 

cuidado. Embora possa acontecer também no modo da impessoalidade. De fato, 

 

[...] não só pode acontecer como acontece de início e na maior parte 

das vezes. Neste caso, o cuidado com o outro se priva de suas 

possibilidades, se tranca de antemão e permanece inteiramente opaco. 

Se, contudo, o cuidado com o outro acontece de fato, então ele oscila 

entre dois modos extremos: a negligência e a solicitude. A negligência 

se alimenta da desconfiança e da vontade de se sobrepor ao outro, 

dominando-o. A solicitude, por sua vez, pode se dar de modo 

impróprio e próprio [...]. O cuidado solícito é aquele em que alguém 

se antecipa no cuidado pelo outro, preocupando-se com ele numa 

atitude de consideração, não para lhe retirar a possibilidade do 

cuidado, mas para preparar-lhe os caminhos do assumir responsável 

pelo cuidado que é confiado e que lhe solicita (FERNANDES, 2011, 

p. 168). 

  

Observamos, mais uma vez, que o cuidado, a cura decide o como do nosso 

poder-ser si-mesmo, uma vez que, na experiência do cuidado, está em jogo a capacidade 

de assumirmos positivamente nossas possibilidades próprias de ser. A persistência na 

verdade do ser é, portanto, cuidado. Sua efetivação autêntica será indicada pelo retorno 

do homem liberto para o interior da caverna. Momento em que o ser humano assume a 

radicalidade da liberdade por ele conquistada, assumindo a própria finitude como a 

condição originária e concretamente formadora da sua existência. Mas, vamos com calma. 

 

 

4.2 O despertar para a si-mesmidade enquanto jogar com o poder aprender  

 

Antes, imaginemos, mais uma vez, nosso professor, fora da sua sala de aula. 

Agora, ele se encontra em uma cafeteria.  Nos termos da fenomenologia aqui esboçada, 

ele não vê simplesmente o café, mas sua cor, seu brilho, sua claridade, e ademais, para 

este ver não basta apenas abrir os olhos. Posto que, há um saber que ―antecede as coisas, 

em que as diversas coisas nos são dadas (Gegeben)‖ (HEIDEGGER, 2007a, p. 162). 

Assim, quando despertamos fora da caverna não vemos primeiro as coisas, mas apenas 

o claro e o escuro enquanto a condição para poder ver ou não qualquer coisa. 

 
A claridade e o escuro possuem determinado primado, que consiste 

em possibilitar ver ou não ver alguma coisa. Daí retiramos que 

claridade e escuridão são sempre o que, antecipadamente, já vemos; 

daí retiramos que, sempre, vemos, ao mesmo tempo, as coisas e a luz, 
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que no escuro não vemos. A luz, a claridade, o escuro constituem o 

que já se visualizou de antemão em toda percepção (p. 164). 

 

Assim, para nosso professor saboreando seu café, o primeiramente visto/sabido 

não é o café, mas o claro e o escuro, que inicialmente estão indistintos. Este caráter de 

indistinção reside no fato da claridade e da escuridão emergirem, lado a lado, com a 

soltura repentina. No entanto, não se deve concluir que sejam o mesmo. A soltura das 

amarras permite a distinção, não sendo ela mesma a cura, mas a possibilidade da cura.  

 

[Assim] quanto mais livres nos tornamos, quanto mais 

originariamente atrevermo-nos à lei essencial das coisas, quanto mais 

próximos chegarmos do que é e está sendo, tanto mais seremos o que 

já somos. Cada grau e cada envergadura da realidade do homem 

depende do grau e da grandeza de sua liberdade. Esta não está no 

descompromisso; é, ao contrário, tanto maior quanto mais originário e 

mais profundo for o comprometimento do homem, quanto, em sua 

atitude, o homem deslocar e reatar seu modo de ser, com às raízes de 

sua presença, aos níveis profundos, em que, como ser histórico, ele já 

está empenhado e lançado [...] urge uma transformação de toda nossa 

presença, que só pode acontecer passo a passo e não pode ser 

realizada apenas pelo saber (HEIDEGGER, 2007a, p. 170). 

 

O mero saber das coisas existentes fora da caverna não proporciona o 

movimento em direção à verdadeira libertação ou cura, há a necessidade de 

comprometimento e de uma transformação vagarosas, que chamamos persistência. 

Compreende-se então o sentido radical do que significa uma escolha, uma decisão 

existencial, pois, mesmo que nosso educador tenha se decidido por café e não por chá, 

esta decisão é derivada e não decorrente do encontro efetivo com sua si-mesmidade.  

A decisão autêntica exige despertar do sono da cotidianidade. Nos termos do 

ser-aí professor ou do mundo da educação, isso significa que a aprendizagem de 

conteúdos escolares torna-se algo secundário, ela não é essencial. E assim há que se 

libertar o mais possível a palavra aprendizagem. Heidegger não trata da aprendizagem 

em algum domínio de conhecimento específico, nem mesmo como cultivo da civilidade, 

isto é, como ―una forma del aprender es, por tanto, aquél que se orienta al incremento de 

nuestra civilidad, de miembros de la ciudad, de ciudadanos‖ (BARCENA, 2000, p. 18). 

Para ele, a aprendizagem envolve um re-educar-se o gosto pelo humano. 

 

Assumir uma possibilidade significa ter sido atingido por ela, ter-se 

afeiçoado a ela, significa deixar-se conduzir pela sua tendência, fazer 
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a sua travessia, deslanchar nela, crescendo no seu gosto. O gosto é o 

apego à possibilidade (FERNANDES, 2011, p. 168). 

 

Apegar-se a uma ―coisa‖ ou ―pessoa‖, em sua essência, quer dizer: amá-la, 

querê-la; querer significa ―essencializa‖. Esse querer é que constitui a própria essência 

do poder, que não somente pode realizar isso ou aquilo, mas também deixa uma coisa 

―vigorar‖ em sua proveniência, isto é, deixa que ela seja. O poder do querer é aquilo em 

cuja ―força‖ uma coisa pode propriamente ser. Esse poder é o ―possível‖ em sentido 

próprio, a saber, ―aquilo cuja essência se funda no querer‖ (HEIDEGGER, 1967, p. 29). 

Por isso, a aprendizagem é, antes de tudo, um tipo de queda. Mas caímos no 

mundo da educação sem qualquer meio hábil. O educador precisa aprender a cair 

serenamente, precisa aprender a ter coragem para deixar que as coisas aconteçam. Este 

modo de proceder pode ser bastante perigoso ao desdobrar um saber doloroso para um 

mundo que articula uma relação estreita entre a aprendizagem e o êxito.  

 

Todos, padres y profesores, esperamos que el aprendizaje de nuestros 

hijos o alunos tenga éxito [...].Nuestras modernas sociedades valoran 

mucho la idea del éxito. El éxito se suele asociar a una ganancia. 

Tiene éxito quien sale ganando algo en una pugna. Hoy se trata de una 

pugna que se define en términos de competitividad, incluso de una 

formación para la competitividad, para ser competitivos. Ésa es 

nuestra filosofia [...]. De acuerdo con esto, el reto de la educación es 

preparar a los jóvenes para que puedan ejercer un cierto dominio sobre 

la contingencia (BARCENA, 2000, p. 22). 

 

Do ponto de vista heideggeriano, podemos dizer que experimentar a 

contingência é fazer a experiência de um mundo sem referências, ou melhor, é viver na 

ausência de uma segurança absoluta, assumindo a responsabilidade pelo nosso destino. 

Em um sentido original, aprender é aprender a expor-se, a arriscar-se.  

 

En este sentido, todo aprender, en tanto que experiencia, supone una 

certa aventura. Y su mejor metáfora es la del viaje. Aprender es como 

viajar. Pero lo que aprendemos en este viaje de formación, como en 

las clásicas novelas de formación es, en primer lugar, una cierta 

decepción. Nuestro primer y más fundamental aprendizaje como seres 

humanos, y a partir del cual comienza ya a cuestionarsela estabilidad 

de las relaciones entre el proceso de aprendizaje como una actividad 

orientada siempre a tener éxito, es el aprendizaje de la decepción. En 

efecto, todo aprender comienza con un primer momento de 

inexperiencia. La inexperiencia, el no ser expertos, es fundamental 

para poder aprender algo (BARCENA, 2000, p. 22-23). 
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Como consequência, para poder aprender tem-se que partir da consciência de 

que ainda não sabemos, de que carecemos de experiência. Mas, curiosamente, nisto 

haveria também um componente infantil: a disposição para o jogar e para o brincar. 

 
[...] se jogar e brincar é uma prerrogativa das crianças, então isso 

significa inicialmente apenas que o jogo de algum modo pertence ao 

homem. Talvez a criança só seja criança porque ela é algo em um 

sentido metafísico que nós adultos não mais concebemos de maneira 

alguma (HEIDEGGER, 2008, p. 330-331).  

 

No entanto, prossegue Heidegger (2008, p. 332), o jogo como jogar não é 

mesmo que obediência a regras de um jogo determinado. Com tal determinação, não 

tocamos a essência do jogo. Há algo mais: a alegria. A alegria está relacionada ao 

próprio jogar. De acordo com seu ―caráter fundamental‖, jogar é ―estar-em-uma-

tonalidade-afetiva‖. Em toda alegria, e não apenas nela, mas ―em toda e qualquer 

tonalidade afetiva reside algo assim como um jogo‖. Para ele, é preciso diferenciar jogo 

e jogar: ―não jogamos porque há jogos, mas o inverso; há jogos porque jogamos, e em 

verdade, em um sentido amplo do jogar que não se manifesta necessariamente em um 

ocupar-se com jogos‖.  

 

[Jogar não implica:] 1. nenhuma mecânica de ocorrências, mas em um 

acontecimento livre, isto é, um acontecimento que está sempre ligado 

a regras. 2. Nesse acontecimento, o agir e o fazer não são essenciais. 

Antes de tudo, decisivo no jogar é justamente o caráter específico de 

estado, o modo peculiar de encontrar-se-aí-disposto. 3. Como o 

comportamento não é assim o essencial no jogar, o conjunto de regras 

também possui um outro caráter, a saber: as regras só se formam em 

meio ao jogar. A vinculação é uma vinculação livre em um sentido 

totalmente particular. O jogar se desenrola a cada vez em meio a um 

jogo, que pode então se desprender como um sistema de regras. É 

somente nesse seu desenrolar que o jogo surge pela primeira vez. No 

entanto, ele não precisa se converter em um sistema de regras, em 

prescrições. 4. as regras de jogo não são normas fixas, retiradas de um 

lugar qualquer, mas são variáveis no jogar e por meio do jogar. Esse 

jogar praticamente cria para si mesmo, a cada vez, o espaço no interior 

do qual ele pode se formar, o que significa, ao mesmo tempo, 

transforma-se (HEIDEGGER, 2008, p. 332-333). 

 

Estas observações demarcam o jogar como um acontecimento livre, ou seja, 

que dispõe e faz uso dos mais diversos jogos. O jogar é o que permite criar um espaço 

para que o ser humano se forme a si mesmo. Um espaço côncavo, no qual o ser-aí tem a 

possibilidade de uma aprendizagem originária em meio aos múltiplos jogos vigentes no 

mundo da educação. Neste jogar está em questão uma verdade mais inicial, 
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[...] é a verdade do olhar livre sobre as coisas, que as deixa ser. Deixar 

florescer a árvore ou encontrar o caminho para fora da caverna de 

Platão para que, sob o sol, na clareira aberta do ser, o ente possa se 

tornar mais ente. A hora do pânico, hora do meio-dia da verdade. É a 

expectativa de que a natureza pudesse dar uma resposta diferente se a 

interrogássemos de modo diferente (SAFRANSKI, 2005, p. 465). 

 

Desse modo, para Heidegger, aprender não acontece apenas em uma situação 

determinada, por exemplo: na sala de aula ou na escola formal; nem depende de objetos 

qualificados, tais como: datashow, lousa, vídeos, etc. Esses espaços e objetos servem 

tão só para colocar um tipo de aprendizagem em jogo, aquele voltado ao êxito e à 

aquisição de conteúdos. Em vista disto, ele dirá, pensando a essência da matemática, 

   

[...] com ―matemático‖, pensamos logo e exclusivamente em números 

e relações numéricas, em ponto, linha superfície, corpos (elementos, 

figuras do espaço).  Todavia tudo isso se chama de matemático num 

sentido derivado [...] pertence originariamente à essência [...] ensinar 

o que é pra ser ensinado, o que se pode aprender e ensinar. E o que é 

isso? O termo evocado acima é palavra de uso das coisas à mão, da 

produção, do que se tem diante de si; é uma palavra de apropriação e 

comunicação (tomar e dar) sem nenhuma característica de conteúdo. 

(HEIDEGGER, 2007a, p. 46, grifo nosso)  

 

No âmbito da técnica, a aprendizagem visa ―extrair, na medida em [que] 

explora e destaca‖ uma determinada competência, e, não obstante, ela ―permanece 

previamente disposta a exigir outra coisa, isto é, conduzir adiante para o máximo de 

proveito, a partir do mínimo de despesas‖ (HEIDEGGER, 2007b, p. 382). Como 

resultado, o ―progresso‖ na aprendizagem desdobra-se como uma gradação cumulativa. 

Assim como se passa do quadro verde para a lousa branca, e desta para o touchscreen, 

acredita-se que aprender é passar de um conteúdo mais simples para outro mais 

complexo, ou avançar nas séries 
51

.  

Na perspectiva existencial, a aprendizagem é mais que acúmulo ou gradação. 

Ela é encontro com ―outro aberto‖, com outro modo de desocultação do ato pedagógico. 

A aprendizagem aqui se distingue da ideia de modelagem. Heidegger prefere a imagem 
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Logo, no mundo da técnica, a aprendizagem se apresenta como uma ―matéria prima‖ ou ―fonte de 

energia‖. A aprendizagem é tratada como um recurso calculado e programado de acordo com projetos 

funcionais (DOWELL, 2009, p. 430-434). Com Heidegger, não se pretende uma atitude antagônica à 

técnica no mundo da educação, mas tão somente alertar que a aprendizagem pensada tecnicamente 

ameaça tolher a possibilidade de acesso a uma des-ocultação originária do fazer educativo, para além do 

―des-ocultar agressivo‖ da técnica que ―dissimula o próprio des-ocultar como tal‖. 
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do semear a semente, do camponês que ―entrega a semeadura às forças do crescimento 

e protege seu desenvolvimento‖, quer dizer, cuida e guarda (HEIDEGGER, 2007b, p. 

381).  

Na ótica de Heidegger, há um processo de descontextualização, do humano e 

da educação, toda vez que não há cuidado ou guarda. Sem essas atitudes, o aprender, e 

com ele todo o mundo da educação, se coloca à beira do abismo ameaçado de despencar 

na perversão de sua própria essência, podendo inclusive tornar o próprio ser humano 

mais um recurso disponível. Coloca-se então a questão vital: o que se pode ensinar sem 

característica de conteúdo, e mais, sem nenhuma característica; que saber é este?  

 

[Este] saber, porém, significa: poder manter-se na verdade. Essa é a 

manifestação do ente. O saber é, por conseguinte: poder estar na 

manifestação do ente, suportá-la. Possuir simples conhecimento, por 

amplos que sejam, não é saber. Mesmo em se tratando de 

conhecimentos ‗ligados à vida‘, posto que modelados pela mais 

imperiosa necessidade, ainda assim sua posse não é saber. Quem traz 

consigo tais conhecimentos e ainda se exercitou em algumas técnicas 

de uso prático, ficará, sem embargo, desarmado diante da realidade do 

real, que sempre difere do que o cidadão comum entende por 

proximidade da vida e da realidade, e será necessariamente um 

tabaréu. E por que? Porque não possui saber, pois saber significa: 

poder aprender (HEIDEGEER, 1999, p. 51). 

 

Poder manter-se na verdade, manter-se no desencobrimento de modo 

desarmado, significa poder aprender. Nesse caso, é importante assinalar: o encontro 

docente-discente depende de um desarmar. Pois, desarmados eles são, ao mesmo 

tempo, tomados e dados ao poder aprender. O des-ocultar (originário) da educação 

sugere uma atitude de principiante, pois des-ocultar, antes de tudo, é poder aprender. 

Paradoxalmente, o sentido dessa expressão é que ―ensinar é mais difícil que aprender‖.  

 

El enseñar es más difícil que aprender porque enseñar significa: dejar 

aprender. Más aún: el verdadero maestro no deja aprender más que ‗el 

aprender‘. Por eso también su obrar produce a menudo la impresión de 

que propriamente no se aprende nada de él, si por ‗aprender‘ se 

entiende nada más que la obtención de conocimientos útiles. El 

verdadero maestro posee respecto a los aprendices como único 

privilegio el que tiene que aprender todavia mucho más que ellos, a 

saber: el dejar aprender. El maestro debe ser capaz de ser más dócil 

que los aprendices. El maestro está mucho menos seguro de lo que se 

lleva entre manos que los aprendices. De ahí que, donde la relación 

entre maestro y aprendices sea la verdadera, nunca entra en juego la 

autoridade del sabihondo ni la influencia autoritaria (BARCENA, 

2000, p. 25-26). 
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Ensinar é o mais difícil porque o professor ensinar, antes de tudo, uma relação. 

Isso quer dizer que ele ensina sua própria capacidade de abertura. E só podemos 

aprender a partir do compromisso com essa relação e abertura. 

É preciso uma abertura para que, professor e alunos, se movam propriamente 

no aberto, des-armados. A aprendizagem depende de sermos tomados pelo que se 

aprende. Este ser tomado por advém de uma tonalidade afetiva, de um ―empenhar-se-

uns-com-os-outros em torno da coisa mesma‖. A tonalidade afetiva que responde a uma 

tal aprendizagem é incontornável; ela é insistentemente ―marcada pela experiência‖ 

(HEIDEGGER, 2013a, p.218); ela carrega para o ensinar as marcas da experiência.  

 

[...] foi Martin Heidegger quem teve olhos para ver e nos ensinou que 

os sentimentos humanos, os nossos humores, não se constituem, 

primariamente, ao lado do pensamento, da vontade ou da imaginação, 

como uma ‗faculdade da alma‘ ou uma determinada classe de 

‗vivências subjetivas‘, que coloquem, por assim dizer, a nudez 

objetiva das coisas brutas que estão aí diante de nós em sua mera 

presentidade (Vorhandenheit). [...] O fenômeno do dispor-se afetivo 

revela, pois, que é próprio do ente que já sempre se encontrou no e 

pelo humor, que pertence a um mundo em que (Worin) ele mesmo, os 

outros e as coisas se manifestam, isto é, são, lhe vêm ao encontro e, de 

uma maneira ou de outra, com eles se relaciona e comporta. [...] estou 

originariamente aberto para mim mesmo, para os outros e para as 

coisas no como (Wie) de uma disposição (SENA, 2013, p. 120). 

 

Isto consiste em afirmar que a tonalidade afetiva que move a aprendizagem, no 

âmbito da re-educação do ser-aí enquanto ser si mesmo, indica um comprometimento, 

que não provem apenas de uma aquisição prévia de saberes ou habilidades, em um dado 

curso de formação, mas pede antes um demorar-se na própria relação com a educação.  

 

Lo importante para el ‗aprender‘ es el tipo de relación ‗educativa‘ que  

establecemos. Esta relación es educativa en tanto que el maestro deja 

siempre un espacio abierto para el libre movimiento del aprendiz. 

Propiamente, el maestro no influye en el aprendiz, sino en ese espacio 

abierto. Configura educativamente ese espacio, precisamente para 

‗dejar aprender‘ al aprendiz. Por tanto, el que aprende en relación con 

su maestro, aprende no lo que sabe éste —sus conocimientos— sino la 

relación que él mismo establece con lo que sabe, una relación o 

escucha que se muestra de una determinada manera en la forma como 

configura el espacio abierto donde el aprendiz aprende. Y lo que 

aprende es, precisamente, um modo de relación (BARCENA, 2000, 

p.27). 
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Por esta razão, agora sabemos: o professor não retorna para a sala de aula pelo 

amor aos conteúdos. Ele retorna pela possibilidade de proximidade do outro, porque o 

outro já é uma questão, já é sua questão mais própria. Por isso, ―porque está perdida no 

impessoal, a presença deve primeiro encontrar-se” (HEIDEGGER, 2006, p. 346). 

 

Probablemente se trate de un asunto de atención. De prestar atención a 

lo esencial del asunto, a lo relevante. Pues si el maestro no propone 

modelos a sus alumnos, para no tener nada que ver con el 

modelamiento del otro, para eludir la fabricación de un ser humano, su 

única posibilidad es emitir signos que llamen la atención del aprendiz, 

signos que le den a pensar. Por eso puede decir Heidegger: ‗¿Qué es 

aprender? El hombre aprende en la medida en que su hacer y dejar de 

hacer lo hace corresponder con aquello que, en cada momento, le es 

exhortado en lo esencial. A pensar aprendemos cuando atendemos 

aquello que da que pensar‘. [Portanto] el que enseña, emite pistas, 

signos, que dan a pensar al aprendiz. Son signos que dan a pensar y 

que configuran el espacio abierto en el que libremente el aprendiz se 

mueve y decide por sí mismo lo que hay que aprender. Aprender en el 

marco de una relación en la que no nos limitamos a imitar lo que outro 

hace, sino que, por el contrario, asumimos el reto de acompañarle 

mientras actúa, significa que el aprender tiene que ver con el tacto. El 

maestro, como el padre o la madre, sólo enseña bien, es decir, ‗deja 

aprender‘ cuando enseña con tacto educativo. Y al mismo tiempo, el 

aprendiz aprende lo que es ese tacto (BARCENA, 2000, p. 27). 

 

Podemos resumir essa discussão da seguinte forma: o encontrar-se do ser-aí 

professor, depende não de um fato, mas antes de um ato, que emerge de uma 

interrupção das ocupações da neutralidade cotidiana, através de disposições afetivas que 

―alteram nossa relação com o mundo‖, isto é, que ―exprimem uma maneira de nos 

abrirmos para o mundo e de nos relacionarmos com ele‖ (ENGLER, 2010, p. 67), 

conduzindo do impessoal para o ser-si-mesmo de maneira própria, e alterando 

concomitantemente sua relação com a aprendizagem e com os saberes decorrentes.  

 
La esencia del aprender, por tanto, radica en la libertad, entendida 

tanto como posibilidad como en el sentido de inicio. A la experiencia 

del aprender le corresponde un sumo respeto a la libertad del que 

aprende. Hay que poder decidir libremente a aprender. Hay que poder 

decidir si se quiere o no aprender y tener la oportunidad de decidir-se 

a aprender. Ésta es en verdad la condición de un auténtico aprendizaje 

[...]. Por eso la auténtica experiencia de aprender acepta la idea del 

riesgo de um fracaso posible, o de una negativa a aprender. En el 

sentido de acontecimiento, de lo que da a pensar, en la relación de 

aprendizaje el maestro tiene que aceptar la resistencia del que aprende 

como un rasgo inherente al mismo proceso educativo (BARCENA, 

2000, p. 28-29).  
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No terceiro estágio da caverna, percebemos que a relação entre o ensinar e o 

aprender, no mundo da educação, não consiste em reduplicar os saberes já dados. Nos 

termos jocosos do Fernando Barcena (2000, p. 31), aprender não é uma ―arte de 

clonagem‖, também não é uma modelagem do outro, mas uma abertura capaz de incidir 

nas condições essenciais do aprender. A aprendizagem, descrita a partir das chaves 

analíticas de Heidegger, é uma disposição que se refere a um enviar e um desviar: 

 

[Nessa] disposição, a presença já se colocou sempre diante de si 

mesma e já sempre se encontrou, não como percepção, mas como um 

dispor-se numa afinação de humor [...] a afinação do humor não 

realiza uma abertura no sentido de observar o estar-lançado e sim de 

enviar-se e desviar-se. Na maior parte das vezes, ele faz pouco caso do 

caráter pesado da presença que nele se revela e, muito menos ainda, 

quando se alivia de um humor. Esse desvio é o que é, no modo da 

disposição [...] o ―mero-humor‖ abre de modo mais originário, embora 

também feche de modo mais obstinado do que qualquer não percepção 

(HEIDEGGER, 2006, p.194-195, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, o terceiro estágio da caverna nos direciona para uma co-

pertença: escuridão-claridade, envio-envio (ver Diagrama 05). Primeiramente estamos 

no aberto, que, em repouso, nos coloca frente ao simplesmente dado (Vorhandenheit). 

Em seguida, com a viragem repentina, o aberto se movimenta, desvela-se a 

possibilidade de nos enviarmos ou desviarmos de nós-mesmos numa de-cisão 

responsável. Nessa passagem, podemos: adequar-nos ao mundo da inautenticidade ou 

expropriação; ou, abrir-nos para o experienciar nossa própria essência na autenticidade 

ou apropriação.  
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Diagrama 05 – O aberto na constatação observadora e na disposição

 

Fonte: Gelson Lopes (2015). 

 

Nesse âmbito, o ser-aí professor é aquele que precisa persistir, quer dizer, 

aprender a lidar consigo mesmo, assumindo ou não jogar sua abertura, subordinando-se 

ou não a verdade como desencobrimento em detrimento da verdade como correção 

(adequação). Esta última, sabemos, não garante a transformação do ser próprio do 

homem, que exige um movimento de abertura (Erschlossenheit), um libertar-se para 

alguma coisa, para a luz, para a cura, e que pede uma decisão (Entschlossenheit).  

Ao final da descrição do terceiro estágio do processo pedagógico da finitude, 

perguntamos: qual a disposição fundante dessa re-educação como experiência da cura? 

Assumimos, aqui, que seja o recato, pois ―quem quiser ser professor justamente no 
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âmbito do pensamento inicial, deve colocar-se no recato (Verhaltenheit) do poder 

renunciar ‗influências‘ (Wirkung), não se deixando nunca iludir pelo aparente êxito de 

tornar-se conhecido e eloqüente‖ (HEIDEGGER, 2011, p.64, tradução nossa) 
52

.  

Explicitaremos esta tomada de posição interpretativa quando, no último estágio 

da alegoria da caverna, focalizarmos o sentido do retorno ―como uma determinação 

fundamental da cura‖, ou como decisão antecipadora que coloca ―esse ser-para-a-morte 

na existência própria‖ (HEIDEGGER, 2006, p. 483), no mundo da educação. Essa 

compreensão exige, veremos no próximo capítulo, o recato como disposição 

fundamental para que o ser-aí professor deixe de fugir da sua finitude. 
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Seguimos o texto alemão em conjunto com as traduções em espanhol, português. Obras: 

HEIDEGGER, Martin. Aportes a la Filosofia Acerca del Evento. Traducido por: Dina Picotti; TRAWNY, 

Peter. Adyton: a filosofia Esotérica de Heidegger. Tradução de Marcia Sá Cavalcante Schuback. 

Fragmento em alemão: ―Wer gar im Bereich des anfänglichen Denkens Lehrer sein will, der muss die 

Verhaltenheit des Verzichten könnens auf “Wirkung” besitzen, der darf sich nie täuschen lassen durch 

den Scheinerfolg des Genannt-und Beredetwerdens. ‖(GA 65, p. 60). 
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5 O RETORNO AMBIVALENTE DO HOMEM ORIGINÁRIO  

 

 

O sol está no zênite, é mais um daqueles dias tórridos... À sombra de uma 

escola deparamo-nos, mais uma vez, com nosso professor. O calor faz com 

que ele apresse o passo... Topamos com ele de volta à sala de aula, prestes 

a iniciar um novo ciclo de ensinamento. Já se fazem presentes alguns 

jovens. Uma boa parte está eufórica, bulinadora, mas há também os calmos 

e os tímidos. O professor se acomoda calmamente em seu assento, e com um 

“bom dia” busca olhares atentos, porém, poucos parecem escutar. Olhando 

com acuidade, percebemos que, de fato, não se trata de uma suposta 

ausência de autoridade nem mesmo da fraca intensidade da sua voz. Os 

jovens simplesmente parecem não desejar escutá-lo, alguns ignoram sua 

presença. O professor dá algum tempo antes de fazer ressoar seus novos 

versos no espaço aberto da sala de aula: olha suas anotações, folheia 

alguns livros, toma um pouco mais de água. Contudo, já foi ultrapassado o 

tempo previsto para o começo da aula, e alguns jovens ainda estão 

chegando. Alguns inclusive logo avisam que deverão se ausentar mais cedo, 

outros comunicam as razões da ausência de outros tantos. Para os que 

permanecem, contudo, o professor dispensa tempo, rabiscando algumas 

palavras na lousa. A aula, enfim, começa, mas o professor parece falar com 

as paredes. Ao que tudo indica, ele ignora ou, quem sabe, esteja à escuta do 

próprio silêncio que ecoa do burburinho da sala. Os jovens, por sua vez, 

parecem ignorar as palavras rabiscadas, sua presença e o tempo escoando. 

Então, uma questão surge (do nada?) e parece animar o nosso professor. 

Mesmo assim, repetidas vezes, neste canto da escola, nada parece ser 

efetivamente esclarecido. Mesmo assim, o professor prossegue solícito em 

um caminho que insiste em ir além dos planos objetivados, abdicando das 

expectativas de docilização e do esforço de moldar habilidades previamente 

programadas. Mais do que explicar, o professor parece abrir um conversar 

na descontração de um não conhecimento. Para alguns, ele não ensina. 

Para outros, ele simplesmente desistiu, acomodou-se. Finge ensinar, 

suportando a tensão para que o fingimento do aprender. Para outros olhos 

mais atentos, entretanto, nosso professor parece seguir os jovens. Sem 

precisar conduzi-los, ele cuida, deixa ser, sereno e silencioso, a própria 

questão que vazou. Acolhe-a como em um jogo de aberturas múltiplas. 

Assim, nosso professor cuida, antes de todo ensinamento, do próprio 

ensinar, da doação disto que (nos) vaza. 

 

 

Para Heidegger, o término não significa o ser ou estar-no-fim, mas ser-para-o-

fim, uma vez que o ser-aí, enquanto é, constantemente já é o seu ainda-não 

(HEIDEGGER, 2006, p. 320). Por isso, na constituição fundamental do ser-aí reside 

uma insistente inconclusão. Isso significa que a finitude configura-se como a indicação 
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máxima da nossa si-mesmidade, desvelando o âmbito no qual cada ser humano vem a 

ser a si-mesmo de modo próprio. A finitude é o que nos faz retornar da distração com as 

coisas dentro do mundo (teorias, bens, status social), para o mundo ele mesmo, 

possibilitando o retorno a nós mesmos para a retomada da tarefa da própria existência.  

 

[A finitude] não é nenhuma propriedade que se encontra apenas 

atrelada a nós. Ela é o modo fundamental de nosso ser. Se quisermos 

vir a ser o que somos, não podemos abandonar essa finitude ou nos 

iludirmos quanto a ela. Muito ao contrário, precisamos protege-la. 

Esta guarda é o processo mais interior de nosso ser-finito; ou seja, 

nossa mais intrínseca finitização [...]. Nesta finitização, contudo, 

consuma-se por fim uma singularização do homem em seu ser-aí. 

Singularização não diz, aqui, que o homem se calcifica em seu eu 

diminuto e ressequido, neste eu que se espraia junto a isto ou aquilo, 

que ele toma como sendo o mundo (HEIDEGER, 2003, p. 7-8). 

 

Desde uma perspectiva formativa a finitude é o que nos singulariza enquanto 

humanos. Essa singularização, nos termos Seibt, é um poder ficar só nas cercanias do 

que há de essencial, protegendo-nos de um ―eu‖ calcificado que informa os modelos 

educativos voltados a produzir pessoas consideradas ―bem sucedidas‖; pessoas para as 

quais ―o estar só causa a sensação de desamparo, de inutilidade‖ (SEIBT, 2013, p. 97).  

Contudo, sabemos que o silêncio e a solidão perderam prestígio. Hoje em dia, o 

ser humano deve manter-se sempre ocupado. O silêncio, a solidão, o afastamento e a 

retirada são percebidos como desvios da normalidade eficiente e produtiva. Ocupar-se! 

Esse talvez seja nosso novo imperativo pedagógico. Situação que explicita porque a 

―educação para o pensamento essencial deve ser ‗inaparente‘, inteiramente ao contrário 

do ‗aparente sucesso‘ na esfera pública‖ (TRAWNY, 2013, p. 77).  

Nesse contexto, o pensamento de Heidegger retoma uma questão vital: para 

que propriamente educar? Sua resposta, entretanto, parece ser ainda inaudível no campo 

educacional. Pois, para Heidegger, o sentido do educar(-se) só pode ser educar-se para 

o recato. Apenas uma educação para o recato propiciaria um distanciar-se das 

ocupações públicas e dos seus supostos ―modelos de sucesso‖.  

A educação enquanto formação humana exige que aprendamos a estar só; 

aprendamos esta solidão na qual ―o homem sempre e a cada vez vem a ser 

único‖ (HEIDEGGER, 2003, p. 8), tomado por uma estranha inquietude que permite 

deixar algo (em nosso caso, a própria educação) ser em sua essência.  
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5.1 A senda pedagógica finita do ser-aí começa com um retorno 

 

A fim de alcançarmos os ecos pedagógicos dessa insólita inquietude, 

tematizamos, nos capítulos precedentes, a formação humana a partir da interpretação 

heideggeriana da alegoria da caverna de Platão, destacando os sinais indicadores de um 

mundo em ruínas, no qual passa a vigorar, de forma repentina, um poder aprender.  

Agora, é o momento de fazer retornar o homem liberto ao interior da caverna. 

Sabemos que ele não mais é o mesmo, tornou-se um habitante situado entre o velamento 

e o desvelamento, um ser entre luz e sombras 53. Assim, estamos próximos de alcançar o 

sentido pedagógico da finitude e da disposição afetiva do ser-aí professor.  

No primeiro capítulo de Os conceitos Fundamentais da Metafísica: mundo, 

finitude e solidão, Heidegger elucida que somos todos impelidos, ―puxados para trás por 

alguma coisa‖, somos uma travessia, e, por isso, oscilamos (HEIDEGGER, 2003, p. 7). 

A finitude implica um oscilar.  Isto que oscila ―nesta busca, neste para cá e para lá, é a 

finitude do homem‖ (p. 11). A finitude guarda um saber excêntrico, situado entre a 

certeza e a incerteza, manifestando-se na ambivalência de velamento e desvelamento 
54

.  

Por isso, o ser-aí singularizado pela finitude encontra-se em uma espécie de 

situação-limite: o fato de que não é possível remeter o seu ser a algo dado objetivamente 

no mundo torna ineficazes quaisquer apelos às certezas prometidas pelas interpelações 

públicas. Heidegger insiste então em nos mostrar que dispersos e mergulhados nas 

evidências e preconceitos do senso comum e mesmo da ciência, não podemos encontrar 

nem a verdade nem a nós mesmos. É tomando por base essa compreensão que ele 

afirma que ―o comportamento do ser-no-mundo na cotidianidade mediana é impróprio‖ 

(KAHLMEYER-MERTENS, 2015, p. 89), pois essa nos retira a responsabilidade de 

nos colocarmos em questão em cada uma de nossas escolhas. Uma compreensão 

importante do ponto de vista pedagógico, uma vez que os temas da adaptação e do êxito 

passaram se configurar hoje em dia como exigências da referida dimensão pública.  
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Veremos que o ser humano está sempre em vias de retornar. Para Fernandes (2011, p. 330), o humano, 

de fato, é ―uma travessia, uma passagem, pois, somos um ‗entre‘, um oscilar para lá e para cá‖.  
54 

O contato sistemático com os textos abordados ao longo de nossa investigação nos fez perceber a 

existência de duas compreensões de finitude: a finitude como oscilação e a finitude como negatividade O 

próprio Heidegger (2003) confirma nossa leitura, pois a dubiedade, o para lá e o para cá, essa 

oscilação é também própria da filosofia. Ideia que ele apresenta ao interpretar uma sentença de Novalis. 

Primeiramente, o filosofar seria uma ―saudade da pátria‖, ou seja, um impulso para estar por toda parte 

em casa. Em segundo lugar, a filosofia seria como ―algo que repousa sobre si mesmo‖ (p. 27). 
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Estamos acostumbrados a pensar la experiencia del aprendizaje como 

actividad que se pone al servicio de lo que nos orienta y nos centra en 

la búsqueda de un objetivo o meta educativa nítidamente definida. 

Aprendemos según ese formato: como un sistema de señalizaciones 

que nos permite saber a cada momento dónde estamos y hacia dónde 

queremos dirigirnos. Punto y final de partida claros. [...] cuando el 

aprender es una experiencia que en parte nos desorienta, una 

experiencia des-ordenada, uma experiencia que nos pone a la deriva 

de un nuevo aprender. Un aprendizaje a la deriva, un poco náufrago, 

ciego, desorientado. Deseo referirme a la idea del aprender, además, 

como algo que nos es propio como seres humanos, como una 

experiencia humana cuyo propósito es un cierto ‗cultivo de nuestra 

humanidade‘, un cultivo para el cual lo de menos es empezar teniendo 

muy claro el concepto de Hombre del que debe partirse, y lo 

importante es la atención que prestamos a los ‗hombres‘, con 

minúsculas. Éstos son, al fin y al cabo, los que pueblan la Tierra 

(BARCENA, 2000, p. 10-11). 

 

A desconsideração da finitude, não por acaso, faz com que o próprio erro seja 

negativizado em uma práxis educativa impulsionada pelos ideais de calculabilidade e 

eficácia. No jogo de velamento e desvelamento, entretanto, o erro pode ser concebido 

não apenas como experiência de fracasso, mas como germe de novas aprendizagens.  

Com Heidegger é possível pensar o erro além da perspectiva da subjetividade, 

inserindo-o em novas coordenadas. Isso porque, para ele, a errância encontra-se no 

cerne mesmo da história da verdade do Ser, isto é, de sua revelação e ocultamento. A 

errância ocupa no seu pensamento sobre a essência da verdade o lugar antitético da 

antiessência fundamental, o que significa que ela é ontológica e não epistemo-lógica. 

 

[...] a errância participa da constituição íntima do Dasein à qual o 

homem historial está abandonado. A errância é o espaço de jogo deste 

vaivém no qual a ek-sistência insistente se movimenta 

constantemente, se esquece e se engana sempre 

novamente (HEIDEGGER, 1991, p. 132). 

  

No dicionário, errância e desgarrar estão numa relação sinonímica, porém, 

elas são distintas. A errância domina o homem enquanto o leva a se desgarrar, uma vez 

que o homem não sucumbe ao desgarramento se for capaz de provar a errância enquanto 

tal. Sendo assim, há a errância enquanto tal, que possibilita o homem não decair no 

desgarramento, e, há a errância que possibilita o homem desgarrar. A errância não é um 

acontecimento transitório, resultado de um comportamento desviado. 

 

A errância domina o homem enquanto o leva a se desgarrar. Mas, pelo 

desgarramento a errância contribui também para fazer nascer esta 
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possibilidade que o homem pode tirar da ek-sistência e que consiste 

em não deixar se levar pelo desgarramento. O homem não sucumbe ao 

desgarramento se for capaz de provar a errância enquanto tal e não 

desconhecer o mistério do Dasein (HEIDEGGER, 1991, p. 132). 

  

O caminhar historial do homem é essencialmente errante. Isto porque a não-

verdade como velamento (originário da errância) pertence à própria essência da verdade 

enquanto desvelamento. Esquecer a errância, isto é, não levá-la a sério, é esquecer o 

esquecimento do mistério. Heidegger chama de mistério (Geheimnis) o velamento do 

ente como tal, o que possibilita a relação da dissimulação com o deixar-ser (Seinlassen).  

Como mostramos acima, na vida cotidiana o homem agita-se inquietantemente 

de um objeto para o outro. Assim agindo, ele desvia-se do mistério. Isto é o errar. Mas, 

não há dúvidas, para Heidegger, o homem erra, movendo-se na errância.  

Para os que não estão familiarizados com o pensamento de Heidegger, 

expressões como inautenticidade, decadência e errância podem sugerir algum tipo de 

juízo de valor acerca da conduta do ser-aí. Entretanto, todas essas indicações se referem 

―ao fato de o ser-no-mundo, na cotidianidade mediana, não se apropriar de si, ou seja, 

de não se apossar de seu traço mais autêntico que, como sabemos, é o poder-ser‖ 

(KAHLMEYER-MERTENS, 2015, p. 89-90). Dessa ótica, o processo pedagógico da 

finitude articula-se com uma experiência radical: a apreensão de si mesmo. Mais 

radicalmente com a apreensão de si enquanto ser-para-morte. Essa é razão pela qual na 

cotidianidade e mesmo na tradição pedagógica a finitude acabou sendo exorcizada. 

 

O infinito exorciza a morte, afasta o seu poder. A partir do horizonte 

do infinito a morte é dominada e, com ela, a própria realidade. Mas a 

morte é inapreensível, não pode ser circunscrita, não pode ser medida, 

não permite ou se presta para nenhum domínio, a não ser que alguém 

ocupe o lugar do infinito e o faça a partir daí. Com isso estamos 

dizendo que a metafísica, para poder garantir o domínio dos entes e o 

funcionamento da realidade de forma controlável e estável, opta pela 

infinitude (SEIBT, 2012, p.113, grifo nosso). 

  

A fuga da finitude omite do horizonte das reflexões educativas fenômenos 

fundamentais como a solidão e a morte. Salientamos: A morte aqui é o ―viver 

solitário‖ (HEIDEGGER, 2007a, p. 191), viver-com e viver consigo mesmo. A morte, 

nesta perspectiva, é situada como uma experiência decisiva de singularização. 

 

[...] Não se pensa aqui na morte do corpo. Esta também não é a mais 

difícil, pode ocorrer durante o sono, em estado de coma biológico. O 
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difícil na morte é, antes, o fato de a morte, em toda a sua 

inexorabilidade inevitável, estar presente aos olhos do homem durante 

toda a sua vida inteira (HEIDEGGER, 2007a, p. 191). 

 

Isto implica dizer que a finitude acompanha o educador, muito antes de ser 

reconhecido enquanto tal (qualificado e certificado por uma instituição, por exemplo). 

Todo seu ser e agir são já um índice da finitude. Isso é visível na interpretação do quarto 

estágio da caverna platônica, quando Heidegger analisa o retorno do libertado para o seu 

interior. Este estágio, como sabemos, é finalizado justo com a morte do libertador. Na 

interpretação heideggeriana, a morte reside em submergir de modo repentino numa 

linguagem cotidiana, por parte daquele que retorna à caverna. Trata-se do momento em 

que o educador assume a radicalidade da liberdade por ele conquistada. Vejamos a cena. 

 

E então? Quando ele se lembrasse da sua primitiva habitação, e do 

saber que lá possuía, dos seus companheiros de prisão desse tempo, 

não crês que ele se regozijaria com a mudança e deploraria os outros?  

‒ Com certeza.  

‒ E as honras e elogios, se alguns tinham então entre si, ou prêmios 

para o que distinguisse com mais agudeza os objetos que passavam, e 

se lembrasse melhor quais os que costumavam passar em primeiro 

lugar e quais em último, ou os que seguiam juntos, e àquele que dentre 

eles fosse mais hábil em predizer o que ia acontecer – parece-te que 

ele teria saudades ou inveja das honrarias e poder que havia entre eles, 

ou que experimentaria os mesmos sentimentos que em Homero, e 

seria seu intenso desejo servir junto de um homem pobre, como servo 

da gleba, e antes sofrer tudo do que regressar àquelas ilusões e viver 

daquele modo?  

– Suponho que seria assim – respondeu – que ele sofreria tudo, de 

preferência a viver daquela maneira.  

‒ Imagina ainda o seguinte. Se um homem nessas condições descesse 

de novo para seu antigo posto, não teria os olhos cheios de trevas, ao 

regressar subitamente da luz do sol?  

‒ Com certeza.  

‒ E se lhe fosse necessário julgar daquelas sombras em competição 

com os que tinham estado sempre prisioneiros, no período em que 

estava ofuscado, antes de adaptar a vista – e o tempo de se habituar 

não seria pouco – acaso não causaria riso, e não diriam dele que, por 

ter subido ao mundo superior, estragara a vista, e que não valia a pena 

a ascensão? E a quem tentasse soltá-los e conduzi-los até cima, se 

pudessem agarrá-lo e matá-lo, não o matariam?  

‒ Matariam, sem dúvida (PLATÃO, 1987, 516c-517b). 

 

Recordemos que, do lado de fora da caverna, havia sido dado a esse homem 

(em nosso caso, um educador) ver com nitidez a luz da verdade. Contudo, agora se faz 

necessário faze-lo retornar à sua antiga habitação cavernosa. Mas ele retorna trans-

formado e incumbido da tarefa de convencer os seus antigos companheiros da ilusão na 
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qual se encontram assombrosamente mergulhados. Somos já sabedores que eles não lhe 

darão ouvidos. Por isso, nosso educador deverá se lançar numa disputa perigosa.  

 

Nesse retorno se traduz a radicalidade da solidão do filósofo[-

educador]. A experiência que lhe garante de fato a liberdade é a 

experiência da perda, a experiência do incumprimento. 

Continuamente, o prisioneiro, no exercício de sua liberdade, se 

encontra no processo de perda das certezas e verdades que lhe são 

dadas: sejam aquelas que se encontram no interior da caverna (a 

certeza das sombras), sejam aquelas que lhe são dadas no exterior da 

caverna (a verdade da pura luminosidade solar). O exercício da perda 

e do retorno; o exercício da radical solidão parece ser o elemento 

primeiro da educação, da formação da alma do filósofo[-educador]. 

Esse é o exercício da morte como morte, isto é, a dimensão desde a 

qual o homem conquista para si a dimensão mais própria da sua 

finitude (RIBEIRO, 2013, p. 120).  

 

Nesse movimento de retorno, a morte é a experiência mais radical do ser-aí 

professor. Pois, essa experiência evidencia o limite do humano face ao ser enquanto ser; 

esse limite indica ainda que é na palavra e como palavra que o ser se mostra.  

 

Sendo assim, Platão, ao nos falar sobre a filosofia (que no diálogo 

―Fédon, Platão afirma ser o exercício para a morte) e sobre a 

formação (educação) da alma daquele que a exerce, põe em questão a 

própria experiência da linguagem - experiência que se dispõe para 

poucos. Isto porque para que ela aconteça é necessário que o homem, 

ao mesmo tempo, se veja ―livre dos grilhões que o prendiam àquilo 

que se encontrava desencoberto na caverna (e do tipo de discurso 

próprio dessa dimensão da realidade) e se veja como um ―ser livre 

para‖ o próprio acontecimento da verdade, que se revela na e como 

linguagem (RIBEIRO, 2013, p. 121).  

 

Ser livre implica abrir mão de toda vontade de apoderamento, de toda 

linguagem de poder e controle, uma vez que o poder aprender extravasa o simples 

domínio dos conceitos e habilidades, implicando antes uma despojar-se de si mesmo. 

Logo, 

 

[o educador-liberto] deve descer a caverna, não, porém para entrar em 

debate com seus moradores, mas, apenas, para pegar um ou outro, que 

acredita ter reconhecido, e levá-lo para cima pelo caminho íngreme, 

não por meio de uma ação, e sim pelo acontecimento da própria 

história (HEIDEGGER, 2007a, p. 191). 

  

Ao tentar compreender este trecho, precisamos destacar três movimentos, dois 

diretos e submetidos à linguagem, a saber, o seu retorno para a linguagem cotidiana, e, 
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o uso desta linguagem com o risco de não ser compreendido. E o último movimento 

indireto, no reconhecimento, deveras uma crença, um acreditar, uma aceitação que não 

se caracteriza na ação, mas no próprio acontecimento. Pois no 

 

[...] retorno à caverna, o libertado aprende, então, pela primeira vez, a 

compreender que juntamente com o desencobrimento acontece 

também e deve acontecer o encobrimento, a aparência, o engano. É 

somente agora, pois, que se percebe a necessidade da libertação; que a 

libertação não pode levar pra um gozo tranquilo e para uma posse 

pacífica fora da caverna, mas que o desencobrimento se dá e acontece 

na história humana num debate ininterrupto e contínuo com a 

falsidade e aparência [...] (HEIDEGGER, 2007a, p. 192-193). 

  

Abrem-se aqui duas indicações. De saída, vemos que aquele que retorna não se 

encontra no ―estar-fora‖ ou ―estar-dentro‖ da caverna, mas sim em um trânsito 

simultâneo, em uma disputa entre encobrimento e desencobrimento.  

Em seguida, vemos que o estar-privado de uma linguagem cotidiana, envolve a 

distorção da linguagem para a disputa, a distorção da linguagem dos prisioneiros e a 

distorção da linguagem do próprio libertador. Tudo isso revela a condição da existência 

do educador, sua pobreza
55

 evidenciada na limitação de todo fazer apenas instrumental.  

 

[...] podemos afirmar que é essa condição de extrema pobreza, de total 

desapego, que torna o homem livre para aquilo que ele pode ser. 

Como vimos a pouco, no quarto e último estágio dessa alegoria, isso é 

evidenciado pela necessidade imperiosa de retornar para o interior da 

caverna. Ele (o liberto) retorna porque não lhe foi dado nada além 

daquilo que ele pode ser. Sendo assim, não é suficiente a ―visão da 

ideia suprema do Bem, para que esse homem se torne um filósofo. O 

decisivo é o saber oriundo de toda a experiência vivida por ele. É esse 

saber que o faz retornar para isto que ele é (RIBEIRO, 2013, p. 122).  

 

O retorno à caverna coloca nosso educador, mais uma vez, entre o interior e o 

exterior. Contudo, a verdade não pertence nem a um, nem a outro. A condição do 

educador face ao acontecimento da verdade é encontrar-se sempre a meio (do) caminho, 

transição, travessia, pobreza e solidão. Eis o educador em sua condição de ser finito. 

Topamos no cerne da alegoria. O difícil trajeto pedagógico da finitude está no fato do 

 

[educador] ser nulo e impotente dentro da vida [da educação]. A este 

destino nenhum filósofo [-educador] escapou. Mesmo hoje seria um 

destino incontornável [...]. Matar consiste em um filósofo [-educador], 
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 HEIDEGGER, M. La Pobreza. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2006a, p. 87-119. 
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e seu questionamento, se transferir, de repente, para linguagem dos 

habitantes da caverna, matar está no fato de o filósofo [-educador] se 

tornar ridículo na caverna e cair vítima da gozação pública 

(HEIDEGGER, 2007a, p. 191). 

 

Paradoxalmente ao educador só é dado viver na iminência da morte, do 

declínio repentino, justamente porque ele conquistou para si a verdade e a liberdade. E é 

justamente o sentido dessa liberdade que ele precisa despertar nos demais habitantes da 

caverna. Tarefa que envolve saltos, voltas e reviravoltas. Para enfrentá-las o educador 

precisa estar situado, ele mesmo, em uma posição singular, melhor dizendo, em uma 

disposição afetiva singular: o recato 
56

. Para a compreensão efetiva desta afirmativa 

aparentemente inusitada, mesmo entre os leitores heideggerianos, é pertinente trazer à 

discussão a diferença instaurada entre ocupação e preocupação.  

 

 

5.2 O cuidado solícito como o salto originário da educação para a si mesmidade 

 

A preocupação é uma marca fundamental da conditio humana, pois somos um 

ente que vê diante de si um horizonte temporal aberto e indisponível no qual temos de 

viver. Somos, portanto, criaturas preocupadas porque vivenciamos o horizonte temporal 

aberto, porvir. Há, contudo, vários modos possíveis de preocupação. Heidegger introduz 

o termo Cuidado (ou Cura) para as várias modalidades de relacionamento do homem 

consigo e com seu mundo. Essa expressão indica sua própria condição ontológica.  

 

O aspecto genuinamente filosófico e, ao mesmo tempo, pedagógico do 

conceito de cuidado reside em sua dimensão de totalidade, revelada 

pelo modo prático de o homem ser-no-mundo. Neste contexto, os 

parágrafos 42 e 65 de Ser e Tempo tornam-se indispensáveis para o 

esclarecimento desta sua dimensão de totalidade [...]. Nestes 

parágrafos ocorre a definição do cuidado como ser do ser-aí. Mas qual 

é o significado desta afirmação? O cuidado assume esta condição 

porque significa a totalidade na qual o ser-aí como ser-no-mundo se 

encontra. Do ponto de vista metodológico, esta condição significa o 

duplo ponto de vista, ou seja, a dupla perspectiva mediante a qual o 

ser humano se compreende, adotando a perspectiva cotidiana e 

existencial. Mas trata-se de uma significação metodológica que, antes 

de ser epistemológica e ética, é ontológico-existencial. Isso significa 

dizer que o cuidado revela as condições de possibilidade para se 

pensar a perspectiva da vida humana afogada na familiaridade do 
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No segundo capitulo, vimos como estamos sempre humorados de algum modo, ―mas o essencial é que 

elas [as disposições] se instalem, se insinuem, nos rodem, nos assaltem. Não as dominamos. Na 

disposição descobrimos os limites de nossa autodeterminação‖ (SAFRANSKI, 2005, p. 199).   
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mundo cotidiano, mas somente na medida em que se abre à 

perspectiva que torna possível a compreensão da própria familiaridade 

(DALBOSCO, 2006, p. 1124-1125).  

 

O cuidado, como ser do ser-aí, indica o modo fundamental de relação com a 

ação humana e com suas relações pessoais e sociais. Cuidado, portanto, é uma atitude, 

um modo prático de ser-no-mundo adotado pelo ser humano em relação à sua ação. 

Nessa perspectiva, o cuidado transcende a lógica da racionalidade estratégica-

procedimental, expressando um modo de existir que exige do ser-aí uma 

autocompreensão de sua própria ação como um acontecimento singular.  

 

Cuidado exige a ocupação da vida humana consigo mesma e com os 

outros, cuja própria ocupação deve ter em mente uma perspectiva de 

integralidade, com a faticidade, a existencialidade e a decadência da 

ação humana. Portanto, agir de acordo com o cuidado significa viver 

num momento presente, mas com a consciência da temporalidade, isto 

é, de pertença a um passado e com capacidade de projetar um 

horizonte (DALBOSCO, 2006, p. 1125). 

 

Além de apontar a finitude da existência humana enquanto possibilidades, o 

cuidado como conjunto de ocupações e preocupações coloca em questão um problema 

chave da pedagogia da finitude 
57

: o lugar do outro na relação pedagógica. O aluno, 

nesse âmbito, não pode ser concebido como uma ―coisa‖, uma entidade abstrata, um 

número, com o qual o educador se ocupa; ele é outro ser-aí com o qual é preciso ser 

solícito, na tentativa de arrancá-lo do anonimato de sua existência e ao mesmo tempo 

respeitá-lo em suas diferenças. De fato, a pedagogia da finitude exige mais que ―um 

mero repetidor e instrutor de técnicas e procedimentos em disciplinas específicas‖ 

(FERREIRA JÚNIOR, 2013, p. 251); exige, sobretudo, um educador que se preocupe.  

Mesmo sabendo dos limites implicados nas determinações econômicas e nos 

processos vigentes de valoração social e moral, que fazem da educação um processo de 

normalização e adaptação, o educador, nos termos da analítica da finitude de Heidegger, 

é todo aquele que se propõe elucidar o sentido do ato de educar, convocando o outro 

para que assuma com o seu próprio ser, com sua si-mesmidade, uma relação própria.  

Nessa direção, a pedagogia da finitude estabelece uma relação essencial entre 

educação e filosofia na medida em que o educar e o filosofar visa despertar o homem do 

comodismo de uma existência automatizada e inautêntica. Por isso, o próprio Heidegger 
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Note-se, contudo, que a pedagogia da finitude não se confunde com o que, hoje, se denomina 

pedagogia do cuidado, cada vez mais saliente no campo das ciências da saúde e do meio-ambiente. 
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reconhece que ensinar é mais difícil que aprender, e não porque o mestre deva saber 

mais e ter sempre a mão uma resposta pronta para qualquer pergunta.  

 

Ensinar é mais difícil que aprender, porque ensinar significa deixar 

aprender. Ora, o filósofo parece querer nos dizer aqui que um 

processo pedagógico autêntico deve propiciar aos alunos a 

compreensão do significado do próprio aprender (FERREIRA 

JÚNIOR, 2013, p. 253). 

 

O problema é que, na esteira da alegoria da caverna, sabemos que comumente 

o ser humano foge ou não suporta o apelo de sua própria liberdade, contentando-se com 

uma existência afundada na publicidade e anonimato do mundo do todos nós. Propiciar 

um retorno do ser humano a si mesmo, possibilitando o retorno àquilo que lhe parece 

ser o mais distante é difícil, justamente por ser o mais próximo. Cabe então ao ser-aí 

professor uma tarefa árdua e até mesmo perigosa: convocar-provocar este colocar-se a 

caminho de si mesmo num empenho de fazer a si mesmo mediante a educação.  

Mas, como é possível uma ação pedagógica nesses parâmetros se não se pode 

forçar ninguém a assumir seu próprio processo de singularização? Como ensinar alguém 

a ser ele mesmo, o que depende apenas de sua liberdade originária e intransferível?  

Dessas questões se infere uma possível antinomia pedagógica no pensamento 

de Heidegger. Antinomia radicalizada pela crítica de vários intérpretes que acusam o 

seu pensamento de inviabilizar qualquer tentativa de estabelecer uma reflexão ética.  

Em nossa leitura, essas críticas são equívocas, pois o mundo que se abre com a 

própria abertura do ser-aí é também e de modo igualmente originário o mundo do ser-

com-os-outros (HEIDEGER, 1988a, p. 168). Ser-com determina, de antemão, que todo 

eu já esteja desde sempre aberto para o outro. O ser-com é estrutura a priori da 

existência humana e, consequentemente, da educação. Isso quer dizer que o fundante da 

relação pedagógica não é o eu, nem o tu, mas a relação mesma que se instaura em sua 

reciprocidade, a partir do ser-com originário. Por outro lado, o ser-com intrínseco ao 

ser-aí não é o resultado da ocorrência de uma pluralidade de sujeitos empíricos. 

 

O dizer eu-tu ou o dizer nós-vós não depende tanto da ocorrência dos 

outros, nem do seu número, mas do fato de os outros serem 

encontrados num determinado tipo de relação, onde o cuidado se 

realiza desse ou daquele modo. É o como da relação que decide se há 

ou não uma relação eu-tu ou uma relação onde emerge propriamente o 

nós ou o vós. Na verdade, na impessoalidade do ‗todo o mundo‘, não 

se dá propriamente um eu, um tu, um nós, um vós. Todos são como 
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‗eles‘. Cada um é ‗os outros‘, um ‗a gente‘. O tu não é encontrado 

como tu, mas como um isso. O nós também não acontece 

propriamente, pois não há lugar para a comunidade, apenas para a 

sociedade e o povo não pode ser povo, mas apenas massa. A 

pluralidade se dissolve na homogeneidade e não há mais propriamente 

um nós e um vós, pois tudo sucumbe na virulência da indiferença. O 

ser-com, fundamento do eu, tu, nós, vós, é, por sua vez, um ser-quem, 

são modalidades da ‗simesmidade‘ ou ipseidade. Contudo, a própria 

ipseidade, ou o ser-quem, já é sempre, a priori, relação. Ela é aquele 

modo de ser em que o que está em jogo é uma livre relação de ser, 

podendo-se, portanto, ganhar-se ou perder-se (FERNANDES, 2011, p. 

168) 
58

. 

 

Por conseguinte, a relação pedagógica depende antes da aproximação, do 

interesse, da correspondência, da solicitação, ou seja, do como da resposta do educador 

ao outro; a questão é saber se esta resposta se libera para a liberdade da recepção e da 

doação e se clareia na disposição, na compreensão e na linguagem, ou se ela se tranca. 

  

A relação com o outro é, portanto, regida pelo cuidado. Este pode 

acontecer, por exemplo, no modo privativo da indiferença da 

impessoalidade. Não só pode acontecer como acontece de início e na 

maior parte das vezes. Neste caso, o cuidado com o outro se priva de 

suas possibilidades, se tranca de antemão e permanece inteiramente 

opaco. Se, contudo, o cuidado com o outro acontece de fato, então ele 

oscila entre dois modos extremos: a negligência e a solicitude. A 

negligência se alimenta da desconfiança e da vontade de se sobrepor 

ao outro, dominando-o. A solicitude, por sua vez, pode se dar de modo 

impróprio e próprio. No modo impróprio, a solicitude busca substituir 

o outro na incumbência de seu cuidado. Ela retira do outro o poder-

ser. No modo próprio, porém, a solicitude busca antecipar-se ao outro 

na incumbência de seu cuidado (FERNANDES, 2011, p. 168). 

 

Nesta perspectiva, o cuidado solícito é o esteio para refletirmos sobre a 

disposição fundamental do ser-aí professor, uma vez que na caracterização da relação 

educativa os outros não significam todo o resto, além dele próprio; resto do qual ele se 

isolaria. Os outros, ao contrário, são aqueles entre os quais o ser-aí professor está. Por 

isso, somente o cuidado solícito libera o educador para sua tarefa formativa. Nesse 

modo de cuidado, ele preocupa-se não para retirar do outro a possibilidade do cuidado, 

mas para preparar os caminhos do cuidado que lhe é confiado e que lhe solicita.  

Como se constitui então o cuidado solícito do ser-aí professor? Essa pergunta é 

importante e não constitui um mero artifício retórico, pois se o ser-com é o fundamento 
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A estrutura ontológica do ser-aí é constituída pela unidade dos existenciais ser-em, ser-junto e ser-com. 

Todos estes existenciais são igualmente primários e originários, ou seja, eles são inseparáveis no que diz 

respeito à presença como ser-no-mundo (ver KAHLMEYER-MERTENS, 2015, p. 75-84). 
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ontológico-existencial do cuidado, consequentemente, a solicitude apresenta também 

variações tanto próprias quanto impróprias. Quando o educador pretende se colocar, por 

exemplo, no lugar do outro, substituindo-o no cuidado consigo mesmo a solicitude é 

imprópria, podendo exprimir-se ainda em uma atitude de dominação. 

 

Também seu ser-com os outros (traço existencial determinante do 

modo com que, de início e na maior parte das vezes, o ser-aí convive 

socialmente) exerce influxos desviantes do modo mais próprio do ser-

no-mundo existir. Neste caso, a impropriedade assume sua ficção de 

impessoalidade. O impessoal (das Man), assim, é um fenômeno 

próprio à existência mediana do ser-no-mundo que se expressa por 

meio de certo comportamento assumido quando disposto no mundo 

cotidiano compartilhado (ver KAHLMEYER-MERTENS, 2015, p. 

75-84).  

 

Isso pode ser compreendido através de uma aproximação entre os modos de 

preocupação e a noção heideggeriana de salto 
59

. O salto fala da passagem de um poder-

ser a outro poder-ser, de uma passagem que é, na verdade, um salto, um salto de 

liberdade que, abismando-se no nada, funda outro modo de ser para o humano. Um 

modo de ser que ―possibilita ao humano ser o aí do ser, ou seja, que se rege na 

proximidade do ser, do ser não como funcionalidade, mas do ser como evento 

apropriador (Ereignis)‖ (FERNANDES, 2011, p. 159-160). 

Nesse contexto, podemos também reler o retorno à caverna como uma guinada 

(Kehre) no humano e na sua formação. Isso porque retornar é saltar, uma virada 

atravessada por uma decisão que pode ou não se consumar, pois exige renunciar a todo 

cálculo sobre o futuro e aguardar, na vigilância, o inesperado da própria formação.  

Interessa-nos, sobremaneira, duas possibilidades extremas: o salto dominador 

que substitui (einspringen), e o salto liberador que antecipa (vorausspringen). 

Focalizemos o salto substitutivo, pois neste a preocupação retira o cuidado do outro, 

 

[...] saltando para o seu lugar. Essa preocupação assume a ocupação 

que o outro deve realizar. Este é deslocado de sua posição, retraindo-

se, para posteriormente assumir a ocupação como algo disponível e já 

pronto, ou então dispensar-se totalmente dela. Nessa preocupação, o 

outro pode tornar-se dependente e dominado mesmo que esse domínio 

seja silencioso e permaneça encoberto para o dominado. Essa 

preocupação substitutiva, que retira do outro o ‗cuidado‘, determina a 
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É preciso salientar, que Heidegger determina a preocupação com o salto, contudo não diz o mesmo 

para a preocupação negativa. Apesar disto, sustentamos o termo salto com o acontecimento repentino. 
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convivência recíproca em larga escala e, na maior parte das vezes, diz 

respeito à ocupação do manual (HEIDEGGER, 2006, p. 178).   

 

No salto substitutivo, portanto, o outro tem suas ocupações usurpadas, e 

consecutivamente o seu cuidado ou preocupação. Este modo de preocupação mantem o 

outro em uma dependência silenciosa ou escancarada do educador. Nos termos de 

Ferreira (2011, p. 151), ―[...] na solicitude imprópria a presença se coloca no lugar do 

outro para cuidar daquilo que lhe concerne, desencarregando e desincumbindo-o de 

assumir o cuidado consigo mesmo, substituindo-lhe, portanto neste cuidado‖.  

No salto liberador, por sua vez, o educador ―[...] não tanto substitui o outro, 

mas que salta antecipando-se a ele em sua possibilidade existenciária de ser, não para 

lhe retirar o ‗cuidado‘ e sim para devolvê-lo como tal. Essa preocupação que, em sua 

essência, diz respeito à cura propriamente dita‖ (HEIDEGGER, 2006, p. 178).  

Neste salto não há o que usurpar, pois diz propriamente à existência do outro. 

Nele, o ser-ai professor atua como uma ajuda para a cura, mas não a substitui.  

 

A convivência recíproca daqueles que se emprenham na mesma coisa 

alimenta-se, muitas vezes, somente de desconfiança. Inversamente, o 

empenhar-se em comum pela mesma coisa determina-se a partir da 

presença apreendida, cada vez propriamente. É essa ligação própria 

que possibilita a justa isenção, que libera o outro em sua liberdade 

para si mesmo (HEIDEGGER, 2006, p.179, grifo nosso) 
60

.         

 

Em vista disto, podemos afirmar que a pedagogia da finitude pressupõe uma 

des-armação pedagógica. Pois o salto libertador, próprio do cuidado solícito com o 

outro, exige deixar para trás toda e qualquer segurança no esforço de alcançar metas 

exitosas. A questão aqui não é o garantir na/pela educação resultados quaisquer que 

sejam. A questão é o como do cuidado da educação e do educar nessa mesma relação.  

Assim, no salto liberador, a educação ―origina para si o fundo, em que se 

funda‖. Esse salto, que origina para si seu próprio fundamento, ―denominamos, de 

acordo com a significação verdadeira da palavra, um salto originário‖ (HEIDEGGER, 

1999, p. 37, grifo nosso). Nele deixamos para trás qualquer segurança, pois doravante 

estamos apoiados própria e livremente no fundo misterioso da liberdade. O salto 
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Através da análise dos conceitos de ser-com e cura descritos em Ser e Tempo e do conceito de 

liberdade, como disposição afetiva e deixar-ser o ente, descrito no texto Sobre a essência da verdade, 

Ferreira (2011, p. 154) correlaciona, de modo sugestivo, a solidão e o amor como disposições co-

pertencentes e co-originárias na circularidade ontológica do ser-com. Para a autora, o caráter de abertura 

para o outro que exprime o ser-com como cuidado solícito permite aproximar a solidão e o amor.  
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originário da educação só pode ser então um salto des-armado na liberdade. Liberdade 

essa que libera o outro para deixar-ser sua essência mais própria. Daí que, nos termos 

da alegoria, retornar à caverna é poder-voltar-a-começar, ou, simplesmente, liberdade.  

 

Entendida como deixar-ser o outro naquilo que ele é, a liberdade é o 

fundamento para o desvelamento do modo próprio de ser da presença. 

Em Sobre a essência da verdade, a liberdade enquanto deixar-ser o 

ente é considerada uma disposição de humor ou uma disposição 

afetiva [afinação] na qual a presença já está abandonada sem 

pressentir. Enquanto tal, a liberdade penetra e precede todo o 

comportamento aberto que nela se desvela. [...] A liberdade em face 

do que se revela no seio do aberto deixa que cada ente seja o ente que 

é. Desta maneira, a liberdade é o abandono ao desvelamento do ente 

como tal. [...] a presença deixa que a co-presença seja isto que ela tem 

de ser, liberando a si e a co-presença para a singularização e 

reciprocamente. Desta forma, constatamos a co-originariedade e a 

copertença entre a afinação da liberdade e a afinação do amor 

(FERREIRA, 2011, p. 157).  

 

Assim, ―encarregar-se de alguém‖, quer dizer, educa-la não significa ser em 

seu lugar, assumir os cuidados que este alguém deve cultivar em relação a si. Significa, 

antes de tudo, doação de ser, ―gratuidade em desdobramentos de liberação de 

possibilidades de ser e generosidade para abandonar-se ao desvelamento do ente e para 

conceder a proveniência do ser outro de si mesmo‖ (FERREIRA, 2011, p. 158). Educar 

aqui é empenho comum para que cada um seja livre para ser o que propriamente se é.  

Neste modo de educação fica em suspenso os modos impróprios da 

preocupação e do salto, está interditado o controle sobre o modo de ser do outro, a 

cobrança para que o outro seja deste ou daquele modo, bem como a desconfiança ou a 

chantagem. Este modo de educação que cuida de forma solícita compreende e libera o 

outro para ser sua si-mesmidade. Esse é o sentido de educar para a essência do ser 

enquanto deixar-ser.  

 

Chamamos essa essência de clareira (Lichtung), palavra única, mas 

ainda não pensada. No sentido de abrigar abrindo e clareando, a 

clareira é a essência originária que se vela na αλήθεια. Este é o nome 

grego para dizer verdade, mas para os gregos significa 

desencobrimento e des-cobrimento. Na essência escondida da 

αλήθεια, Φύσις (natureza) e Φάος (luz) trazem o fundo da unidade 

velada de sua essência. (HEIDEGGER, 1998, p.31-32). 

 

Daí porque a essência da luz (Φάος, υως), enquanto claridade sem a qual nada 

aparece, sem a qual nada pode sair do encobrimento para o desencobrimento, constitui 
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uma experiência fundamental no pensamento grego. Nesse âmbito, a essência da Φύσις 

é surgir e espraiar-se simultaneamente numa abertura e clareira. A clareira encontra-se 

associada ao surgir e à luz. Em Introdução à Metafísica, Heidegger pergunta: 

 

[...] quando se apaga a luz, o que acontece com a clareira?...clareira 

significa o aberto. Há clareira mesmo no escuro. Clareira [lichtung] 

não tem nada a ver com luz [licht], mas vem de ‗leve‘ [leicht]. Luz 

tem a ver com percepção. No escuro ainda se pode esbarrar. Isso não 

necessita de luz, mas de clareira. Luz – claro; clareira vem de leve, 

tornar livre. Uma clareira no bosque está aí mesmo quando está no 

escuro. Luz pressupõe clareira. Só pode haver claridade onde foi feita 

uma clareira, onde algo está livre para a luz. O escurecer, o tirar a luz 

não toca a clareira. A clareira é o pressuposto de que pode haver 

claridade e escuridão, o livre, o aberto (HEIDEGGER, 1999, p.43, 

grifo nosso) 
61

. 

 

A clareira é o tornar livre, deixar ser o outro em si mesmo. Importante e 

decisivo, no processo pedagógico da finitude desvelado na leitura de Heidegger da 

alegoria da caverna, é a ―serenidade da visada cotidiana livre‖ (HEIDEGGER, 2003, 

p.110) como indicação misteriosa do ser-aí professor e das suas disposições; misteriosa 

na medida em, para Heidegger, o vazio é o livre! ―O vazio é a razão de 

[re]conhecimento  para o livre, e o livre é o ratio essendi para o vazio.‖ (HEIDEGGER, 

2009, p. 45). Como entender essa afirmação? 

 

 

5.3 Ser-aí professor como um vazio sereno, dadivoso e silencioso 

 

A resposta a essa questão-indicação, só há vazio porque há livre, pode ser 

explicitada com alguns fragmentos da obra Os Conceitos Fundamentais da Metafísica: 

mundo, finitude e solidão. Nessa obra, Heidegger, refletindo sobre o tédio, aponta a 

experiência do vazio e a conecta com a noção de serenidade. O contexto dessa 

enunciação aparentemente enigmática é dado pelo exemplo de uma jarra.  

A jarra é caracterizada como um receptáculo que necessita ser produzido pelo 

oleiro. Porém esta necessidade não realiza e nem funda o ―ser próprio‖ da jarra. O ―ser 
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Assim sendo, a abertura da clareira reside entre a claridade e a escuridão, entre a presença e ausência 

de luz, confirmando a dubiedade (oscilação) e não a negatividade (o caráter privativo da luz). Todavia, 

não estamos ainda em condições de afirmar categoricamente (nem esse era o objetivo de nossa 

investigação) como que posto em uma balança, se a finitude (pedagógica) é uma negatividade ou uma 

dubiedade. 
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coisa‖ da jarra reside no fato dela ser um recipiente. Para mostrar a diferença entre a 

jarra-receptáculo e a jarra-recipiente, Heidegger focaliza o encher da jarra: ―enchendo a 

jarra, percebemos logo o recipiente do receptáculo‖ (HEIDEGGER, 2010b, p. 146-147), 

ou seja, o fundo e as paredes da jarra estão para a recepção do líquido, devendo ser 

impermeáveis, e, no entanto, o fundo e as paredes ainda não são o recipiente.  

 

[...] o liquido vaza para dentro da jarra vazia. O vazio é o recipiente do 

receptáculo. O vazio, o nada na jarra, é que faz a jarra ser um 

receptáculo, que recebe [...] Parede e fundo, de que é feita a jarra e 

com que fica em pé, não perfazem propriamente o recipiente. Caso, 

porém, este estivesse no vazio da jarra, então, o oleiro, que molda, no 

torno, parede e fundo, não fabrica, propriamente, a jarra; ele molda, 

apenas, a argila. Pois é para o vazio, no vazio e do vazio que ele 

conforma, na argila, a conformação de receptáculo. O oleiro toca, 

primeiro, e toca, sempre, no intocável do vazio e, ao pro-duzir o 

recipiente, o con-duz à configuração de receptáculo. É o vazio da jarra 

que determina todo tocar e apreender da pro-dução. O ser coisa do 

receptáculo não reside, de forma alguma, na matéria, de que consta, 

mas no vazio, que recebe (HEIDEGGER, 2010c, p. 147) 
62

. 

 

A produção da jarra ―toca‖ primeiro no seu recipiente, no vazio. Para, assim, 

direcioná-la como receptáculo. Porém Heidegger insiste no vazar: o vazio, o nada na 

jarra, é o que faz a jarra ser um receptáculo, que recebe. Em outras palavras, o ―ser 

coisa‖ do receptáculo da jarra não reside, de forma alguma, na matéria, de que é 

composta, mas no seu ―ser vazio‖. Esse vazio é o que recebe!  

 

Como é que o vazio da jarra recebe? Ele recebe, acolhendo o que nele 

se vaza. Ele recebe, retendo o recebido. O vazio recebe de dois 

modos: acolhendo e retendo. Por isso, o verbo ‗receber‘ é ambíguo. 

Tanto o acolher da vaza como o reter do vazado pertencem, porém, 

reciprocamente um ao outro. Sua união se determina pelo vazar com 

que se acha em sintonia a jarra, como jarra. Assim, a recepção dupla 

do vazio repousa, portanto, na vaza. Somente como vaza é que a 

recepção se faz e se torna tal como ela é. O vazar da jarra é doar. É 

no doar da vaza que vige e vigora o recipiente do receptáculo. Todo 

receber necessita do vazio, como recipiente. A vigência do vazio 

recebedor se recolhe e concentra em doar. É que doar é mais rico do 

que um simples dispensar. O doar reúne em si aquela dupla recepção e 

a recolhe à vaza (HEIDEGGER, 2010c, p. 149, grifo nosso). 
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 É importante não confundir a noção de vazio, no pensamento de Heidegger, com o ponto de vista da 

física sobre o mesmo. Para a física, o vazio é cheio de ar, devendo apenas haver uma troca de substâncias 

na jarra, de algo como ar, para algo como vinho. Todavia, nesta troca não reside o ser-jarra da jarra. O 

vazio físico da jarra como ―cheio de ar‖ não é o vazio da jarra exposto pelo pensamento ontológico. 
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A correlação entre acolhimento e retenção concentradas na palavra receber, e, 

o modo duplo do vazio como um vazamento, no qual este faz aquele é nomeado 

doação. Todo vazio recebedor se recolhe e se concentra na doação. Esta doação não 

trata de um ―abrir mão de‖, ou seja, não é um mero conceder. A doação é o que recolhe 

à vaza. A doação vaza, mediante a etimologia, ―vazar significa: oferecer, sacrificar e, 

assim, doar [...] na doação da oferta, a doação da dádiva‖ (HEIDEGGER, 2010c, p. 150-

151).  

Para nossos propósitos, este exemplo nos permite apreender que, a ―coisidade‖ 

da educação reside na doação. Educar é um nada doador, isto é, o doar do nada, de nada, 

por nada, como uma graça, um agradecimento. E assim, o professorar, a ação 

fundamental (originária) do ser-aí professor, do educador reside, de forma eminente, em 

um agradecer. O processo pedagógico da finitude dá então um ―passo atrás‖ em direção 

à pedagogia do agradecimento dadivoso. Esse passo atrás é importante na medida em 

que, no mundo da educação, apreendido com as lentes ontológicas do pensamento 

heideggeriano, as ―coisas‖ da educação nunca chegam, de fato, como ―coisas‖. 

 

[...] quando e como as coisas chegam, como coisas? Não chegam 

através dos feitos e dos artefatos do homem, mas também não 

chegam, sem a vigilância dos mortais. O primeiro passo na direção 

desta vigília é o passo atrás, o passo que passa de um pensamento, 

apenas, representativo, isto é, explicativo, para o pensamento 

meditativo, que pensa o sentido. Esta passagem de um pensamento 

para outro não está, sem dúvida, apenas em simples troca de posição. 

Algo assim já não pode acontecer nunca por que as posições, junto 

com seu modo de troca, já estão presas ao pensamento representativo. 

O passo atrás abandona todo nível de um simples posicionar-se. O 

passo atrás instala-se numa correspondência que, interpelada pelo ser 

mundo dentro do mundo (HEIDEGGER, 2010c, p. 159-160). 

 

Somente quando, de repente, o mundo da educação ―se mundaniza como 

mundo‖, é que as ―coisas‖ da educação (o quadro, os livros, a sala de aula, mas, 

também, os saberes, as metas, as competências almejadas) deixam de ser representadas 

e ―medidas pelo sem-número de objetos, com igual valor por toda parte [...] medidas 

pela desmesura da massificação dos homens‖ (HEIDEGGER, 2010c, p. 160).  

Isso significa que apenas os educadores que habitam efetivamente o mundo da 

educação tocam e acolhem o dom da educação. A doação própria à educação e ao seu 

mundo exige, por sua vez, distinguir entre pensamento explicativo (que pensa a 

educação na lógica da representação) e pensamento meditativo (que pensa a educação 
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enquanto busca de sentido). Nesse âmbito, as análises de Heidegger, na ótica de 

Maraldo (2012), explicitam dois modos de proceder com as coisas do mundo, de 

qualquer mundo, inclusive o mundo da educação: a prática instrumental e a prática da 

atenção. Esta distinção assinala o contraste entre a utilidade e a essência de uma coisa. 

 

A partir de minha própria experiência de vários anos lendo Heidegger 

[...] proporei que existem dois modos diferentes, entretanto 

sobrepostos, em nossa prática de proceder com tais coisas [do mundo 

educativo]: a prática instrumental, orientada por metas, e a prática da 

atenção, que norteia a prática instrumental. Ambas são cruciais na 

interação humana com o ambiente, bem como em nossas relações um 

com o outro (MARALDO, 2012, p. 39)  

 

Contra a prática explicativa-instrumental Heidegger põe em jogo um 

pensamento não representacional denominado Gelassenheit. Geralmente traduzido por 

serenidade, refere-se a um termo que anuncia o modo de experimentar o existir 

essencial dos seres humanos e das coisas. A Gelassenheit estabelece uma espera 

diferente de uma expectativa. Uma espera que deixa em aberto o que se espera. Ela é 

uma forma de abrir mão, um deixar ser. Voltando ao nosso educador que retorna à 

caverna, temos então que se trata de um ser realmente estranho. Esse educador não tem 

artefatos e não explica, inaugurando a história de uma pedagogia ainda inaudita 
63

.  

Uma pedagogia que é o relato de um acontecimento inesperado. Como na 

história de Joseph Jacotot, pedagogo do início do século XIX, narrada por Jacques 

Ranciére (2002, p. 27), o ser-aí professor é um pedagogo desacomodado, desajeitado 

pela impossibilidade da transmissão, da explicação tranquilizadora.  

Trata-se de um pedagogo perplexo diante da im-possibilidade de convencer os 

habitantes da caverna, im-potente diante das disputas furiosas provocadas pela 

dessemelhança das suas línguas. Não explicarás, resulta assim ser a mais ressonante 

dissonância pedagógica do ser-aí professor. Todavia, o não explicarás visa uma forma 

de pensar o pensamento, de transmitir a transmissão educativa, e não meramente uma 

negação ou uma desqualificação dos saberes na prática da educação. 

Em outras palavras, o educador que retorna à caverna ensina o que não se tem a 

ensinar. Essa tarefa redimensiona o sentido do ato de receber sua palavra, o que implica 
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Como o mestre ignorante de Jacques Ranciere, o ser-aí professor é incapaz de explicar na medida em 

que sabe que o não embrutecimento do outro passa ao largo de uma fútil compreensão. Pois, ―a 

explicação não é necessária para socorrer uma incapacidade de compreender. É, ao contrário, essa 

incapacidade‖ (RANCIÉRE, 2002, p. 20). Isso significa deixar de pensar a compreensão como um 

movimento exclusivo da razão, como um movimento pelo qual alguma coisa temos já assimilado, 

capturado, ordenado. A compreensão, assim pensada, é meramente um ato individual de possessão.  
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reconhecer que o educador fala uma língua tornada diferente, estrangeira. A língua do 

ser-aí professor é uma língua estrangeira. O seu exercício recusa, de um lado, a 

absorção da língua do outro, e, por outro, suspende o uso da sedução e da violência 

impositiva de sua própria língua diante do outro. O que resta fazer-dizer então? 

Resta-lhe apenas o silêncio vazio de uma meditação. Por isso, ao longo da 

alegoria da caverna interpretada por Heidegger tropeçamos em uma espécie de enigma 

que, segundo ele mesmo, nenhuma lógica e nenhuma dialética solucionaram. 

 

O enigma é o seguinte: a Φύσις designa, por um lado, o surgimento na 

diferença com o declínio – a Φύσις na sua relação com o κρύπτεσθαι–, 

e, por outro, a essência una da junção de Φύσις e κρύπτεσθαι. Como 

entender esse duplo significado da Φύσις? [...] A Φύσις é, de um lado, 

o nome de um dos correlatos, e, do outro o nome da relação 

(HEIDEGGER, 1998, p. 168-169). 

  

Nessa passagem, Heidegger desvela o significado ambíguo da Φύσις, como 

surgimento e favorecimento. Na história do pensamento ocidental privilegiamos o 

surgimento. Por quê? Porque o surgimento permite ao pensamento incidir (e, no limite, 

intervir) no que aparece, no ente. Assim, o ―privilégio do surgimento funda-se no 

privilégio do ente. Mas logo se impõe a pergunta: [...] por que antes o ente, e não o 

nada?‖ (HEIDEGGER, 1998, p. 170).  Uma pergunta curiosa, talvez, extemporânea 

para aqueles que se colocam no encalço do mundo da educação e do educador.  

Heidegger incita os educadores para o exercício de uma nova arte pedagógica: 

a arte de permanecer silenciosamente (no) vazio. Uma arte capaz de fazer os educadores 

repousarem na passagem, na travessia que clareia, abre e favorece a formação humana. 

Em busca de uma relação essencial com a verdade da educação que não ignore o laço 

com a alteridade, ele nos propõe uma alternativa radical, mais que constituição de um 

espaço dialógico ou um campo de tradução inter ou multicultural. 

O processo pedagógico da finitude desdobra uma pedagogia da vacuidade
64

. 

Pois, é no horizonte do poder-ser-si-mesmo que se inscreve o apelo para o humano e 

sua humanidade se fundarem no fundo sem-fundo, no vazio da presença. 

 

Se essa for a questão, então o humano que hoje vigora não é tanto 

presença, mas ausência. O que hoje celebramos como ser não é tanto 

ser, mas nada; o que hoje consideramos um nada, não é tanto um nada, 
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 Com o termo vacuidade, designamos um vácuo, um entre velamento e desvelamento. Todavia, este termo nos 

remete ao campo de um diálogo já existente e consolidado entre o pensamento de Heidegger e o pensamento oriental 

no cenário acadêmico brasileiro (FLORENTINO NETO et al, 2012).  
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mas ser numa plenitude ainda não pressentida. Esta passagem é, 

portanto, uma guinada (Kehre) no ser e no humano. E a crise de nosso 

tempo pode guardar em si a prenhez de uma decisão, que versa sobre 

esta passagem, ou seja, se ela acontece ou não, quer dizer, se aquela 

guinada se consuma ou não. Ou então, a decisão que versa sobre o 

fato de se esta decisão mesma acontece ou se ela simplesmente não 

acontece e o homem e o ser sigam vigorando como vigoram (ou como 

não vigoram) na hegemonia da funcionalidade. Em todo o caso, 

pensar em face a essa decisão que é um poder-ser, significa, sempre 

renunciar a toda futurologia e cálculo sobre o futuro e a aguardar, na 

vigilância, o inesperado de uma outra parusia do ser e, por 

conseguinte, de uma outra essencialização do humano 

(FERNANDES, 2013, p. 157).  

 

Heidegger convoca os educadores a habitarem um espaço onde o brilho de um 

raio, simultaneamente, ilumina e escurece. Que espaço é esse? Difícil responder, mas 

sabemos que não se trata de uma capacidade ou faculdade. O próprio Heidegger (1998, 

p. 152) afirma que se trata de um espaço elevado, ou seja, aquele mesmo lugar do ―dizer 

indicador‖ que, em Delfos, nem (só) descobria, nem (só) encobria, mas doava sinais.  

 

O que é um sinal? Algo que se mostra, que se descobre. O que se 

descobre é de tal modo que indica um não-mostrado, um não-aparente, 

um encoberto. Dar sinais significa: descobrir alguma coisa que, em 

aparecendo, indica um encobrimento, encobrindo e dando cobertura, 

ou seja, deixando surgir a cobertura ou abrigo como tal [...]. A 

própria Φύσις é o que se mostra, o que se mostra essencialmente nos 

sinais (HEIDEGGER, 1998, p. 189). 

  

Dar sinais significa encobrir descobrindo. Em vista disso, o salto originário da 

educação, enquanto gesto ontológico de deixar-ser, de fazer-aprender significa cuidar 

solicitamente para que o outro cuide de sua própria si-mesmidade. O educador 

cavernoso, portanto, não faculta, nem capacita o processo de formação humana, apenas 

o favorece serena e silenciosamente. Ora, segundo Heidegger (1998, p. 140), isto que 

propicia originariamente a educação como formação humana é uma preservação do que 

convém ao outro, do que pertence à sua essência à medida que o sustenta: Φιλία. 

 

A Φιλία é o favorecimento presenteador de alguma coisa que, no 

fundo, não lhe pertence, mas que, no entanto, deve ser propiciada para 

que o outro possa resguarda-se em sua própria essência. Deve-se 

observar, de passagem, que o solo essencial e velado de toda 

‗educação‘ é a amizade (HEIDEGGER, 1998, p. 140).  

 

Comumente, traduzido por amor ou amizade, Φιλία, também diz cuidado 

solícito, pois o que está em jogo tanto em um quanto no outro é a capacidade de assumir 
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positivamente as nossas próprias possibilidades de ser. Assumir uma possibilidade 

significa ter sido atingido por ela, ter-se afeiçoado a ela, significa deixar-se conduzir, 

 

[...] fazer a sua travessia, deslanchar nela, crescendo no seu gosto. O 

gosto é o apego à possibilidade. Trata-se de um apego amoroso. O 

amor é o que possibilita a possibilidade. O amor é o que torna a 

possibilidade possível, isto é, capaz de ser. É o que a faz vingar, o que 

a faz deslanchar bem, é o que a faz consumar. Apegar-se a uma 

‗coisa‘ ou ‗pessoa‘ em sua essência, quer dizer: amá-la, querê-la. 

Pensando de modo mais originário, querer significa essencializa, dar 

essência. Esse querer é que constitui a própria essência do poder, que 

não somente pode realizar isso ou aquilo mas também deixa uma coisa 

‗vigorar‘ em sua proveniência, isto é, deixa que ela seja. O poder do 

querer é aquilo em cuja ‗força‘ uma coisa pode propriamente ser. Esse 

poder é o ‗possível‘ em sentido próprio, a saber, aquilo cuja essência 

se funda no querer (FERNANDES, 2011, p. 168). 

 

A amizade, o amor, o querer como bem-querer, a benevolência, são 

possibilidades da possibilidade da relação do ser-com. Expressões que indicam que 

deixa-ser é o que presenteia essência, reconduzindo todos ao seu próprio; indicam o 

como da possibilidade das possibilidades de relação abertas entre os humanos.  

 

Qual, porém, a relação entre poder e ser no poder-ser? Ser é, 

originariamente, poder. Poder como potência, isto é, como vigência e 

regência. A atuação do poder como vigência e regência se chama 

autoridade: a capacidade de fazer surgir, crescer e consumar o que está 

sendo (auctoritas, em latim, de augeo = aumentar, fazer crescer). Com 

outras palavras, autoridade, enquanto dinâmica de atuação do poder, é 

a capacidade de fazer surgir a concreção do sendo, entendendo-se esta 

concreção como con-crescimento (FERNANDES, 2011, p. 168). 

 

A autoridade do ser-aí professor consiste, portanto, na positividade da 

liberdade, ou seja, na benignidade e cordialidade do deixar-ser. Enquanto potência do 

poder, a autoridade do educador difunde-se e irradia, retrai-se e vela é um poder suave, 

pois seu vigorar não se impõe e sua força é silenciosa, não grita. Apenas presenteia o 

dom de ser. Um presentear onde quem presenteia se oculta, se vela, se retrai. Por isso,  

 

A gratuidade é o modo de ser originário, fontal, do cuidado. É a 

origem, a fonte mesma de todo o sendo, que, brotando 

espontaneamente do fundo abissal do ser, deixa e faz ser o manancial, 

o fluxo, das possibilitações e realizações de todo o sendo. Intuímos 

isso, se tivermos presente o modo de ser, isto é, de vigorar da fonte. A 

fonte é origem de um manancial. [...] É a nascividade, a liberdade do 

mistério que evoca o homem para a sua essência. É a própria vigência 
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da presença que se abre como o frescor, a limpidez, a transparência e a 

graça de todas as coisas (FERNANDES, 2011, p. 168).  
 

A liberdade do mistério do ser, que é gratuidade, amizade, amor e 

benevolência, são todas evocadas na palavra que nomeia o ser enquanto ser: Ereignis – 

o evento originário da apropriação, a regência originária da propriedade, que, no deixar-

ser do ser, faz emergir cada coisa em seu próprio. No instante, em que a presença se 

abre, eclode, como a clareira do ser e, em sua liberdade, deixa-ser o próprio ser 
65

.  

A palavra ―ser‖ pede, aqui, que a educação não se imponha à força, mas que 

seja recebida ao doar-se. A educação como formação solicita, portanto, do homem, a 

disposição de dar ao doador a possibilidade de ser recebido. A verdade como o mistério 

do ser, quer dizer, o jogo amoroso de aparecer e retrair-se, de dar-se e retirar-se. Esta 

insistência na verdade do ser, já vimos, é cuidado (Sorge). O fundamento, pois, do 

cuidado é o relacionamento amoroso com o ser: filo-sofia (de philein, amar, tó sophon, 

o ser como um-tudo). Na mesma direção, a relação própria da educação é amorosa.  

 

[Pois] só enquanto se a-propria a clareira do Ser, é que o Ser se 

entrega, no que ele é propriamente, ao homem. Que, porém, o Da 

(lugar), a clareira, como Verdade do próprio Ser, se a-proprie, é 

destinação do próprio Ser. É o destino da clareira (HEIDEGGER, 

1967, p. 60). 

 

A essência da educação, portanto, está em um presentear-se, em dar-se de si 

como dádiva 
66

. Daí que o recato, o dar-se simplesmente, seja o pulsar tênue do ser-aí 

professor. Favorecer, doar ou proteger a educação implica o "movimento de ser para o 

outro‖, agindo por meio de uma renúncia a ―exercer influências‖ (HEIDEGGER, 1998, 

p. 140). Para favorecer o outro é necessário privar-se da influência. Por isso, a essência 

formativa da educação necessita tanto do saber quanto da paciência. 

 

Favorecer é poder esperar até que o outro se encontre no 

desdobramento de sua essência, sem dar muita importância a esse 

encontrar-se na essência [...]. Sem essa abertura essencial não existe 

nenhuma possibilidade de se relacionar com o simples, com o que 

vigora a partir de si mesmo. Sem essa referência nunca pode acontecer 

a relação fundamental que sustenta toda educação, pois esta apenas 

pode ser despertada pela captura e o deixar-se capturar pela 
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 Deixar-ser é libertar tudo quanto é para o vigor de sua essência. Deixar-ser é poupar, não no sentido de 

não usar, mas no sentido de cuidar com atenção: ―agora, porém, justamente o ser, que todo ente, a cada 

vez e sempre de novo, deixa ser o que é e como é, é o libertador, o que deixa cada coisa repousar em sua 

essência, isto é, o que a cada coisa trata com cuidado e carinho‖ (HEIDEGGER, 1994, p. 9). 
66

 Pensar (denken) é, justamente, agradecer (danken) este presentear-se do ser. 
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essência.  Sem que a essência vigore de forma velada na 

educação, toda aula, todo seminário, toda disciplina carecerão de solo 

maduro e crescente. O que produzem será um mero adestramento, que 

logo ao se tornar sério se vê devorado pelo próprio vazio. A própria 

educação e seu solo essencial, na filosofia enquanto amizade pelo a-

se-pensar, desde há muito chamado de ser, é, em si mesmo, regido por 

um favor e uma propiciação (HEIDEGGER, 1998, p. 141). 

  

A educação em seu fundamento essencial e ocultado (a amizade, o amor, a 

benevolência, o silêncio, a serenidade, o cuidado solícito), é regida por um favor, por 

uma graça – um poder esperar. Sem este a educação não se deixa acontecer e outro não 

se deixa conduzir, libertar-se para a sua própria libertação. A educação nem faculta, 

nem capacita. Ela penas indica como serventia para o outro. Desta forma, o ser-aí 

professor encarna e instaura um servir a um vir-a-ser.  

Chegamos assim ao final de nosso percurso em busca da si-mesmidade 

enquanto categoria fundamental do pensamento pedagógico, seguindo as indicações, as 

doações provenientes da interpretação existencial da alegoria da caverna de Heidegger. 

Neste percurso foram necessárias várias voltas, viradas repentinas, bem como alguns 

saltos e, por que não dizer, assaltos ao pensamento, visando suspender a lógica 

representativa por um pensamento que medita ou que agradece (ver Diagrama 06). Pois, 

 

[...] a representação não dá conta de pensar o que aqui se oferece. 

Aqui se imobiliza o entendimento. À medida que, nas suas 

representações, o entendimento sempre representa o representado 

‗como‘ isso ou aquilo, por exemplo, a casa como possibilidade de 

abrigo, [...] o entendimento não consegue mais conciliar e combinar. 

Ele deve desistir da combinação coerente e imobilizar-se [...] se em 

algum momento conseguirmos pensar essencialmente, por oposição ao 

entendimento, e, assim, nos abrigar na periferia de um pensador, isto 

só poderia acontecer por meio de um salto (HEIDEGGER, 1998 p. 

129). 

 

Conforme essa visão faz-se necessário um salto do entendimento para 

pensarmos de modo essencial a educação, o ser-aí professor e o poder aprender. Esse 

pensamento essencial só se deixou entrever na ―visão da junção inaparente‖ 

(HEIDEGGER, 1998, p. 177) de uma doação, de um sinal indicador que apontou o 

processo pedagógico da finitude como o vazio de uma clareira. Mas tudo isso 

[...] não se trata de um jogo vazio de palavras, mas do jogo encoberto 

da palavra que não devemos por nós mesmos perturbar. Nossa 

maneira grosseira de lidar com a linguagem [da educação] considera o 

seu uso técnico-comunicativo algo normal e paradigmático. Por isso, o 
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jogo de palavras que se lança e joga sem artifícios, ou sem forçar, dá 

sempre a impressão de jogatina e brincadeira. É, sem dúvida, difícil 

reconhecer o limite ente o jogo de palavras proveniente da linguagem 

e a jogatina com as palavras gerada por nós mesmos, sendo muito 

fácil só na jogatina. Sobretudo quando a brincadeira com as palavras 

se degenera em técnica e método, numa reprodução cega. Por isso é 

que, nos valendo de uma linguagem moderna, o crédito de palavras 

vazias é cada vez maior (HEIDEGGER, 1998, 149-150). 

 

Diagrama 06 – Dos Modos da Preocupação ao Salto Originário 

 

 
 

Fonte: Gelson Lopes (2015). 

 

Em conformidade com este pensamento, o que inibe entrever uma senda 

pedagógica dadivosa não são as palavras jogadas nessa linguagem, mas a dificuldade de 

situar essas palavras em relação à experiência de nossa si-mesmidade, pois para alcançar 

seu sentido o educador precisa aprender a errar, a vagar. Aprender a pensar devagar. 

 

Talvez a questão seja mais primária. Talvez precisemos primeiro 

aprender a aprender, e aprender a poder aprender. E, talvez, seja ainda 
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mais primária. O que é isso, aprender? Uma só palavra não é capaz de 

responder, mas somente de esclarecer: aprender é apropriar-se com 

saber algo a partir de uma indicação e assinalamento, a fim de 

presentear esse algo como propriedade do saber, sem perdê-lo ou 

empobrecê-lo. Aprender diz respeito a um tomar próprio mediante o 

saber, uma propriedade do saber que não nos pertence, mas à qual nós 

pertencemos. Precisamos primeiro aprender a aprender. Tudo deve ser 

muito primário, muito cheio de espera, muito lento, para que, 

enquanto o único envio de destino, o verdadeiro possa vir 

verdadeiramente ao nosso encontro e ao encontro de nossos 

sucedâneos, sem que seja preciso calcular quando, onde e em que 

fisionomia isso ocorrerá com propriedade. Deve surgir uma geração 

de lentos, para que a pressa exagerada da vontade de produção e a 

corrida das prestações e apontamentos, para que a cobiça de 

informações imediatas e soluções baratas não nos precipitem num 

vazio ou nos desviem para a fuga, em opiniões e crenças apenas 

derivadas, que nunca podem constituir origem, unicamente 

subterfúgio (HEIDEGGER, 1998, 202-203). 

 

O processo pedagógico da finitude surgirá de uma geração de educadores 

lentos. Uma geração de educadores que medita. Toda uma geração vagarosa. Nesta 

pedagogia morosa não se tem tempo para calcular onde e em qual semblante o 

verdadeiro surgirá, visto que se suspende a pressa, o cálculo, as informações imediatas e 

a vontade de resultados. Ao contrário pede-se uma disposição exigente: buscarmos a 

nós mesmos.  

No âmbito de uma pedagogia movida pela finitude, ―nós nos procuramos a nós 

mesmos questionando quem somos‖ (HEIDEGGER, 2007a, p. 22). Essa busca 

reivindica outro tipo de saber. É preciso um saber que exige (futuro), discute (presente) 

e reverencia (passado), já que estamos imersos em uma tradição de pensamento 

representativo que fala em nós e por nós mesmo sem nos darmos conta 
67

. 

 

Isso significa que o ser-o-mundo [e o ser-aí professor], desde o 

impessoal, interpreta o mundo [-da educação] segundo o que os outros 

pensam; pensa e age conforme comumente se faz e se expressa 

costumeiramente desde o empenho de fazer-se com os outros. Esse 

fenômeno indica que o ser-no-mundo [e o ser-aí professor] existe, na 

maior parte das vezes, sob a tutela dos outros [...]. Acatando regras 

estipuladas por uma maioria indistinta e assumindo modos de 
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Conforme Maia et al. (2008), a tradição da Bildung (formação) no Ocidente é guiada por três 

concepções matriciais de várias ideias e experiências de educação: a noção de origem; a noção de destino; 

e a noção de futuro (ou porvir). No conjunto, essas ideias enfatizam a recepção (ou retorno) do passado, 

sobretudo dos gregos apreendidos como modelos, instaurando um relacionamento com o passado, ―que 

passa a ser determinado pelas circunstâncias e necessidades do presente, que busca nele o seu próprio 

sentido formativo‖ (8-9). Assim, a formação apresenta-se como ―encaminhamento para o aberto‖, 

sugerindo uma experiência de incompletude (p. 12) que toma o homem como algo (coisa) a ser modelada 

e preenchida. 
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procedimentos adequados a um mundo compartilhado num 

comportamento impessoal com relação aos outros e a si mesmo [...]. 

Impessoalmente, o ser-no-mundo [e o ser-aí professor] parece 

abonado de qualquer responsabilidade ante a sua existência [...] e a 

existência passa a não mais ser o ethos da conquista do próprio ser 

(KAHMEYER-MERTENS, 2015, p. 91-93). 

 

 O educador que perde de vista a si próprio (sua si-mesmidade) 

desvincula-se do caráter dinâmico de sua existência e, com isso, deixa escapar a 

evidência das possibilidades abertas no mundo da educação, ao ponto de interpretar a si 

mesmo e aos outros com os quais convive e compartilha a experiência pedagógica da 

formação humana como ―coisas‖ simplesmente dadas. Em outra posição, o educador 

que retorna, isto é, que cuida de modo solícito, amoroso, benigno, faz, de forma serena a 

experiência da maior dádiva: põe-se, junto aos outros, no caminho de volta a si mesmo. 

 

 

5.4 A acontecência da si-mesmidade: o ser-aí professor em busca da serenidade 

 

 Ao longo de nossa exposição enfatizamos que a leitura de Heidegger da 

alegoria da caverna foca as passagens nas quais encontra ―como uma virada‖. Um 

acontecimento originariamente simples que unifica em si um movimento paradoxal: 

ligar e cindir. Em decorrência, a experiência do ser livre é experienciado também como 

um libertar-se de uma vinculação. O desprender-se, o afastamento dos grilhões 

configura-se como uma experiência fundamental do homem. No entanto, essa liberdade 

não tem em vista afastar-se de..., mas indica o movimento em direção a... A liberdade 

do homem cavernoso significa manter-se aberto para..., aberto para deixar-se determinar 

a si mesmo a partir de si mesmo, isto é, aberto para determinar o próprio agir.  

Nos primeiros estágios da alegoria aqui analisada, o afastamento dos grilhões 

aponta um manter-se aberto para... nisto ele ex-sistit. O homem ―é na essência de seu ser 

um movimento para fora de si mesmo, sem, porém, abandonar a si‖ (HEIDEGGER, 

2003, p. 418). O homem, residente nesta travessia, é ―subtraído, e, por isso está 

essencialmente ‗ausente‘‖. Ausente no sentido de que ele se perfaz para além de, em 

meio ao passado essencial, e em meio ao por-vir. Nos estágios seguintes, o antigo 

habitante da caverna retorna morosamente, devendo lidar com uma resistência. Mais 

que uma resistência: uma disputa por reconhecimento do livre. É o sentido radical da 

fórmula heideggeriana da cura: ―anterceder-se-a-si-mesmo-no-já-ser-em-um-mundo‖ 
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(HEIDEGGER, 2006, p. 259), compreendendo a existência (ser-adiante-de-si-mesmo), 

a facticidade (já-ser-em) e a decadência (ser-junto-dos-entes). Assim, 

 

[...] a estrutura da cura chegou à seguinte fórmula existencial: 

antecerder-a-si-mesmo-em (um mundo) enquanto ser-junto-a (um ente 

intramundano que vem ao encontro). Embora articulada, a totalidade 

da estrutura da cura não resulta de um ajuntamento. Da reflexão 

resultou que não se tematizou nem toda a presença e nem o seu poder-

ser próprio. A tentativa de apreender fenomenalmente toda a presença 

pareceu fracassar justamente na estrutura da cura. O antecerder-a-si-

mesmo apresentou-se como um ainda-não. Para uma consideração 

genuinamente existencial, o anteceder-a-si-mesmo desvelou-se como 

o que está pendente, mas no sentido de ser-para-o-fim que no fundo 

de seu ser, toda presença é [...] Como a presença pode existir numa 

unidade, nos modos e possibilidades de seu ser? Manifestadamente, só 

enquanto esse ser for ele mesmo em suas possibilidades essenciais, 

enquanto eu sempre sou esse ente (HEIDEGGER, 2006, p. 401). 

 

Com essas palavras, localizamos a cura na qual o ser-aí existe finitamente, 

movimentando-se para fora de si sem abandonar a si mesmo. Este trânsito simultâneo 

consiste na liberação da temporalidade – sendo este o sentido da cura. O ser-aí reside 

essencialmente no em-direção-a, no retorno-a, no junto-a... Por essa razão, 

 

[...] a temporalidade determinada ekstaticamente é a condição da 

constituição ontológica do ser-aí. O tempo originário é em si mesmo – 

esta é a essência de sua temporalização – fora de si. Ele é esse fora-de-

si mesmo, isto é, ele não é algo que estaria de inicio presente à vista 

como uma coisa e, então, fora de si, de tal modo que ele se deixaria 

ficar atrás de si. Ao contrário, ele não é em si mesmo outra coisa 

senão o fora-de-si puro e simples. Na medida em que este caráter 

ekstático caracteriza a temporalidade, reside na essência de toda 

ekstase, que só se temporaliza na unidade de temporalização com as 

outras ekstases, um deslocamento para..., em direção a algo em um 

sentido formal. Todo deslocamento é em si mesmo aberto 

(HEIDEGGER, 2012a, p. 388-389). 

 

Logo, o homem é finito porque ele tem a relação com o ser. Ele mesmo não é o 

ser, ele é usado pelo ser. Isso não é uma falha, mas a determinação de sua essência. O 

ser aqui é a clareira, o horizonte aberto. O homem, portanto, é o guardião da clareira. 

 

Ele não é a clareira mesmo, não é toda a clareira, não é idêntico a toda 

a clareira como tal. Mas, como aquele que está ekstaticamente fora, na 

clareira, ele próprio é essencialmente iluminado e, assim iluminado, se 

distingue, pertencendo, correspondendo, apropriado [angehörig, 

zugehörig, vereigenet], como todo e como tal, à clareira. O ser-usado 
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do Dasein como pastor da clareira é um modo distinto de pertencer à 

clareira (HEIDEGGER, 2009, p. 216). 

 

Segundo Heidegger, o homem é alguém (um guardião): ―ἒκ-στασις – ek-

sistente no sentido agora indicado; o ente que, em surgindo e não podendo encobrir-se, 

se relaciona com a ϕύσις, e por ser um ente que surge nesse sentido, pode voltar o olhar 

para si e ser seu si mesmo, ou seja, um si-mesmo que está sendo como tal, pode ser por 

nós interpretado pelo τίς – alguém.‖ (HEIDEGGER, 1998, p.183). Aquele que retorna à 

caverna é um eksistente, um si-mesmo como tal. Mas o que é ek-sistir? Ek-sistir é in-

sistir na finitude da vida, abrindo os caminhos de sua liberdade.  

Neste sentido, a essência do ser-homem, do ser-aí é, justamente, o fato de já 

sempre ter sido lançado para além e para fora de si mesmo, é sua ek-sistência. Ser é ek-

sistir, é estar posto-fora-de-si, como abertura. No dia-a-dia com os outros, o homem se 

dispõe em ocupações e preocupações. Ele cuida, ele se cuida e cuida que se cuide.  

No entanto, tudo passará ao largo caso não assuma tal acontecimento, ou caso 

não penetre na senda finita, a senda de ser si-mesmo. Heidegger (2009, p. 219) pondera 

que ―a origem do conceito do si-mesmo é muito recente. Ele vem do pietismo, 

aproximadamente em 1700, onde se falava do si-mesmo mau e pecaminoso através do 

qual o homem foi transformado em objeto‖. O problema é ao referirmo-nos ao si-

mesmo, geralmente dizemos eu (faço, sinto, penso). Para Heidegger, o dizer-eu, quando  

 

[...] alguém diz ‗eu‘, está sempre nomeando aquilo que ele considera o 

si-mesmo. [Contudo] o si-mesmo nunca está presente como 

substância. A constância do si-mesmo é singular no sentido de que o 

si-mesmo pode sempre voltar para si mesmo e sempre se encontrar em 

sua morada como o mesmo. A constância de uma substância só 

consiste no fato de que ela está sempre presente no decorrer do tempo, 

mas nada tem a ver com o próprio tempo. A constância do si-mesmo é 

em si ‗temporal‘, isto é, se temporaliza. Esta mesmidade do Dasein é 

somente no modo da temporalização. ‗Eu‘ é sempre o nomear do si-

mesmo como meu, a saber, do meu ser-si-mesmo no instante do 

nomear. [Mas] o si-mesmo, como um todo, nunca pode ser realizado 

em um instante. Ao mesmo tempo, ao nomear meu si-mesmo como 

‗eu‘ não preciso representar particularmente minhas próprias 

possibilidades. Se eu o fizesse, isto é, se representasse particularmente 

todos os meus modos de poder ser, eu nem poderia existir 

(HEIDEGGER, 2009, p. 213). 

 

Em outras palavras, o si mesmo não se confunde com o eu cogitante ou 

transcendental da tradição filosófica moderna. O si mesmo indica um poder-ser-no-
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mundo. O eu, nesse caso, significa apenas o ente em que está em jogo o ser deste ente 

que ele mesmo é. A si-mesmidade do ser-aí não é uma propriedade ou uma substância. 

A si-mesmidade é uma acontecência, isto é, uma abertura para... em direção a... 

uma relação a... si mesmo. Assim, o homem é aquele que, enquanto vive, é ele mesmo.  

 

[...] se a constituição ontológica do si-mesmo não se deixa remontar a 

uma substancia-eu e nem a um ‗sujeito‘ mas, inversamente, o dizer-

eu, eu fugaz e cotidiano é que deve ser compreendido a partir do 

poder-ser próprio. O si-mesmo só pode ser lido existencialmente no 

poder-ser si-mesmo em sentido próprio, ou seja, na propriedade do ser 

da presença como cura. (HEIDEGGER, 2006, p. 406). 

 

Só um ente para... si mesmo aberto, isto é, constituído pelo modo de ser da si-

mesmidade, pode dizer: ―eu sou, tu és, ele é, ela é, nós somos‖ (SENA, 2012, p. 55). A 

si-mesmidade configura-se então como uma ―modalidade ontológica do acontecimento, 

cujo sentido temporal deve apenas se deixar mostrar‖ (p. 46). Isso significa que o 

 

[...] vivente humano não se manifesta para si mesmo, isto é, não se 

tem e não se experiencia em seu ser-si-mesmo, de início, segundo o 

modo de ser da res, do estado de coisas, da substância, do objeto, do 

que é o caso, do que pode ser o caso, do sujeito, da ocorrência, da 

realidade, do dado, do fato, da doação (Gegebenheit), do algo (Etwas) 

em geral, nem o modo de ser do processo; todos títulos ontológicos de 

função esclarecedora, cujo direito à aplicação será pela primeira vez 

conquistado por meio de um distanciamento que a vida tomará perante 

si própria, ao ganhar o caráter de auto-observação detida, isto é, 

quando a vida, engajada na tarefa de compreender-se, torna-se 

teorética. A vida fática não pode ser esclarecida, pois não possui o 

modo de ser da mera presentidade (Vorhandenheit). Fenômenos 

existenciais acontecem (SENA, 2012, p. 45). 

 

No acontecimento da si-mesmidade a sentença ―eu sou eu mesmo‖ significa tão 

somente o acontecimento de um (auto)pertencimento ontológico, ou, ―se quisermos, 

sou, enquanto si-mesmo existente, o ‗acontecimento-apropriativo‘ (Ereignis)‖ (SENA, 

2012, p. 55). Mais: eu sou eu mesmo por meio de uma decisão silenciosa.  

 

No silêncio, o ser-si-mesmo em sentido próprio justamente não diz 

‗eu-eu‘ porque, na silenciosidade, ele ‗é‘ o ente-lançado que, como tal, 

ele propriamente pode ser. O si-mesmo que desvela a silenciosidade 

da existência decidida é o solo fenomenal originário da questão sobre 

o ser do ‗eu‘ (HEIDEGGER, 2006, p. 407).  
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A si-mesmidade ressoa o silencio de uma meditação na clareira. Heidegger 

(2009, p. 218) diz que ―clarear – ‗claro‘ [Hellen – Hell] é o mesmo que ressoar 

[Hallen]. O ‗clarear‘ no sentido de acontecer acontece no fundo como ressoar‖.  

Seguindo essas indicações chegamos ao fragmento de Heráclito êthos anthrópo 

daímon. Tomando êthos como o que é próprio, no sentido de morada habitual, e daímon 

como lacerar, dividir, cindir. Agamben interpreta o fragmento: o êthos, residência do si-

mesmo, aquele que é mais próprio e habitual, é para o homem o que desgarra e divide, 

principio e lugar de uma cisão, ou seja, ―o homem é tal que, para ser-si-mesmo, deve 

necessariamente dividir-se‖ (AGAMBEN, p. 173, tradução nossa).  

 

[...] somos apenas nós mesmos e apenas somos estes que somos à 

medida que acenamos para o que se retrai. Esse acenar é nosso modo 

próprio de ser. Somos à medida que sinalizamos para o que se retrai. 

Enquanto o que assim sinaliza, o homem é o sinalizador. Na verdade, 

o homem não é primeiramente homem e então por acréscimo e talvez 

ocasionalmente ainda um sinalizador, mas o homem antes de tudo e 

antes de mais nada é homem atraído no retrair-se, no elã para este e 

com isso sinalizador da retração. Seu modo próprio de ser constitui-se 

nisso, a saber, em ser um sinalizador. [...] Retraído no impulso para o 

retrair-se, o homem é um sinal (HEIDEGGER, 2010c, p. 116-117). 

 

A si-mesmidade, portanto, é o modo próprio de sermos nós-mesmos. Para qual 

direção habita a retração, o que sinaliza o homem na retração? Heidegger (2010c, p. 

116) nos responde: ―o que cabe pensar desvia-se do homem. O que cabe pensar retrai-se 

para o homem à medida que se retira. [...] Retrair-se não é, porém, um nada. Retração é 

aqui retirada e enquanto tal – acontecimento‖. O que se retrai é o que cabe pensar.  

 

En este sentido, el aprender, la experiencia de aprender, es un 

acontecimiento, una experiencia singular. Como tal, es un 

acontecimiento ético. O dicho de otra forma: es una experiencia donde 

la ética, o lo ético, se nos muestra como un genuino acontecimiento en 

el que, de forma predominante, se nos da la oportunidad de asistir al 

encuentro con un otro a cuya llamada podemos decidir responder 

solícitamente. Es, pues, una revelación. De acuerdo com esto, el 

aprender auténticamente humano es un aprendizaje ético, porque es la 

aventura de aprender la trama de un acontecimiento, de una 

revelación, de un encuentro con otro que no soy yo. En esta aventura, 

lo que quizá aprendemos es a disponernos, a ser receptivos, a estar 

preparados para responder pedagógicamente a las demandas de una 

situación educativa en la que otro ser humano nos reclama, nos llama, 

apela a nuestra vocación (BARCENA, 2000, p. 13) 
68

. 

                                                 
68 

Claudio Almir Dalbosco (2006) também interpreta o pensamento da finitude como uma ética. Para esse 

autor que, dentre outros, tematiza a noção de cuidado como um conceito articulador entre a filosofia e a 
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Desse modo, a busca de nossa si-mesmidade enquanto acontecimento significa 

fazer a experiência de uma trans-formação. Na linguagem da tradição da Bildung, se 

trata de fazer uma autêntica viagem de formação, ou, como diziam os antigos, uma 

conversão. Algo como uma travessia que se apresenta como uma busca, um trajeto 

configurado por passagens, reviravoltas, saltos repentinos e não isentos de perigo, onde 

buscamos o desconhecido, isto é, o ainda-não conhecido que somos nós mesmos.  

A questão é se, no estado atual do campo educacional seria efetivamente 

possível pensar esta pedagogia da acontecência de nossa si-mesmidade? Haveria 

condições para uma pedagogia que anuncia e convoca um modo de educar nossa si 

mesmidade, deixando-ser a educação em sua essência? Ainda há espaço para um pensar 

que aprende e um aprender a pensar?
69

 Temos fôlego para retomar, uma vez mais, a 

pergunta o que é aprender? Aprender a pensar como cuidado, dádiva, amizade? 

Sugestivamente, a resposta de Heidegger parece contrariar o tom niilista de 

nossa época. Pois, se, para ele, o homem é o guardião da clareira, o homem zela 

aprender. Radicalmente falando, o homem heideggeriano, seja ele professor ou aluno, é 

ontologicamente um aprendiz. Por isso, para o pensador alemão,  

 

[...] se todo ‗ensinar‘ e ‗aprender‘ é essencialmente distinto do que se 

encontra no âmbito da simples instrução, treinamento e lavagem 

cerebral, se aprender é ‗adentrar a doutrina‘, ou seja, estar 

demoradamente em seu percalço, então, de algum modo nesse 

aprender já vigora um pensamento. [...] se ensinar e aprender, 

corretamente entendidos, não podem existir sem pensamento, então, 

enquanto aprender, esse aprender a pensar já é um pensar que pensa o 

pensamento, e só pensa nele (HEIDEGGER, 1998, p. 209-211). 

 

Aprender-ensinar o caminho de retorno à nossa si-mesmidade implica uma 

capacidade de abertura e de escuta silenciosa do próprio mundo da educação. Isso 

significa dizer tão somente que o importante não é tanto o que se ensina-aprende, mas 

como nos comprometemos com o tipo de relação educativa que estabelecemos. Esta 

                                                                                                                                               
pedagogia, ―brotando da estrutura existencial do Dasein, a ética heideggeriana diz respeito à pergunta de 

como deixar acontecer, estando-aí no mundo, o que tem-que-ser?‖. Esse questionamento traduz o 

conteúdo ético central de Ser e Tempo. Para ele, como modo prático de o ser humano ser-no-mundo, o 

cuidado constitui o próprio núcleo ético do pensamento de Heidegger. Ao mesmo tempo, essa noção 

também diria respeito, de modo geral, ―à desconstrução heideggeriana do conceito clássico de dever‖, a 

partir da tematização da faticidade humana constituída por uma existência finita (p. 1128).  
69

 Cf. HEIDEGGER, M. Qué significa pensar? 3. ed. Madrid: Editoral Trotta, 2010d, p. 15-23. 
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relação é formativa quando deixa-ser o movimento livre do outro em direção a si 

mesmo, quando o educador cuida das possibilidades de poder-aprender.  

 

Desta atitude de compreender ‗o deixar ser‘ [para poder-aprender] 

desdobra-se um novo conceito de ação, o qual não se restringe mais só 

em produzir efeitos, movendo-se apenas na esfera da ocupação 

objetual com o mundo, mas em fazer emergir sentidos imanentes ao 

ser-aí: Trata-se de um agir por ter-que-agir, que não espera por 

resultados (DALBOSCO, 2006, p.1129). 

 

Por isso, Heidegger afirma que o homem aprende na justa medida em que seu 

fazer ou deixar de fazer está em correspondência com aquilo que, a cada momento, 

responde ao apelo de nossa própria essência. E aqui nos movimentamos em círculos. 

 

Caminhar em círculos – com isto não se vai a lugar algum. Mas antes 

de tudo este movimento dá vertigem, e a vertigem é pavorosa. 

Sentimo-nos aí como se estivéssemos dependurados no nada. [...] Em 

meio a este movimento circular, o decisivo não é a única coisa que o 

entendimento vulgar consegue ver, o andar ao longo da periferia e o 

retornar à mesma posição na periferia, mas sim o olhar para o interior 

do centro enquanto tal que é possível no curso circular e somente nele 

(HEIDEGGER, 2003, p. 209). 

 

Neste giro o entendimento paralisa e ao paralisar deixa acontecer a experiência 

fundamental da aprendizagem. Uma experiência de vertigem, provocante, inquietante. 

Mas, é preciso atenção. Não se trata aqui de um otimismo simplista.  

 

Significativo desta dinâmica imanente à constituição do ser-aí é que a 

abertura gera o fenômeno da transcendência, que possibilita ao ser 

humano a compreensão sobre seu si mesmo mundano. Se 

interpretarmos que aí reside o conteúdo central da pergunta pelo 

sentido existencial da vida humana, então somos obrigados também a 

ver no fenômeno da abertura um sentido filosófico-pedagógico de 

primeira grandeza. Sem esta abertura e sem a sensibilidade em 

provocá-la nos envolvidos da relação pedagógica, a pedagogia 

correria o risco de se mover apenas na esfera de possibilidades do 

mundo cotidiano e, com isso, permanecer na esfera das vivências sem, 

contudo, adentrar no fenômeno da existência. Isto significa, em termos 

de se pensar o papel do pedagogo, que se ele não for afetado pelo 

‗fenômeno da abertura‘, pode limitar-se a pensar sua prática 

pedagógica somente de acordo com as possibilidades do mundo 

cotidiano. O pedagogo pode movimentar-se muito bem no mundo 

cotidiano, de modo estrategicamente planejado e ensinar seus 

educandos também a fazê-lo, mas sem alcançar, no entanto, o nível 

fundamental que permite conceber os limites e as implicações 

contidos neste modo estrategicamente planejado de viver. 

Permanecendo neste nível, o pedagogo exerce seu ofício afogado na 
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familiaridade do mundo cotidiano, desenvolvendo um ‗fazer 

pedagógico‘, sem poder alcançar o âmbito do ‗agir pedagógico‘ 

(DALBOSCO, 2006, p. 1129-1130). 

 

Logo, não há aqui ilusões ou espontaneísmos. Aprender a pensar a educação de 

modo essencial não é fruto de um condicionamento qualquer. Heidegger sabe e alerta: 

hoje em dia toma-se conhecimento de tudo, inclusive da educação e do educar, pelo 

caminho mais rápido e mais econômico e, no mesmo instante e com a mesma rapidez, 

tudo se esquece. A reflexão pedagógica é cada vez mais pobre-em-pensamentos. 

 

[Pois] todos nós, mesmo aqueles que pensam por dever profissional, 

somos muitas vezes pobres-em-pensamento; ficamos sem-

pensamentos com demasiada facilidade. A ausência-de-pensamentos é 

um hospede sinistro que, no mundo atual, entra e sai em toda a parte. 

(HEIDEGGER, 2014, p. 11). 

 

Essa condição, entretanto, não é razão para desespero ou conformismo. Por 

essa razão, ele cogita o imperativo de reconquistarmos o pensamento meditativo 
70

. Ao 

referir-se ao pensamento que medita, ele está apenas pontuando que é de si mesmo que o 

homem vem fugindo. O homem contemporâneo almeja meramente agilidade e frutos. 

Daí o próprio educador abandonar-se ao pensamento que calcula, seduzido, 

sobrepujado por suas promessas de eficiência e eficácia. O pensamento que medita, por 

sua vez, é rejeitado, desqualificado como quietista, romântico, místico; é afastado na 

medida em que exige que nos ocupemos daquilo que parece impossível de alcançar. 

 

[Mas] sem nos darmos conta, estamos de tal modo apegados aos 

objetos técnicos que nos tornamos seus escravos. Porém também 

podemos proceder de outro modo. Podemos utilizar os objetos 

técnicos e, no entanto, ao utilizá-los normalmente, permanecer ao 

mesmo tempo livres deles, de tal modo que os possamos a qualquer 

momento largar. Podemos utilizar os objetos técnicos tal como eles 

têm de ser utilizados. Mas podemos deixar esses objetos repousar em 

si mesmos como algo que não interessa àquilo que temos de mais 

íntimo e de mais próprio (HEIDEGGER, 2014, p. 23). 

  

Para Heidegger, entretanto, podemos dizer ―sim‖, e, ao mesmo tempo, dizer 

―não‖ aos objetos e modos técnicos de pensar a nós mesmos e a educação, decorrente 

consecutivamente da inevitabilidade de seu uso mediano, interditando que o mesmo nos 

dissipe, nos absorva, nos afaste de nossa própria si mesmidade.   

                                                 
70 

Precisamos realçar mais uma vez nas linhas deste escrito que Heidegger não recusa a técnica, nem o 

conhecimento científico, porém nos direciona a reconsiderar a afinidade do homem com os mesmos. 
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Deixamos os objetos técnicos entrar no nosso mundo quotidiano e ao 

mesmo tempo deixamo-los fora, isto é, deixamo-los repousar em si 

mesmos como coisas que não são algo de absoluto, mas que 

dependem elas próprias de algo superior. Gostaria de designar esta 

atitude do sim e do não simultâneos em relação ao mundo técnico com 

uma palavra antiga: a serenidade para com as coisas (die 

Gelassenheit zu den Dingen) (HEIDEGGER, 2014, p. 23-24). 

 

O ser-aí professor que age pedagogicamente a partir de um pensamento 

meditante e da serenidade abre uma relação nova com o mundo da educação.  

Heidegger reserva a expressão abertura ao mistério (die Offenheit für das 

Geheimnis) para esta atitude que nos mantêm abertos em direção aos sentidos velados 

do educar 
71

. Neste âmbito, formar-se a si mesmo significa que o ser humano se 

descobre e se autocompreende como um ser finitamente inconcluso.  

Por isso, cuidando solicitamente de si mesmo e dos outros enfrenta sua mais 

cruel e, ao mesmo tempo, mais humana dimensão de sua facticidade: o ser humano está 

sempre em vias de acontecência (Geschichtlichkeit) que exige, antes de tudo, assumir 

autentica e serenamente a tarefa de sua própria formação, levando em conta a 

contingência e a transitoriedade da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 

A senda pedagógica da finitude é uma negatividade ou uma ambivalência? Creio que Heidegger 

concordaria, que desta inquietude não devemos fugir, mas perdurar – a-guardando. 
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6 EPÍLOGO 

 

Imaginemos um auspicioso professor oferecendo um curso-livre, livre de 

capital e livre das normas burocrático-acadêmicas. A princípio, capital 

neste cursar é apenas a temática e os vínculos que aí se estabelecem entre 

os participantes. Esses, sim, como que em uma inversão, passam a nutrir 

todo o curso. A notícia da sua oferta salta de boca em boca, de tela em tela, 

e devido à data ainda não disponível, questões despertam acentuando a 

espera. Finalmente, todos se encontram em meio a olhares desconfiados, 

taciturnos ou lúdicos. O curso se desenvolve deixando de ser o seu ainda 

não. Todo o curso possui seu tempo, e neste, os presentes estarão reunidos 

por contados quatro meses. Nesse período, os contos “voaram” deixando 

marcas indeléveis, silenciosas, quando o professor então se despede. Sem 

dúvida o curso terminou. Contudo, o terminar não faz com que o conto de 

um cursar desapareça. Nele, alguém presente pode ter sido interrompido no 

seu raciocínio, algo pode ter ficado inacabado. Outro pode ter alcançado 

as últimas linhas de sua dissertação. Para outros mais, o curso foi, quem 

sabe, registrado e arquivado. O curso não está mais disponível, porém, o 

juntar dos meses não o fez desaparecer... 

 

Nosso objetivo consistiu em investigar a constituição do si-mesmo no 

pensamento de Heidegger com implicações para o humano em formação. O desejo, 

contudo, não era apresentar uma história da si-mesmidade, mas sim o que o conceito 

pode sugerir ao campo pedagógico. Na delimitação do sentido ontológico da si-

mesmidade, mediante a interpretação existencial da alegoria da caverna, deparamos com 

a senda pedagógica da finitude. Seguimos nesta trilha questionamos se a senda 

pedagógica da finitude residiria numa negatividade, em um transito simultâneo, ou nos 

dois.  No terceiro capítulo obtivemos, topamos com a primeira indicação de uma 

resposta cuidadosamente a-guardada: o virar da serventia sobre o simplesmente dado e o 

seu colapso com o acontecimento repentino. Como resultado, apreendemos a relevância 

de pensar a disposição educativa que nos resta em um mundo em ruínas. 

No quarto capítulo, ao seguirmos os acontecimentos desdobrados no terceiro 

estágio da caverna, topamos com um desarmar, um ser tomado e dado ao poder 

aprender. Em outros termos, vimos que o poder aprender como poder-ser si-mesmo só é 

possível com a disposição afetiva fundante da re-educação do ser-aí em direção ao 

fundamento da cura: o recato como tonalidade afetiva do ser-aí professor.  

Neste ponto, a apreciação do quarto estágio da caverna nos direcionou para a 

experiência radical da finitude na medida em que buscamos acentuar a relação do recato 
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com o pensamento inicial. Mediante a constatação de uma conjuração temporal, ou da 

finitude entramos na questionabilidade do trajeto pedagógico da finitude. A análise 

intensiva dos textos de Heidegger destacou a relação do recato com o salto. 

Tematizamos três possibilidades: o salto substitutivo, o salto antecipador, e o salto 

originário. Neste ultimo chegamos à noção de clareira, na qual o homem reside 

simultaneamente entre a verdade e a não verdade. Desse modo, nos colocamos diante de 

dois momentos, um vazio e uma abertura. Vislumbramos o vazio como razão de 

reconhecimento. Isto que é reconhecido é o livre, a clareira, o salto originário.  

Nos termos desta dissertação, o ser-aí professor reconhece para o livre. Logo, 

quem quiser ocupar-se como um professor deve reconhecer antes um acontecimento 

repentino que o conduz de volta à compreensão do vazio, para a abertura. 

Situação que só é possível mediante um pensar meditativo, sendo 

imprescindível para tal, uma imobilização do pensamento representativo. Assim, de um 

poder-aprender, passando pelo recato necessário ao pedagogo, chegamos a um aprender 

a pensar no vagar (meditar). Contudo, para nossa própria surpresa e encantamento, mais 

primário que aprender a pensar nos foi dado pensar o aprender a aprender próprio de um 

assinalamento, uma indicação. Aprender como indicação, ou sinal. Essa verdadeira 

dádiva do pensamento heideggeriano permitiu operar a ligação ou conexão da liberdade 

de, e da liberdade para, assim alcançando termos co-originários como serenidade vazia, 

doação da vaza, ekstático-horizontal, atração retrátil, no qual o si-mesmo é autêntico 

quando se apropria desta conexão, ou inautêntico ao se expropriar da mesma.  

Nesta possível pedagogia do acontecimento como trânsito simultâneo, deixa-se 

algo em sua essência de um pensamento principial. Trata-se então de um pensar que 

aprende, ou de um aprender a pensar, e sendo assim, vale mais uma vez a pergunta ―o 

que é aprender? O homem aprende à medida que traz todos os seus afazeres e 

desfazeres para a correspondência com isso que a ele é dito de modo essencial. 

Aprendemos a pensar à medida que voltamos nossa atenção para o que cabe pensar 

cuidadosamente.‖ (HEIDEGGER, 2010c, p. 112). Com isto esboçamos que, em direção 

ao que cabe pensar com cuidado, o homem zela aprender. O homem heideggeriano é um 

aprendiz. Insistimos, oferecendo mais uma vez a questão, 

 

o que quer dizer propriamente ―aprender‖? se aprender significa ―adentrar 

uma doutrina‖, e se todo ―ensinar‖ e ―aprender‖ é essencialmente distinto do 

que se encontra no âmbito da simples instrução, treinamento e lavagem 

cerebral, se aprender é ―adentrar a doutrina‖, ou seja, estar demoradamente 

em seu percalço, então, de algum modo nesse aprender já vigora um 
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pensamento. Na verdade, afirmando isso ainda não podemos dizer o que é o 

pensamento. Mas se, na verdade, ensinar e aprender, corretamente 

entendidos, não podem existir sem pensamento, então, enquanto aprender, 

esse aprender a pensar já é um pensar que pensa o pensamento, e só pensa 

nele. [...] Todo aprendizado carece dos caminhos simples e retos pelos quais 

o a-se-aprender venha ao nosso encontro de maneira visível e imediata. O 

aprendizado carece de um começo vagaroso e de um progresso gradual, sem 

qualquer inflexão ou convolução. [...] Aprendemos a pensar fisicalmente 

através da física. Assim, aprendemos cada pensamento coisal em sua 

respectiva coisa. Só que aqui não queremos pensar nem historiográfica, nem 

biológica, nem fisicalmente, e, muito menos cientificamente. Queremos 

―apenas‖ aprender a pensar.  (HEIDEGGER, 1998, p. 209-211). 

 

Temos então um pensamento que calcula e que medita; de um para o outro não 

há gradação, apenas um salto, um acontecimento repentino. Após tal salto o a-se-pensar 

e o a-se-aprender são cooriginários. O a-se-pensar não se constrói ou planeja, nele nada 

se faz, ele é uma dádiva daquilo que no e para o pensamento principial (a-se-aprender) 

é o a-se-pensar. (HEIDEGGER, 1998, p. 17).  

Nesta medida, o homem é tomado como zelador, ele zela aprender; nisto, 

emergimos de um a-se-pensar para um a-se-aprender co-originários. Nada obstante, 

todo processo aqui é acontencimental, temporal. Assim, não nos afastamos da 

questionabilidade do trajeto pedagógico da finitude, mas ao contrário, ganhamos mais 

uma provocação, um presente pedagógico de Heidegger: a relação da serenidade e da 

abertura ao segredo. Motivos para outras pesquisas, outros trajetos já que  

 

[...] por certo há uma ‗solicitude-dominadora-libertadora‘ através da 

qual nós não nos substituímos ao outro e que, por oposição da 

solicitude ‗substitutiva-domindadora‘, ‗ajuda o outro a tornar-se 

transparente no seu cuidado e a tornar-se livre para ele’. Por certo 

Heidegger reconhece e descreve uma ‗solicitude autentica [...] que 

libera o outro, a sua liberdade, para consigo mesmo‘. Mas não deveria 

ele reconhecer também uma dívida ‗autêntica‘ pela qual entregamos 

ao outro o que, justamente ou injustamente, lhe devemos? Pois se não 

lhe podemos entregar ―qualquer coisa‖, um bem ôntico, podemos pelo 

menos sabê-lo agradecido na Stimmung de reconhecimento. Esta 

tonalidade tão alta, o Danken, considerá-la-á Heidegger demasiado 

alta para que vá de homem para homem? Ou antes irá ele apenas, 

como mostrará mais tarde o Posfácil a Was ist Metaphysik? (1943), do 

homem para o ser? (HAAR, 1990, p. 55). 

 

 A seguir por esse rumo que se apresenta indicamos uma possível 

derivação da solicitude autêntica que agradece. Nela, a decisão (Entschlossenheit) se 

demarca como um alargamento do ser-para-o-fim, extraindo sua possibilidade da 

antecipação, na qual o ser si-mesmo próprio não torna possível a temporalidade, mas 
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aponta enquanto se temporaliza para uma temporalidade originária (salto originário), 

que torna possível a existência autêntica e inautêntica.  

O professor, como primogênito da senda pedagógica finita reside e é movido 

no instante distendido de liberdade, como um as-saltante silencioso em direção à 

clareira de si-mesmo. Sintetizando assim nosso trajeto: o próprio Heidegger foi um 

professor, e todo ele toma uma direção, um agir mediante uma autenticidade. Logo, ao 

final destas linhas, não estando em condições de encontrar ouro ou carvão, nos 

colocamos apenas no aguardo desta inquietação negativa ou ambivalente, na qual seria 

provocador vislumbrar Heidegger enquanto professor, enquanto preocupação 

antecipativa, alguém que favorece ao outro para a cura; e, um Heidegger enquanto 

aquele que é atingido pelo evento repentino, por um tempo originário, um Heidegger 

que não fala, mas silencia.  

Segundo Haar, a tentativa política frustrada do Heidegger em 1933 não partiu 

de uma ideologia nazista, ele não aderirá por elitismo ou racismo; Heidegger se 

comprometeu, talvez, por uma ―desastrosa impaciência. Impaciência por ter que passar 

pelo longo desvio da des-construção para mudar o homem. Tentação ilusória de 

produzir um ‗homem novo‘ por um ato de autoridade estatal‖ (1990, p. 23). Inspirando-

nos nesta constatação, seria Heidegger um flagelante ansioso, que buscou em suas aulas 

um aluno novo, iniciante, principial mediante um ato de autoridade pedagógica?  
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