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«...a distância que a Escola e a sociedade pedagogizada pretendem reduzir é aquela
 de que vivem e que não cessam de reproduzir. Quem estabelece a igualdade 
como objetivo a ser atingido, a partir da situação de desigualdade, 
de fato a posterga até o infinito.» RANCIÈRE, J. 2002, p. 11.

O presente texto está fundamentado em dois pilares: nossa leitura pessoal - e subseqüente atitude reflexiva - de O mestre ignorante, do filósofo francês Jacques Rancière Nascido em 1940 (Argélia), J. Rancière é Doutor em Filosofia e Professor Emérito da Universidade Paris VIII (Departamento de Filosofia). É autor, entre outras obras, de A noite dos proletários (Cia. das Letras, 1988) e O desentendimento (Ed. 34, 1996).
; e a reação que esta leitura provocou em professores atuantes na Rede Pública (e outros ainda em processo de formação).
Jacques Rancière, em “O mestre Ignorante”, narra uma surpreendente aventura intelectual vivida por Joseph Jacotot. Jacotot, um intelectual ativo na época da Revolução Francesa e exilado nos Países Baixos por causa da restauração da monarquia, vivencia na Universidade de Louvain uma experiência como professor, que mudará para sempre sua concepção de educação, bem como sua concepção do processo de aquisição de conhecimento. Sem saber falar holandês e tendo como interlocutores alunos que não sabiam falar francês, ele se vê obrigado a improvisar uma solução na tentativa de superar essa barreira lingüística que se constituía num obstáculo para o seu ofício, em 1818. Por meio de um intérprete, ele propõe a seus alunos a leitura de uma edição bilíngüe de Telêmaco, publicada naquela época em Bruxelas. Propõe que a leiam, por conta própria, sem as explicações de um mestre que os pudesse conduzir ou facilitar em sua aprendizagem. Apenas propõe que leiam, com o auxílio da tradução e que, através do exercício de repetição e observação, tentassem entender e, depois, contassem o que leram, desafiando-os a produzir um texto em francês. 
Qual não foi sua surpresa com os resultados! Estes saíram bem melhores do que o esperado e despertaram em Jacotot questionamentos sobre a função do mestre e a necessidade de explicações no processo educativo. Para ele - que acreditava na instituição pedagógica como capaz de auxiliar no desenvolvimento de uma nova ordem social, através da inserção e promoção dos homens do povo, que acreditava na transmissão do conhecimento como possibilidade para um progresso social - aquela experiência vivida em Louvain foi algo que abalou e transformou profundamente suas teorias educacionais e sua prática, a partir de então. Foi uma experiência verdadeiramente revolucionária!  
É esta experiência que nos interessa trazer aqui, e a possibilidade de deslocamento de atenção feito por ele - e obviamente por Rancière - ao criticar a igualdade como ponto de chegada. Este deslocamento atinge diretamente quem lê o livro, da mesma forma que atingiu os professores já citados.  Até o momento mencionado, Jacotot, assim como todos nós professores, tinha como crença que a função do mestre era a de transmitir conhecimentos, transmitir o saber, ordenando a mente daquele que aprende, desenvolvendo sua capacidade cognitiva, partindo do simples para o complexo, conduzindo o aprendiz (aluno) através de explicações. Porém, o que o acaso o fez vivenciar foi algo completamente contrário a essa crença anterior. Jacotot resolve então radicalizar ainda mais essa experiência e, inspirado na aquisição e no aprendizado da língua materna pelas crianças, de forma autônoma e natural, passa a ensinar disciplinas e ofícios que ele mesmo ignora, como pintura e piano. Sua nova visão sobre o processo de ensino-aprendizagem se reforça ainda mais, a partir de então. Para ele, é possível ensinar sem explicar, inclusive ignorando aquilo que se ensina. 
A  leitura de “O mestre ignorante” em dois diferentes cursos de formação e capacitação de professores, causou um profundo impacto nos participantes. Tenha-se em vista que alguns se formavam para exercer o magistério e outros já lecionavam; que todos acreditavam já ter um olhar emancipador, portanto, uma atitude reflexiva (anti-autoritária, libertadora até, no jargão tão comum em nosso meio) acerca do aluno, da escola e do processo educativo; entrar em contato com o relato da experiência de Jacotot foi, no mínimo, ter que se questionar sobre determinadas idéias e práticas preconcebidas. Uma dessas experiências se deu no curso de Licenciatura da Faculdade de Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com seis turmas, em dois semestres, compostas de alunos oriundos de diferentes cursos de graduação e de diferentes períodos. A outra, em um curso de capacitação de professores de EJA (Educação de Jovens e Adultos), também promovido pela UERJ, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Em ambas, foram inúmeros os questionamentos surgidos sobre a função do mestre, a natureza do conhecimento e os objetivos de propostas e práticas pedagógicas. Embora estes questionamentos apareçam neste texto como forma de explicitar a possibilidade de reação provocada com a leitura de O mestre ignorante, o relato desde já se reconhece incompleto: seja pela proposta do próprio texto; seja pela riqueza vivenciada junto a estes profissionais.
O que propomos como reflexão, é duvidar se aquilo que sempre nos foi dado como elemento constitutivo do ato educativo - a lógica da explicação - é realmente constitutivo deste ato. Tanto nas tendências pedagógicas mais arcaicas como nas mais vanguardistas, a explicação aparece como presença indiscutível. Mais, sua presença, enquanto elemento de reflexão teórica, é mesmo despercebida, tamanha sua relação intrínseca com o processo da aprendizagem. Por um lado - aqueles que defendem este processo como responsabilidade única do professor, detentor do conhecimento - a educação é fundamentada numa lógica da explicação cada vez mais arraigada em elementos conservadores: autoridade exacerbada, controle disciplinar, valorização exagerada de conteúdos preestabelecidos. Por outro - aqueles que, confrontando o projeto anterior, propõem uma educação mais equilibrada entre a necessidade de formação e a valorização do aluno e seu contexto - a explicação ainda assim se mantém como presença não somente fundamental, mas também despercebida como elemento de reflexão. 
Ao afirmar que a lógica da explicação é despercebida como elemento de reflexão, não queremos afirmar a inexistência deste elemento no cotidiano teórico-prático do professor, mas sim que sua percepção, quando existente, já é dada como elemento constitutivo pedagógico. Atentemos para a citação abaixo, que explicita este posicionamento, retirada de um periódico muito acessível aos professores, e de tendência [auto-intilulada] vanguardista:

	Pesquisas feitas com alunos mostram que saber explicar é a mais importante qualidade de um professor - porque quem faz isso bem torna suas aulas mais interessantes. Essa habilidade não nasce com a gente, mas pode ser desenvolvida e aperfeiçoada. Explicar, segundo os dicionários [sic], é dar compreensão a outra pessoa [grifo nosso]. (...) Não há ensino sem explicação. ENSINAR bem é saber explicar, Nova Escola, p. 23, mar. 2003.

É esta lógica da explicação que Rancière denomina como o elemento que desafia a cada um de nós, professores, a partir da experiência de Jacotot. É esta lógica que merece, segundo nossas experiências de leitura e de contato com os professores também leitores da obra,  ser colocada em dúvida. Não se trata, pelo menos neste texto, e neste momento, de negar a necessidade da explicação no processo educativo. Menos ainda de definir a extensão do significado da explicação. O que pensamos ser coerente neste movimento de interrogação sobre a educação, é exatamente o porquê desta lógica estar tão intrínseca. 
Nas palavras do próprio Rancière:

a lógica da explicação comporta, assim, o princípio de uma regressão ao infinito: a reduplicação das razões não tem jamais razão de se deter. O que detém a regressão e concede ao sistema seu fundamento é, simplesmente, que o explicador é único juiz do ponto em que a explicação está, ela própria, explicada... Na ordem do explicador, com efeito, é preciso uma explicação oral para explicar a explicação escrita. Isso supões que os raciocínios são mais claros - imprimem-se melhor no espírito do aluno - quando veiculados pela palavra do mestre, que se dissipa no instante, do que no livro, onde estão inscritas para sempre em caracteres indeléveis. Como entender este privilégio paradoxal da palavra sobre a escrita, do ouvido sobre a vista? Que relação existiria, pois, entre o poder da palavra e do mestre? RANCIÈRE, J. 2002, p. 13-14.

Mais que responder à provocação da pergunta, é a superação da instituição definitiva desta lógica que interessa. O que Jacotot nos traz com sua experiência é a inversão de uma lógica que vê na explicação o fundamento do processo educacional, seja ele conservador ou de vanguarda. Uma lógica que, intencionalmente ou não, permite que o professor, mestre, não somente sinta a necessidade da explicação ao processo educativo, como também dar ao aluno a crença de que ele, por si só, é incapaz de aprender. Esta crença, tão arraigada, deve ser desfocada, e redirecionada a um novo objeto que deverá ser tão explicitamente evidenciado: a igualdade. Talvez nesta nova crença - crença na igualdade - esteja o grande projeto da experiência de Jacotot:

	a revelação que acometeu Joseph Jacotot se relaciona ao seguinte: é preciso inverter a lógica do sistema explicador. A explicação não é necessária para socorrer uma incapacidade de compreender. É, ao contrário, essa incapacidade [grifo do autor], a ficção estruturante da concepção explicadora de mundo. É o explicador que tem necessidade do incapaz, e não o contrário, é ele que constitui o incapaz como tal. Explicar alguma coisa a alguém é, antes de mais nada, demostrar-lhe que não pode compreendê-la por si só. Antes de ser o ato pedagógico, a explicação é o mito da pedagogia, a parábola de um mundo dividido em espíritos sábios e espíritos ignorantes, espíritos maduros e imaturos, capazes e incapazes, inteligentes e bobos. Ibid. p. 23-24.


Porém, o provocante texto de Ranciére e o resgate por ele realizado do significativo acaso que  Joseph Jacocot vivenciou, sem dúvida parece tocar num ponto que em nada traria novidade acerca daqueles temas que povoam a educação. Porém, esta aparente reincidência somente se faz coerente com uma leitura superficial do que nos propõe o autor. Superada a questão da igualdade entre todos, tão presente no contexto iluminista da Revolução Francesa, o que emerge é exatamente a que igualdade nos referimos: a igualdade como meta a ser alcançada, ou a igualdade tomada como pressuposto da atitude pedagógica? A primeira, está sem dúvida presente nos mais ecléticos modelos educacionais. Afinal, atualmente, pouca ou nenhuma teoria - incluindo as teorias políticas - afirmam o contrário. A busca da igualdade parece ser anseio do mais liberal ao mais revolucionários dos educadores e cidadãos. Porém, a segunda referência é a uma igualdade que fundamente a profundidade deste texto. 
Como já afirmado na epígrafe, aqui também há um desafio para nosso senso comum pedagógico: buscamos a igualdade como meta - e isso nos faz profissionais comprometidos com o processo avançado de educação contemporânea, tão centrado na utopia de uma sociedade sem desigualdade. Mas o que nos é proposto, é de onde sair, e não onde chegar. 
Mais recentemente, esta igualdade foi questionada a Rancière, que respondeu:

	... nenhuma teoria da inteligência jamais verificará a tese de Jacotot. Em outras palavras, não há consistência teórica auto-verificada no pensamento de Jacotot. (...) a hipótese da igualdade das inteligências não é fundada em uma teoria do conhecimento. É uma pressuposição, no sentido de axioma, é algo que deve ser pressuposto para ser verificado. (...) Todo o poder da hipótese igualitária está, portanto, naquilo que ela permite operar. É preciso por o suposto ignorante em uma situação onde a igualdade possa ser maximizada, onde ela possa ser tomada como ponto de partida, produzindo seu efeito. Entrevista concedida a P. Vermeren, em 24 jan. 2003.

Esta nova igualdade porém, não está pronta a ser compreendida de forma tão simples. Mesmo os equívocos que este tema possa provocar fazem parte da desconstrução de uma lógica há muito enraizada em nosso pensamento acerca da educação. Vejamos o que uma professora afirma, ao comentar a proposta de Jacotot:

	o antídoto [à divisão tradicional entre aqueles que sabem e aqueles que não sabem] seria uma escola ideal para todos com igualdade de oportunidades, porém como o autor centraliza muito sempre com pilares do "saber" e da "capacidade" [grifos da professora] para instruir, orientar (...) será necessária a emancipação, ruptura com o estigma do professor que sabe tudo... Relatório da uma professora participando do Curso indicado anteriormente.

	Interessante notar que este ponto foi um dos elementos chave na leitura dos professores. Trouxe grande incômodo esta percepção da igualdade Vale destacar que a igualdade aqui referida é a igualdade intelectual. A igualdade social, embora ligada a esta por conseqüência, não pode ser simplesmente identificada com ela. como ponto de partida, e não como ponto de chegada. Assumir-se alguém que, ao longo de sua atividade acadêmica e mesmo pessoal, sempre imaginou-se lutando por igualdade, mas sempre partindo da certeza da desigualdade, trazia desconforto. Não era fácil aceitar a possibilidade, explicitada na experiência de Jacotot, de que se pôde aprender sem um mestre explicador - ainda que não sem mestre. Ibid. p. 31. Embora a experiência de aprendizagem mais comum a todos nós - uma criança que aprende a língua materna - preencha nosso cotidiano, custava identificarmo-nos como seres da palavra. Pois como afirmou Rancière:

		... o filhote de homem é, antes de qualquer outra coisa, um ser de palavra. (...) Todo seu esforço [de aprendizado da língua estrangeira sem a necessidade de um mestre explicador], toda a sua exploração é tencionada pelo seguinte: uma palavra humana lhes foi dirigida, a qual querem reconhecer e à qual querem responder - não na qualidade de alunos, ou de sábios, mas na condição de homens; como se responde a alguém que vos fala, e não a quem vos examina: sob o signo da igualdade. Ibid. p. 29.

Este signo da igualdade afirma que "podia-se aprender sozinho, e sem mestre explicador, quando se queria [grifo nosso], pela tensão de seu próprio desejo ou pelas contingências da situação". Cf. conclusão de uma outra professora do mesmo curso. Os professores, mesmo entusiasmados com a leitura e as reflexões trazidas, levantavam novas questões que marcavam com que profundidade eram atingidos. O desejo natural - normal queremos afirmar - de se esperar uma saída para os problemas cotidianos de sala de aula Particularmente num Curso com este caráter. foram logo superados, sentindo que havia pouco tempo para tantas interrogações nascidas. Aos poucos, percebiam que se tratava não de se instituir um modelo novo, um projeto educacional, mais se desvelava uma possibilidade intrigante, pois se antes ameaçadora - que seremos nós se nos tiram o poder da explicação? -, agora revelava-se libertadora. Cada vez mais ficava explícita a carência de um material teórico que colocasse o professor mesmo em questão, que fundamentasse sua necessidade de se emancipar como homem. O mestre ignorante parecia como um grande desafio.
Em muitos encontros, os professores levantavam uma questão que para eles era emblemática: que significa ser mestre ignorante? Seria assumir "as sábias palavras de Sócrates [que] demonstra inteligentemente esta postura brilhante: sei que nada sei" Comentário em relatório de uma professora. ? Ou compreender que o mestre

	embrutecedor não é o velho mestre obtuso que entope a cabeça de seus alunos de conhecimentos indigestos, nem o ser maléfico que pratica dupla verdade; é exatamente por ser culto, esclarecido e de boa fé que ele é mais eficaz. Mais ele é culto, mais se mostra evidente a ele a distância que vai do seu saber à ignorância dos ignorantes. Mais ele é esclarecido, e lhe parece óbvia a diferença que há entre tatear às escuras e buscar com métodos... Idem.


Talvez fosse conveniente ouvir a resposta do próprio Rancière:

	o que é o «mestre ignorante»? É um mestre que se retira empiricamente do jogo e diz ao candidato à emancipação: o problema é seu, eis aqui este livro, eis aqui a oração, eis aqui o calendário [exemplos usados anteriormente pelos autor para exemplificar a possibilidade de aprendizado sem explicação], eis aqui o que tens a fazer; observa os desenhos nesta página, diz o que podes reconhecer aí, etc. (...) O mestre ignorante é o mestre que não quer saber das razões da desigualdade. Toda experiência pedagógica normal está estruturada por razões da desigualdade. Mas o mestre ignorante é aquele que ignora tudo isso e que comunica essa ignorância, isso é, comunica essa vontade de não saber nada a esse respeito. Cf. nota 3.


Sem dúvida estas colocações dos professores, ainda que no âmbito da resposta à pergunta que eles mesmos se propuseram, e sem atingir tão claramente o que afirma o Rancière, pontuam para outras questões trazidas por ele. Se antes estávamos seguros em nosso formação permanente, portanto em nosso esclarecimento, estamos agora pondo em dúvida nossa atuação docente. Não há ninguém mais seguro, neste sentido; todos corremos o risco - e grande - de permanecermos na lógica do embrutecimento. No caso dos professores acompanhados, este momento teve uma característica própria, que os colocava - eles mesmos - como alunos em busca de emancipação. Ou se reconhecendo como iguais, no que dizia respeito aos grandes educadores, tão longe e tão preparados. Não se chegava a eles, como alguém que traz uma nova receita, mas sim como alguém que, na mesma condição de duvidar da própria prática docente, aceita assumir os limites de sua atuação, estando aberto a possibilidades nunca antes pensadas. E nem mesmo agora, definidas de uma vez por todas. Esta condição de duvidar torna-se cerne da própria identidade do mestre:

		O conhecimento nasce da interrogação: quem desconhece essa simples evidência dificilmente estará em condições de prestar contas daquilo que aprendeu. O conhecimento nasce da interrogação: quem se recusar a reconhecê-lo, dificilmente estará em condições de aprender - e, menos ainda, de ensinar.[grifo nosso]  VALLE, L. 2002, p. 204. Neste sentido, somamo-nos a Kant (1996, p. 20.) ao afirmar «... a educação portanto, é o maior e mais árduo problema que pode ser proposto aos homens...».
 
Porém, ao assumirem esta identidade - ainda que como possibilidade - os professores começavam a se interrogar pela possibilidade de assumir a proposta de Jacotot na prática escolar, enquanto professores enquadrados a uma ordem institucional: não estaríamos falando de um aprendizado impossível? O aluno teria condições, de por si só assumir a tarefa do aprendizado? Estaria a pedagogia fadada ao fracasso, já que uma prática eminentemente na ordem da lógica explicativa? Onde estaria, então, a necessidade do mestre? Dois trechos nos esclarecem, ou indicam novos desafios. Em primeiro lugar, quando Ranciére afirma que:

	entre o mestre e o aluno se estabelece uma relação de vontade a vontade: relação de dominação do mestre, que tivera por conseqüência uma relação inteiramente livre da inteligência do aluno com aquela do livro - inteligência do livro que era, também, a coisa comum, o laço intelectual igualitário entre mestre e aluno. Esse dispositivo permitia destrinchar as categorias misturadas do ato pedagógico e definir exatamente o embrutecimento explicador. Há embrutecimento quando uma inteligência é subordinada a outra inteligência. O homem - e a criança, em particular - pode ter necessidade de um mestre, quando sua vontade não é suficientemente forte para colocá-la e mantê-la em seu caminho. Mas a sujeição é puramente de vontade a vontade. Ela é embrutecedora quando liga uma inteligência a uma outra inteligência. No ato de ensinar e de aprender, há duas vontades e duas inteligências. Chamar-se-á embrutecimento à sua coincidência. RANCIÈRE, J. 2002, p. 31.

Em uma outra indicação, mais recente, percebemos Rancière mostrando o limite, ou desafio, da proposta de Jacotot: a vontade!

	o pensamento da emancipação supões que alguns têm desejo de passar de fronteira. O que é essa fronteira que eles pretendem passar? Eles não o sabem muito bem. De fato, o pensamento da emancipação significa perguntar àquele que quer passar a fronteira em que continente ele deseja entrar, uma vez ultrapassada a fronteira, que também quer dizer; o que significa a fronteira? (...) O problema do mestre emancipador é, portanto: como fazer com que aquele que tem diante de si ultrapasse a única barreira que conta: a barreira entre aqueles que têm a opinião da igualdade e aqueles que têm a opinião da desigualdade? O emancipador não é alguém que vai ao encontro das pessoas para emancipá-las. A emancipação sempre supões um processo em que alguém quer passar e, assim, a questão é saber o que passar vai querer dizer. Cf. nota 3.

Como atuar sobre esta vontade-desejo do aluno? Não há dúvidas que este é um dos desafios mais presentes na prática educacional. Não é sem motivos que métodos, técnicas, e tantas estratégias educacionais buscam levar ao professor caminhos de atingir o aluno em seu desejo de aprender. Nos parece que realmente seja este um ponto crucial na aprendizagem; o que nos parece incomodar - como também pareceu incômodo aos professores que leram O mestre ignorante - é que ao se chegar à esta predisposição do aluno para aprender, não se chega  possibilitado a emancipação. Numa sociedade que, de fato, tem atrativos dos mais sofisticados para manter o desejo de todos nós voltado para interesses de consumo, o professor chega a romper esta barreira após um longo e árduo trabalho. Porém, ao chegar ao seu objetivo, assume sua postura de mestre explicador, e tem seu esforço perdido - ou pelo menos não levado às últimas conseqüências - ao não colaborar com a emancipação de seu aluno. Mais que afirmar que motivado o aluno aprende melhor (pela minha explicação), é necessário afirmar sua capacidade de se emancipar intelectualmente.	
Assim, o desafio que todos os professores assumiram como seu, foi exatamente olhar para sua prática educacional, e aí buscar elementos que ajudem a compreender as possibilidades e obstáculos de sua emancipação pessoal, bem como a de seus alunos. E aspirar que isso tome proporções cada vez maiores. Pois se inicialmente a proposta de Jacotot tem um caráter individual, no sentido que confronte entre o indivíduo mestre x indivíduo aluno; intelectual, enquanto forma de afirmar o pressuposto da igualdade; traz também uma utopia num ensino para além da explicação. E isso chama a atenção, como também chamou a eles, para uma nova questão: esta proposta segue o viés de nossa  mais presente inspiração, na educação nacional atual, formar [educar] o cidadão? Vale lembrar o livro homônimo de Patrice Canivez (1998, p. 31) que afirma que «...essa educação não pode mais simplesmente consistir numa informação ou instrução que permita ao indivíduo, enquanto governado, ter conhecimento de seus direitos e deveres, para a eles conformar-se com escrúpulo e inteligência. Deve fornecer-lhe, além dessa informação, uma educação que corresponda à sua posição de governante potencial.» Rancière esclarece:

	essa transformação individual, numa relação a dois, poderá ter efeitos diferentes, no âmbito social, no sentido em que geralmente se entende. O emancipador pode ter sonhos de emancipação social, ou simplesmente aspirar a um melhor lugar na sociedade. A emancipação intelectual tem uma ação suspensiva, no que se refere aos usos sociais. Cf. nota 3. 

Porém, ele também alerta para que não caiamos novamente no equívoco de unificar as razões. Afirma:

	o pensamento de emancipação intelectual não pode ser a lei de funcionamento de uma instituição, oficial ou paralela. Ele jamais é um método institucional. É uma filosofia, uma axiomática da igualdade, que não ensina formas de bem conduzir a instituição, mas separar as razões. Ser um emancipador é sempre possível, mas desde que não se confunda a função de emancipador com a função de professor. Um professor é alguém que desempenha uma função social. Ele pode comunicar a emancipação, a capacidade, a opinião de igualdade, a prática da igualdade entre os alunos, é claro, mas não há identificação possível entre essa transmissão, ou essa transferência de opinião, da capacidade igualitária, e a lógica da instituição. (...) é preciso separar as razões, que um emancipador não é um professor, que um emancipador não é um cidadão. Pode-se ser, ao mesmo tempo, professor, cidadão e emancipador, mas não se pode sê-lo em uma lógica única. Idem. 

    Diante de tal experiência vivida por Joseph Jacotot, como narra Jacques Rancière e de tantos questionamentos surgidos em diferentes grupos de trabalho com professores e vivenciados por nós, cabe ainda buscar  apoio em Kohan KOHAN, W. 2002, p. 257-260., que sintetiza e aponta alguns problemas relativos à lógica da explicação:

	Esta pode nos levar a uma regressão ao infinito. Se precisamos de alguém que nos explique algo para que possamos entender, também precisaremos de uma explicação que nos possibilite, ajude, facilite, nos leve ao entendimento desta primeira explicação e assim por diante. Uma explicação tentando o entendimento de algo e gerando a necessidade infinita de outras explicações sucessivas, mediadoras, para que se possa entender a própria corrente de explicações. 


	Esta é sempre autoritária, pois pressupõe que o saber é proveniente daquele que explica. O explicador detém o poder, a verdade, a explicação. Ele sabe, ele explica. Aquele que não entendeu aquilo que se pretendeu explicar, não atingiu a meta, o conhecimento. Não aprendeu. E o único capaz de avaliar e medir este resultado é aquele que explica. Além de também ter o poder de trazer em suas explicações, outros saberes, valores e idéias que as acompanhem.


	Esta possuí um enorme poder de reprodução. Uma explicação gera outra e gera consigo especialistas em explicar, complexificando cada vez mais a lógica da explicação, criando métodos, técnicas, porém sem uma correspondente melhora no entendimento, na aprendizagem, na compreensão.


	Esta se constituí como ato inaugural da aprendizagem e instaura um vazio a partir daquilo que não é explicável ou que não pôde, não conseguiu explicar, criando a ilusão de ser abrangente, mas, sendo, na realidade, limitadora e, muitas vezes, ocultando outros sentidos, possibilidades e até outras explicações.


	Sua relação com a incompreensão, enquanto necessária para a sua existência. As explicações existem para aquilo que não se compreende ou seria o contrário? É preciso semear a incompreensão para que se justifique o uso das explicações? Quais relações de poder se estabelecem a partir de então?


	Sua relação com o embrutecimento e a emancipação. Explicar é embrutecer, pois significa dizer que alguém é incapaz de aprender por si só, necessitando de explicações para tal. Paraliza o pensamento, dinamita a confiança em sua própria capacidade intelectual, ao contrário da emancipação que acontece quando uma inteligência obedece a si mesma, sem deixar-se guiar por outra.


	Sua relação com a igualdade. Precisar explicar algo a alguém é já dividir em duas distintas categorias aquele que explica (o superior) e aquele que precisa da explicação ( o inferior) e reduzir (por que não dizer “negar”?) para sempre as possibilidades de comunicação equânime entre ambos. Aquele que explica está fadado ao seu discurso sempre solitário de explicador e o que recebe a explicação nunca terá capacidade de compreender por si só.


Assim, nosso desafio permanece aberto. Como havíamos afirmado, a proposta presente neste texto é superar a lógica da explicação. Mas não está definido - pelo menos ainda não - que implicações isso poderá ter na nossa prática docente. E, se ensinar é também aprender e, se filosofar é, principalmente, questionar (particularmente autoquestionar); propomos esse texto como possibilidade de, uma vez mais, a filosofia interrogar, questionar a educação: nossa teoria e prática docente.
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