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O Ensino de Filosofia desde
a Perspectiva do Pensamento

de Martin Heidegger
Thiago Muniz de Lima1

Resumo

O artigo versa sobre o ensino/aprendizagem de filosofia. Contudo, não será objeto de estudo a didática,
isto é, os instrumentos que viabilizam a correta e eficaz transmissão de dados do professor, detentor do conhe-
cimento, ao aluno, recipiente a ser preenchido por novos dados e informações. O ponto central do artigo é
ontologicamente anterior à didática, à medida que visa compreender o que é ensinar/aprender e o que é
filosofia. Ora, como é possível falar em meios didáticos ou mesmo em ensino/aprendizagem de filosofia se
não nos voltamos para o que é propriamente ensinar/aprender e o que é filosofia? O ensino/aprendizagem de
filosofia só é possível após um encaminhamento possível de uma compreensão prévia, mesmo que velada e
inconsciente, disto que é ensinar/aprender e disto que é a filosofia. É a partir de uma noção de ensino/aprendi-
zagem e de filosofia que emanam e se coordenam os atos de ensino/aprendizagem. Desta feita, o artigo busca
compreender a noção de ensino e de filosofia, porém o faz desde o pensamento do filósofo alemão Martin
Heidegger, o qual, através de uma radical crítica à filosofia contemporânea, tenta recuperar o pensamento do
sentido, inaugurado pelo mundo grego antigo.
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Introdução

O título do presente texto, por si só, já denota o objetivo aqui proposto, a saber: um estudo, desde a
perspectiva do pensamento de Martin Heidegger, acerca do ensino de filosofia. De imediato três aspectos nos
saltam aos olhos: “pensamento de Martin Heidegger”, “ensino” e “filosofia”.

Dos três aspectos – os quais trazem, já no título, toda uma noção presente no bojo do texto -, iremos nos
deter, em primeiro lugar ao “pensamento de Martin Heidegger”. Através da presença deste termo vê-se, de
início, o recorte feito no tema central - ensino de filosofia. Tal recorte já encaminha o texto para um pensador,
qual seja: Martin Heidegger.

Contudo, faz-se presente uma questão: através do recorte proposto não estaremos perdendo o sentido
geral do tema? Respondendo à questão, colocamos, de imediato, alguns contornos na investigação, à medida
que rechaça-se esta idéia de generalidade. Como será trabalhado com mais cautela e atenção no corpo do
texto, todo o real se mostra desde uma perspectiva. Portanto, não há que se falar em exclusão dos acidentes em
busca de uma essência, isto é, de uma generalidade. Tão pouco há que se fazer numa análise da história da
filosofia, a fim de encontrar pontos em comum nos filósofos e, com isso, “ganhar” uma noção geral de ensino
de filosofia.

Ademais, ressalta-se que outra perspectiva, caminho, poderia ter sido escolhida. Por que não Piaget, Kant
ou Lippman? Enfim, qualquer outro pensador que se dedica ao estudo do ensino de filosofia? A resposta à
presente questão não contém nada de filosófico, já que a opção por Heidegger fundou-se, tão só, pela consis-
tência de seu pensamento aliada à afinidade do autor com o pensador.

Os demais aspectos suscitados, “ensino” e “filosofia”, demandam uma análise mais detalhada, a qual será
tratada ao longo do texto. Contudo, passemos a abordar algumas noções iniciais nesta introdução.

Como já dito, o presente artigo é intitulado “O ensino de filosofia desde a perspectiva do pensamento de

1 Professor da Faculdade PIO XII. Bacharel em Direito e Filosofia. Pós-graduando em educação.
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Martin Heidegger”. “Ensino” e “Filosofia” são as pa-
lavras-chave no título do texto. Logo, reivindicam uma
elucidação, a fim de compreendermos os mesmos, e,
desta forma, possamos tornar mais claro o objetivo do
texto.

O artigo versa sobre o ensino de filosofia. Ensino
de filosofia não quer dizer meios didáticos a viabili-
zar a correta e eficaz transmissão de dados do profes-
sor, detentor do conhecimento, ao aluno, recipiente a
ser preenchido por novos dados e informações. Mais
do que isso, ensino de filosofia ocupa-se, primordial-
mente e em primeiro lugar, a compreender o que é
ensinar e o que é filosofia. Ora, como é possível falar
em meios didáticos ou mesmo em ensino de filosofia
se não nos voltamos para o que é propriamente ensi-
nar e o que é filosofia? O ensino de filosofia só é
possível após um encaminhamento possível de uma
compreensão prévia, mesmo que velada e inconsci-
ente, disto que é ensinar e disto que é a filosofia.

É a partir de uma noção de ensino e de filosofia
que emanam e se coordenam os atos de ensino/apren-
dizagem. Desta feita, o texto que segue vai buscar
compreender a noção de ensino e de filosofia, mas
desde a perspectiva de um pensador, qual seja: Mar-
tin Heidegger. Assim poderemos adentrar, desde uma
perspectiva, no debate do ensino de filosofia.

Perspectiva do Pensamento
de Martin Heidegger

O Ensino de Filosofia deve ter em vista, em pri-
meiro lugar, o que é a Filosofia e o que é ensinar.
Para se falar em ensino de filosofia é fundamental ter
uma concepção prévia, mesmo que inconsciente, des-
tas duas noções. Isto, pois o processo de ensino e apren-
dizagem terá como bússola as noções em tela, à me-
dida que os atos do professor e dos alunos serão guia-
dos desde uma concepção de filosofia e ensino.

Desta forma, o presente artigo propõe investigar
a noção de filosofia e de ensino. Contudo, como já
dito, a presente tentativa não irá se enveredar de for-
ma “imparcial”, buscando uma generalidade ou ponto
comum na história da filosofia para expor as noções
em comento. A proposta aqui, repita-se, é a investiga-
ção das noções de filosofia e de ensino, desde a pers-
pectiva de um pensador, qual seja: Martin Heidegger.

O método de exposição será a interpretação da
compreensão de filosofia no pensamento de Martin
Heidegger e, à medida que o texto for “caminhando”,
irá se desfazendo o véu da noção de ensino, bem como
a relação entre filosofia e ensino no pensamento de
Heidegger.

Na busca pela resposta à questão o que é isto – a

filosofia?, vemos que, de acordo com o pensamento
de Heidegger, a filosofia é aquela que não cabe ser
dita, respondida o que é, caso não tenha havido uma
penetração em seu âmbito, isto é, caso não tenha ha-
vido um entregar-se, ter estado à disposição da filoso-
fia. Acontecido isto, a filosofia nos levaria à radicali-
dade, nos deixaria perplexos diante da sua presença.
Desta forma a filosofia, como disse o próprio Heide-
gger, torna-se acessível e dizível pelo homem à me-
dida que este infiltra-se nela. Ela é aquela que nos
toca “justamente em nosso ser”, ou seja, ela nos obri-
ga a remetermo-nos ao pensamento, e, somente na
dinâmica do pensamento, pode-se dizer o que é a fi-
losofia, assim como, juntamente com isso, filosofar.

De início, é preciso fazer uma pausa, a fim de
que se consigne uma advertência: Heidegger, ao lon-
go de vários de seus textos, coloca muitas questões
em torno da noção de filosofia. Segundo o pensador,
tais questionamentos justificam-se não por método de
exposição de idéias, mas sim porque a pergunta Que

é isto - a filosofia? , por si só, é questionadora, ou
seja, nos impõe aspectos que demandam uma refle-
xão, demandam pensar. Com isso vê-se que, para
Heidegger, a filosofia não é algo tão simples de se
dizer o que é - se é que se pode fazer isso - como se
pode imaginar.

A pergunta Que é isto - a filosofia? nos remete
ao nascimento da filosofia, ou melhor, da philosophía,

pois, de acordo com Heidegger, é no soar da palavra
no modo grego que ela nos toca e nos penetra. A phi-

losophía, orientadora da história ocidental, exige, de
quem quer penetrá-la, um auscultar - conforme pensa-
do no mundo grego. Auscultar quer dizer deixar ser
tomado pela dinâmica própria disto que é filosofia,
que, por sua vez, em resumo, consiste numa harmo-
nia indissociável entre o real e o logos, isto é, uma
experiência da realização do real com o logos. A filo-
sofia preocupa-se com a conjuntura de ser e pensar,
de physis e logos.

Desta forma, o encaminhamento em direção à
conjuntura é próprio da filosofia. Para Heidegger, a
filosofia é uma busca da unidade dentro da multiplici-
dade. E isto é feito não através de mera junção de
palavras, mas, nas palavras, a filosofia vai a busca da
compreensão do logos, do seu desde onde, do abarcar
unificante – dentro de uma multiplicidade -da conjun-
tura.

Utilizando de frases de Heidegger, se “a filoso-
fia está a caminho do ser”2, e “a linguagem é a casa
do ser”3, conclui-se que a filosofia busca a linguagem,
enquanto um pensar acolhedor que apresenta o real. E
estando a caminho do ser, a filosofia busca mostrar,
iminentemente, a realidade mais primeira, a origem,
isto é, o ser do sendo. Este ser do sendo, repita-se, é
compreendido e manifestado, vindo à fala por meio
da linguagem.

2 HEIDEGGER, Martin. O que é isso – a filosofia? In: Conferências e escritos filosóficos. (col. Os pensadores). p.18.
3 HEIDEGGER, Martin. Sobre o Humanismo. p.24.
4 Cf. HEIDEGGER, Martin. O afastamento do lógos originário e o caminho de acesso In: Heráclito.
5 Algo não no sentido material, mas o que em grego pode ser dito como tó de ti.
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Assim, a tarefa da philosophía é manifestar a uni-
dade, o ser do sendo, dentro da multiplicidade. De-
morar-se nesta tarefa não é coisa banal. Isto, pois na
multiplicidade reverbera-se a unidade, ou seja, existe
“um mesmo” (en panta)4 em cada sendo. Com isso, a
busca insistente de manifestar, em sua totalidade, este
“um” torna-se tarefa ainda mais árdua, à medida que a
multiplicidade do real tende a ocultar a unidade, o
“um”, formando-se, desta forma, uma tensão entre
ocultar e manifestar, a tensão do ser do sendo.

Até agora estivemos falando acerca de um entre-
gar-se acolhedor, indispensável para filosofar e, desta
forma, chegar a alguma compreensão do Que é isto –

a filosofia?. E para que aconteça este entregar-se aco-
lhedor é preciso um dis-por-se, um ex-por-se, um fra-
gilizar-se diante daquilo que é.

Dis-por-se, remete-nos a disposição. Disposição
é o termo que Heidegger comumente utiliza para tentar
trazer o vigor da palavra grega pathos. Pathos indica
para um algo5 que é independente de qualquer arbí-
trio ou do conhecimento do homem, mas, pelo con-
trário, o homem é acometido por algo que lhe é mai-
or, por uma disposição que se instaura. Neste entendi-
mento, pathos é suportar, agüentar e não escolher. Em
resumo, pathos é uma força constitutiva que perpassa
o homem.

Para exemplificar e tornar mais claro o que vem
sendo chamado aqui de disposição, pathos, passemos
ao seguinte trecho da obra “Ana Karenina” de Tolstoy:

Sem saber por que, sentiu, no meio do traba-
lho, uma agradável sensação de frescura nos
ombros ardentes e suados. Olhou para o céu
enquanto afiavam as gadanhas; formara-se uma
nuvem baixa e pesada e caíam grandes gotas
de chuva. Alguns ceifeiros puseram os cafetãs
às costas; outros, como Liêvin, limitaram se a
encolher alegremente os ombros perante a agra-
dável frescura da chuva.
Ceifaram franja após franja. Algumas eram gran-
des, outras curtas, umas de erva de boa quali-
dade, outras, de erva má. Liêvin perdeu a no-
ção do tempo, não sabia se era tarde ou cedo.
Na sua tarefa operara-se agora uma mudança
que lhe dava grande prazer. Durante o traba-
lho havia momentos em que se esquecia do
que estava a fazer e lhe era fácil ceifar. Então a
sua franja ficava tão bem ceifada como a de
Tito. Porém, quando se capacitava do que esta-
va a fazer, e procurava esmerar se, sentia a

responsabilidade da tarefa e a franja saía pior.

Ao terminarem outra franja, Liêvin ia recome-
çar de novo, mas Tito deteve-se e, aproximan-
do-se do velho, disse-lhe qualquer coisa em voz
baixa. Ambos olharam para o sol. ‘De que esta-
rão eles falando? Por que não principiaram ou-
tra franja?’, pensou Liêvin, sem reparar que
havia pelo menos quatro horas seguidas que os
camponeses ceifavam e que chegara a hora do
almoço6.

Disposição, pathos, no exemplo acima, pode ser
identificado como a disposição que guiou a ação de
Liêvin de forma tão perfeita e completa a ponto do
personagem perder a noção de tempo. Logo, pathos

denota algo que não é tangível, ponderável, pelo ho-
mem, mas sim o perpassa. E este, repita-se, é um modo
constitutivo do homem, isto é, de sua essência exis-
tencial.

Retomando, para Heidegger, para podermos filo-
sofar e, desta forma, dizer o que é filosofia, devemos
estar desde uma disposição, pathos, que privilegie o
pensar, a atividade de trazer à fala a unidade na mul-
tiplicidade do real. Segundo o autor em foco, a dispo-
sição, pathos, própria do filosofar é o espanto. Este é
o princípio, a arché77 de toda e qualquer filosofia, sen-
do este o motivo que fez com que os primeiros filóso-
fos se pusessem a pensar. Dado isto, a construção da
filosofia e a disposição para o seu entendimento estão
intimamente ligadas ao pathos, mais precisamente ao
espanto.

Diante do já exposto, podemos afirmar que a Fi-
losofia é um movimento de recolher-se para ser inti-
mado àquilo que designamos ser do sendo. No entan-
to, o entendimento do Que é isto – a filosofia? vai
acontecer não com frases feitas sobre o que é a filoso-
fia. Ele somente acontecerá no entregar-se à labuta
ontológica da questão. O caminho que aqui se percor-
re com estas indicações, busca falar sobre e, principal-
mente, desde um espanto, páthos, e com ele se dis-
por, se ex-por ao serviço daquilo que é a filosofia,
mergulhando numa demorada reflexão sobre a philo-

sophía e abrindo-se num diálogo que co-responda e
pense junto dos filósofos. Este caminho nos afirma que
a busca da questão Que é isto – a filosofia? vai contra
uma explicação imediatista e conceitual da questão.
E, assim como de forma imediata e conceitual não
podemos entender o Que é isto – a filosofia?.

A repulsa ao imobilismo conceitual acima apon-
tado é ainda mais radical. Isto, pois, de acordo com
Heidegger, ao trazer-se ao logos, à fala, o princípio
do real, physis, o ser do sendo, o homem não esgota
isto que “é” o princípio do real8, à medida que toda
filosofia, todo pensar, é desde uma perspectiva e dei-
xa seu assunto ainda questionador, carecendo, como
o mito de Sísifo, de um esforço, de uma repetição.
Com isso, uma vez “conquistado” um conceito disto
que é filosofia - ou qualquer “resultado” de um pen-
samento -, devemos recolocar a questão, isto é, re-
pensar. Contudo, tal retomada não significa reprodu-
ção, cópia. Repetição, recolocar a questão, repensar,
remonta à noção grega de mímesis, isto é, a busca
insistente pela retomada do vigor criativo do já fei-
to, para que este vigor não se “materialize”, torne-se
acabado e, com isso, finde-se, esgote-se, a criação.

6 TOLSTOI, Leon. Ana Karenina (volume I). Nova Cultura: São Paulo, 1995. P. 247-248.
7 Arché é origem. O sentido grego de origem é de “algo” que impulsiona o movimento inicial, dá a partida. Contudo, origem não se restringe
a este passo inicial, uma vez que, para os gregos, a origem está presente durante todo o “movimento”: acompanha determinando o modo
de ser da coisa e estruturando, isto é, acompanhando, conduzindo e dando uma finalidade para a coisa logo no seu nascimento.
Observado isto, arché é origem, sendo a possibilidade, condição e fundamento para algo “acontecer”. Destaca-se, por oportuno, que esta
dinâmica tem o modo de ser do salto, que será, mais à frente, abordado.
8 Cf. HEIDEGGER, Martin. O fim da filosofia e a tarefa do pensamento In: Conferências e escritos filosóficos. (col. Os pensadores).
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Logo, repita-se, todo pensamento e toda filosofia não
são fechados em si mesmos, últimos, absolutos, pois
sempre carecem de retomar o vigor do impensado
do ser do sendo, que se mantém indizível em sua
plenitude, mas apenas dá sinais, mostra caminhos,
perspectivas.

Abrindo um parêntese, é neste ponto que, se-
gundo Heidegger, o diálogo com a tradição filosófica
é importante. Á medida que esforçamo-nos a compre-
ender o que foi pensado pela tradição, sem nos per-
dermos numa reprodução sem sentido de conceitos
filosóficos, é que se mantém um verdadeiro diálogo
com a tradição e, consequentemente, com o funda-
mento de toda e qualquer filosofia: o espanto com o
real. Com isso, uma das formas de se compreender a
filosofia é lendo os pensadores, a tradição, e, ao fazer
isso, pensar aquilo que eles estavam pensando. É im-
portante corresponder o filósofo naquilo que ele bus-
ca. Quando correspondemos crescemos juntos e faze-
mos uma filosofia concreta. Portanto, filosofia é tam-
bém corresponder. Mas isso, repita-se, não quer dizer
copiar, reproduzir. É lançar-se junto, demorar-se jun-
to, auscultar a philosophía junto para, assim, sermos
interpelados pelo ser do sendo. Esta co-respondência
aos filósofos, ao ser do sendo, é uma escuta àquilo
que faz ser.

Voltando, a fim de compreender melhor a noção
de perspectiva, observemos o tópico 5, do capítulo 1,
da obra “Conhecer é criar”, de Gilvan Fogel9. O autor
levanta a questão: “o que é a laranja?”. Desta questão
surgem inúmeras respostas. São elas: a do botânico-
agronômo, sitiante, caminhoneiro, enfermo, guris, ar-
tista, “contemplador” e a do varredor de rua. Contu-
do, como se verifica isto não esgota o que laranja é,
não se descobriu a laranja-em-si10. O que se observou
foram apenas modos, “comos”, ou melhor perspecti-
vas disto que laranja é.

A essência, o ser, neste sentido, não está além
ou anterior à coisa, mas sim está na conjuntura, inte-
resse, perspectiva, no aparecer, no como (“mostrar-se
como”, laranja-aí11). E, nesta instância, é que se reali-
za todo o fazer filosofia, bem como o conhecer (ensi-
no/aprendizagem) e toda a relação do homem com o
real.

Ora, estávamos falando de filosofia e, de repen-
te, deparamo-nos com o outro termo em análise: o
ensino. Na verdade, o problema do conhecimento (en-
sino/aprendizagem) confunde-se com a Filosofia e,
desta forma, mesmo que de forma velada, vinha sen-
do trabalhado ao longo de todo o texto. Isto, pois o
texto busca ocupar-se, dizer, não só o significado de
Filosofia, mas sim, em última instância, a própria di-
nâmica do real, enquanto tal. Logo, além do fato de

ser necessário adentrar num processo de conhecimen-
to para se falar de filosofia, tem-se que ensino e filo-
sofia possuem o mesmo modo de ser, já que carecem
de um dis-por-se, ou seja, de um afinar-se com algo
que perpassa o homem. No caso da filosofia, ensinar e
aprender isto que é a filosofia demanda um sintoni-
zar-se com a disposição própria do pensar, qual seja, o
espanto.

Sendo assim, o ensino, compreendido de acordo
com o pensamento de Heidegger, não consiste na mera
transmissão e apreensão de conceitos. Mais do que
isto, para um conhecer propriamente dito, o indivíduo
deve ser acometido, a cada vez, por uma disposição,
pathos, que o encaminhe numa dinâmica própria de
ensino/aprendizagem. Com isso, o filosofar e o co-
nhecer (ensino/aprendizagem) - enfim a lida do ho-
mem com o real - não se dão desde uma busca, apre-
ensão ou determinação da verdade, do conceito. Pen-
sados radicalmente, o filosofar e o conhecer se mos-
tram não como a busca pelo ser das coisas, mas sim
com o afinar-se com a disposição, isto é, co-nascer
com as coisas. Assim, o sucesso da tarefa do conheci-
mento não se resume à apreensão do aluno dos con-
teúdos trazidos pelo professor – o que supostamente
ensina. De acordo com a concepção aqui apresentada,
o sucesso da tarefa de conhecer se dá quando o aluno
sintoniza-se com o fundamento da filosofia e, a partir
daí, pensa, filosofa, aprende.

Neste contexto, cumpre destacar que o fazer fi-

losofia e o ensino se dão sem mediação. Segundo

Heidegger, não há que se falar em estágios de com-

preensão de filosofia ou de aproximação da verdade

através do ensino/aprendizagem. Sem mediação re-

mete à noção de salto, ou seja, disto que sempre já

se deu: sempre se está cedo ou atrasado demais para

“observar” o salto. Em outras palavras, pode ser dito

como insight. A fim de ilustrar o fenômeno do salto,

observemos um exemplo: o aprendizado da filosofia.

Não há como afirmar que se está sendo introduzido

na filosofia – como pretende fazer crer a academia

ao nomear as disciplinas “propedêuticas” de “intro-

dução à filosofia”. Não existe estar mais ou menos

introduzido nisto que é a filosofia, pois, conforme o

pensador em foco, entra-se na filosofia com um salto.

Encaminhando um desfecho, verificou-se que a
filosofia não pode ser resumida num conceito, mas
deve ser, a cada vez, definida num esforço de pensa-
mento - esforço este que não depende do arbítrio do
homem, mas de uma disposição que o perpassa. O
conhecer, ensino/aprendizagem, por sua vez, antes
de ser a transmissão de dados a serem apreendidos,
exige um afinar-se com uma dinâmica própria de co-
nhecer. Logo, o ensino de filosofia, de acordo com

9 Cf. FOGEL, Gilvan. Conhecer é criar.Unijuí: São Paulo, 2003.
10 Termo em referência ao pensamento de Kant, que entendia que o homem percebia apenas os fenômenos, contudo não apreendia a coisa
em si, ou seja, a coisa como realmente ela é.
11 Termo em referência ao pensamento de Heidegger, que tem como ponto fundamental de seu pensamento o termo alemão dasein. A grosso
modo o Dasein é o lugar (Da) de manifestação do ser (Sein). A tradução mais corrente é “ser-aí” – por isso usar laranja-aí.
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Heidegger, funda-se num sintonizar-se, a cada vez,
com a disposição própria da filosofia, qual seja: o es-
panto com o real. Ademais, fala-se em “a cada vez”,
pois não se chega jamais a uma obra completa, abso-
luta, findada, já que, de acordo com o entendimento
que fora pincelado, sempre se chega a uma perspecti-
va. Com isso, o aprender e ensinar filosofia demanda
um eterno pôr-se em obra. Diante do exposto, pode-
se afirmar que fazer filosofia, ensinar, aprender, co-
nhecer, enfim a lida do homem com o real, é ação,
criação.
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