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EDITORIAL 

 

A FILOSOFIA E SEU ENSINO EM DEBATE 
 

Dr. Daniel Salésio Vandresen1 

 

A presente edição da Revista Eletrônica ΙF-Sophia, no XXII do 2º semestre de 

2021, propõe discutir a temática “Filosofia e ensino de filosofia: perspectivas, 

experiências e resistência no presente”. Dentre os diferentes artigos que compõe esta 

edição procurou-se contribuir para refletirmos sobre a filosofia em sua prática seja no 

ensino, na aprendizagem, na pesquisa e/ou na experiência do filosofar. 

A experiência do pensamento filosófico é fundamental para o fortalecimento da 

formação humana integral e autônoma, da vivência de uma atitude filosófica (êthos 

filosófico) e do domínio do conhecimento histórico-filosófico. A filosofia tem um papel 

indispensável na formação de uma educação para a diferença, isto porque, o pensamento 

filosófico se caracteriza pela criação de experiências singulares e de atitudes peculiares 

confrontando o atual cenário de crescimento de comportamentos preconceituosos e de 

espaços de intolerância. O conhecimento filosófico também é fundamental para a 

formação de um pensamento crítico, condição formativa importante para o 

discernimento de decisões e atitudes, bem como, para o julgamento das informações, 

principalmente neste momento de desinformação e negacionismo na ciência. Enfim, a 

                                                 
1 Doutor em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP – Marília – 

SP; Mestre em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Toledo – PR; 

Especialista em História do Brasil pela Universidade Paranaense – UNIPAR e Licenciado em Filosofia 

pelo Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE – Brusque – SC. Docente do Instituto Federal do 

Paraná – IFPR, campus Coronel Vivida – PR. Vice-coordenador do Grupo de pesquisa Filosofia, Ciência 

e Tecnologias – IFPR e Editor-chefe da Revista “IF-Sophia: revista eletrônica de investigações Filosófica, 

Científica e Tecnológica”. Integrante dos Grupos de Pesquisas: ENFILO - Grupo de estudos e pesquisa 

sobre o ensino de filosofia (UNESP/Marília) e NEDIH - Núcleo de Educação em Direitos Humanos 

(IFPR/Coronel Vivida). Coordenador do Projeto de Pesquisa "O ensino de filosofia e a escrita de si como 

experiência existencial" (PIBIC-Jr IFPR/CNPq, aprovado em edital em 2019, 2020 e 2021). Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Ensino de Filosofia, atuando principalmente nos 

seguintes temas: ensino de filosofia, subjetividade, técnica, Michel Foucault. Orcid: 

https://orcid.org/0000-0001-6662-4703. E-mail: daniel.vandresen@ifpr.edu.br 
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filosofia e seu ensino se constituem em uma questão filosófica de relevância no atual 

contexto cultural, social e político do Brasil. 

A temática desta edição tem por objetivo propiciar um espaço de manifestação 

das pesquisas em filosofia e de experiências do filosofar em seu ensino, como uma 

maneira de marcar a resistência aos projetos governamentais que produzem a 

diminuição da carga horária da filosofia do currículo de ensino médio (como também de 

outras disciplinas das áreas humanas), como praticada nas propostas de reformulações 

curriculares a partir da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino 

médio (aprovada em 2018), as quais não contribui para a formação de um olhar atento e 

cuidadoso para consigo mesmo, com o outro e com o mundo. 

A proposta dessa edição, busca somar forças ao movimento que se tem 

produzido para debater e dar voz a filosofia e seu ensino, como a inserção desta 

temática em eventos, publicações de colunas e entrevistas em sites, manifestações de 

organizações de professores de filosofia e dossiês em periódicos. Nas últimas décadas 

professores-pesquisadores do ensino de filosofia têm buscado construir um campo 

teórico e metodológico para lutar pela sua efetivação como subárea de conhecimento na 

filosofia. Contudo, ainda não há o reconhecimento institucional, cuja identidade é 

importantíssima para potencializar pesquisas e financiamentos para a formação de 

recursos humanos na área. Enfim, diferentes estratégias na luta para não silenciarem a 

filosofia e resistir aos desmandos das políticas educacionais. 

Nessa edição da Revista IF-Sophia o leitor encontrará textos de professores e 

pesquisadores seja diretamente ligado ao dossiê sobre a filosofia e seu ensino, como 

também textos de fluxo contínuo. A presente edição contém 15 artigos, sendo que 11 

estão ligados ao tema do dossiê e 4 são de temáticas gerais. O destaque dessa edição é 

que recebemos uma contribuição internacional e um artigo escrito em esperanto. Os 

quatro primeiros artigos abordam experiências com o ensino de filosofia (com temas 

teóricos, experiências com o ensino e de formação de professores). Já os outros sete 

artigos do dossiê tratam sobre assuntos ligados as diferentes áreas da filosofia. E os 

quatro últimos artigos são artigos de fluxo contínuo que abordam diferentes temáticas 

em sintonia com o escopo da revista. 
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Também nessa edição continuamos com a ação de interação da revista com a 

comunidade por meio da criação de uma imagem de capa para a presente edição. A ação 

ocorreu por meio de um projeto de extensão (Processo SEI nº 23411.011581/2020-21), 

coordenado por mim e pela professora Dr. Katyuscia Sosnowski, e contou com a 

participação de apenas uma proposta, que foi da estudante Andrieli Madalena Lauxen 

do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio do IFPR/Campus 

Avançado Coronel Vivida. A presente imagem de capa nos conduz a refletir sobre o 

modo como praticamos a filosofia na sala de aula e para além dela. A perpceção da 

filosofia contruída na imagem é da aprendizagem da filosofia como vida (prática 

comum na filosofia estoica) e que pensa o ensino de filosofia não apenas como 

reprodução do conhecimento. Um trabalho sobre si mesmo, um cuidado de si como 

afirma Foucault, em que a busca da verdade, por meio de discursos conceituais, não se 

deslocam da prática da vida. 

Enfim, com essa temática da edição XXII da Revista IF-Sophia queremos 

afirmar o imperativo: temos que continuar praticando novas formas de (re)existir em 

filosofia! 

Desejo a todos uma boa leitura e cuidem-se. 

 

Coronel Vivida, 29 de dezembro de 2021. 



2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

12 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

 

VOCAÇÃO EXISTENCIAL CONTRA FATALISMO POLÍTICO-

SOCIAL:  

pensando o ensino de filosofia com Paulo Freire 

 

EXISTENTIAL VOCATION AGAINST SOCIO/POLITICAL 

FATALISM:  

thinking about the teaching of philosophy with Paulo Freire 

 

EKZISTENTA VOCIO KONTRAŬ LA POLITIKA-SOCIA 

FATALISMO:  

pripensi la filozofian instruadon kun Paulo Freire 

 
 

Rafael Davi Melém da Costa2 

 

Resumo 

Procuro pensar o ensino de filosofia como uma possibilidade de exercer nossa vocação 

existencial e, consequentemente, combater o fatalismo político-social, tal como 

compreendo que estes elementos possam ser reconhecidos na reflexão educacional de 

Paulo Freire. Especificamente, concentro-me em “Educação como prática da liberdade” 

(2021 [1967]), obra que nos apresenta o conceito de relação, pertencente 

exclusivamente à esfera humana, cujas características constitutivas possibilitam o que 

Freire chama de existir: não só estar no mundo (viver), mas estar com o mundo. A 

existência, essencialmente transformadora da realidade, opõe-se ao fatalismo político-

social, marcado pela tese de que o mundo é tal como se nos apresenta e não pode ser 

transformado. Nesse contexto, a massificação, como introjeção do fatalismo, como 

fechamento de nossas possibilidades existenciais, constitui o oposto da educação, que 

deve ser o caminho para o exercício de nossa vocação existencial. Em face disso, busco 

evidenciar como toda essa reflexão é pautada por uma reelaboração crítica freiriana das 

correntes filosóficas existencialistas do século XX (d.C.), especialmente Jaspers e 

Marcel, constituindo uma antropologia existencial ontologicamente lastreada que pode 

nos ajudar a pensar a filosofia e seu ensino como historicamente dimensionados, 

política e socialmente referenciados, orientados pela compreensão de que estar com o 

mundo é transformá-lo e enfrentar as forças conservadoras que desejam impedir essa 

transformação. Assim, podemos compreender e exercer a filosofia e seu ensino como 

                                                 
2 Graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará (FAFIL/UFPA), 

com habilitação em Bacharelado e Licenciatura. Mestre em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação 

em Filosofia da Universidade Federal do Pará (PPGFIL/UFPA). Membro do Grupo de Pesquisa POIESIS 

- Grupo de Pesquisa em Filosofia Antiga e Recepção, sob a coordenação da Profa. Dra. Jovelina Maria 

Ramos de Souza (FAFIL/PPGFIL/UFPA). Professor efetivo de Filosofia da Escola de Aplicação da 

Universidade Federal do Pará (EAUFPA). E-mail: rafaelmelem@ufpa.br 
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resistência à desumanização que o fatalismo tenta impor aos seres humanos; como 

ultrapassagem da consciência e da ação transitivo-ingênuas em direção das transitivo-

críticas. 

Palavras-chave: Existência. Ontologia. Educação. Massificação. Consciência. 

 

Abstract 

I search to think the philosophy teaching as possibility to exercise our existential 

vocation and, consequently, oppose the fatalism socio/political, as well as understand 

that these elements can be know in the educacional reflection of Paulo Freire. 

Specifically, I focus on “Educaction as a Practice of Freedom” (2021 [1967]), book that 

presents the relationship concept, belonging exclusively to the human sphere, which 

constitutive characteristics enable what Freire affirms to exist: not only being in the 

world (living), but being with the world. The existence, essentially transforming reality 

opposes political/social fatalism, marked by thesis that the world is as it presents itself 

and can not be transformed. In the context, the massification, as an introjection of 

fatalismo, as a closure of existential possibilities, constitutes the opposite of education, 

that which must be the way to our existential vocation. Thereby, I search evidence in 

how all this reflection is substantiated by a freirian critical re-elaboration of 

existentialist philosophical currents of the 20th century (BC), especially Jaspers and 

Marcel, constituting an antological existential anthropology asserted that can help us 

think the philosophy and its teaching as dimensioned historically, politically and 

referenced, guided by understanding that being in the world is transforming it and 

confront the conservative forces who wish to prevent this transformation. So, we can 

understand and exercise the philosophy as a resistance to dehumanization that fatalism 

tries to impose on human; as overtaking awareness and action naive-transitive towards 

the critical-transitive. 

Keywords: Existence. Ontology. Education. Massification. Conscience. 

 

Resumo 

Mi provas pensi pri la instruado de filozofio kiel ebleco por ekzerci nian ekzistecan 

alvokiĝon kaj, sekve, kontraŭbatali socipolitikan fatalismon, ĉar mi komprenas, ke tiuj 

elementoj estas rekoneblaj en la eduka reflektado de Paulo Freire. Specife, mi 

koncentriĝas pri “Edukado kiel praktiko de libereco” (2021 [1967]), verko kiu 

enkondukas nin en la koncepton de rilato, apartenanta ekskluzive al la homa sfero, kies 

konstituciaj trajtoj ebligas tion, kion Freire nomas ekzisti: ne nur. esti en la mondo 

(vivi), sed esti kun la mondo. La ekzistado, esence transformanta la realon, kontraŭas la 

socipolitikan fatalismon, markitan de la tezo, ke la mondo estas tia, kia ĝi estas 

prezentita al ni kaj ne estas transformebla. En tiu ĉi kunteksto, masiĝo, kiel introjekcio 

de fatalismo, kiel fermo de niaj ekzisteblecoj, konsistigas la malon de edukado, kiu 

devas esti la vojo al la ekzercado de nia ekzisteca alvokiĝo. Konsiderante ĉi tio, mi celas 

montri, kiel ĉi tiu tuta pripensado estas gvidata de Freiriana kritika reelaborado de 

ekzistadismaj filozofiaj fluoj de la 20-a jarcento (p.K.), precipe Jaspers kaj Marcel, 

konsistigante ontologie apogitan ekzistecan antropologion kiu povas helpi nin. pensi pri 

filozofio kaj ĝia instruado kiel historie dimensiitaj, politike kaj socie referencitaj, 
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gvidataj de la kompreno, ke esti kun la mondo estas transformi ĝin kaj alfronti la 

konservativaj fortoj, kiuj deziras malhelpi ĉi tiun transformon. Tiel, ni povas kompreni 

kaj ekzerci la filozofion kaj ĝian instruon kiel reziston al la malhumanigo, kiun 

fatalismo provas trudi al la homoj; kiel venkado de la konscienco kaj la transitiva-naiva 

agado al la transitivaj-kritikaj. 

Ŝlosilvortoj: Ekzisto. Ontologio. Edukado. Masigo. Konscienco. 

 

 

VIVER E EXISTIR: ESTAR NO MUNDO, ESTAR COM O MUNDO E A 

VOCAÇÃO EXISTENCIAL 

“Educação como prática da liberdade” (2021 [1967]), de Paulo Freire, é marcada 

por uma espécie de antropologia existencial ontologicamente lastreada, a partir da qual 

nos é apresentada uma concisa, mas bastante explícita, diferença entre dois modos de 

ser do ser humano em face do mundo, um que na verdade o faz ser de forma inautêntica, 

outro que o faz ser o ente que é. Trata-se, respectivamente, de (apenas) estar no mundo 

e de estar com o mundo. 

Estar no mundo, apenas, consiste para o ser humano na “(...) simples 

adaptação, acomodação ou ajustamento, comportamento próprio da esfera dos contatos, 

ou sintoma de sua desumanização” (FREIRE, 2021, p.58). Desumanização, pois, os 

contatos são próprios da esfera animal, constituem aquele modo de ser que, por si 

somente, não permite ao ser humano ser o que é enquanto ente humano que é. 

Desumanização porque o ente humano já é humano e se não é conforme ao seu ser é 

porque o impedem de sê-lo, como veremos.  Estar no mundo, apenas, consiste 

exclusivamente em viver. Contudo, nos diz Freire, para se ser humano não basta viver, 

têm-se de existir. 

 

Existir ultrapassa viver porque é mais do que estar no mundo. É estar 

nele e com ele. E é essa capacidade ou possibilidade de ligação 

comunicativa do existente com o mundo objetivo, contida na própria 

etimologia da palavra, que incorpora ao existir o sentido de criticidade 

que não há no simples viver. Transcender, discernir, dialogar 

(comunicar e participar) são exclusividades do existir. O existir é 

individual, contudo só se realiza em relação com outros existires. Em 

comunicação com eles (FREIRE, 2021, nota 4, p. 57).3 

                                                 
3 A seguir, na mesma nota de rodapé, Freire nos diz: “Neste aspecto, cf. Karl Jaspers, ‘Origen y meta de la 

historia’. Revista de Occidente, 1953; e Razão e anti-razão em nosso tempo. Rio de Janeiro: ISEB, 1958” 
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Para compreender o existir como o modo próprio de se ser humano, devemos 

nos remeter à esfera das relações, esfera pura e propriamente humana, cujas conotações 

constituem o que chamo de vocação existencial: pluralidade, transcendência, criticidade, 

consequência, discernimento e temporalidade. Essas conotações constituem o humano 

como ente de relações que é, fazendo-o não apenas estar no mundo, mas estar com o 

mundo. Estar com o mundo, por sua vez, significa se integrar a ele, enraizar-se,4 no 

sentido de reconhecer que “A partir das relações do homem com a realidade, resultantes 

de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele 

dinamizando o seu mundo” (FREIRE, 2021, p.60).  

“Entendemos que, para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, 

independente dele, possível de ser conhecida” (FREIRE, 2021, p. 53). Uma realidade na 

qual ele é um ser dado, um fato dessa realidade. Contudo, essa facticidade humana (sua 

situação, seu ser como fato), não deve se tornar um fatalismo, uma doutrina acerca da 

                                                                                                                                               
(FREIRE, 2021, nota 4, p. 57, itálicos do original). Esta menção é importantíssima, pois, toda a 

concepção freiriana do existir como autêntico modo de ser do humano, está em consonância com a 

filosofia existencial da história que nos é apresentada na primeira obra mencionada. Em “Origen y meta 

de la Historia” (1980), ao caracterizar o que chama de eixo do tempo, uma espécie de marco histórico que 

define o modo de vida próprio da humanidade ao longo da história (remontando desde ao 8º século antes 

de Cristo), e que surge em mais de uma civilização (chinesa, hindu e grega) no mesmo período, Jaspers 

nos diz: “A novidade dessa época recai em que nos três mundos o homem se eleva à consciência da 

totalidade do Ser, de si mesmo e de seus limites. Sente a terribilidade do mundo e a própria impotência. 

Formula a si mesmo perguntas radicais. Aspira desde o abismo à libertação e à salvação, e ao mesmo 

tempo que toma consciência de seus limites se propõe as finalidades mais elevadas. E, enfim, chega a 

experimentar o incondicionado, tanto na profundidade do próprio ser como na claridade da 

transcendência” (1980, p. 20. Tradução minha do espanhol). Já a afirmação de que o uso autêntico do 

discernimento é o uso comunicativo, não dogmático e dialógico remete, mais especificamente, à “La 

razón y sus enemigos em nuestro tiempo” (1967) (título em espanhol para a segunda obra mencionada), 

onde podemos ler: “Porém, mais ainda: para a razão, na existência concreta e temporal a verdade está 

ligada à comunicação. Verdade sem comunicação se identifica com falsidade. A verdade ligada à 

comunicação não está concluída: na participação escuta o eco e se examina a si mesma e às demais. Se 

distingue de todo pronunciamento parcial. Eu não sou portador da verdade; busco-a junto com aquele que 

sai ao seu encontro ouvindo, perguntando, investigando” (JASPERS, 1967, p.43. Tradução minha do 

espanhol). 
4 No que diz respeito ao enraizamento, a referência freiriana predominante é Marcel. Em “El misterio del 

ser” (1953), o filósofo nos diz que o humano é um ser em situação, e que isto significa que os dados 

circunstanciais que determinam nossa existência empírica não devem ser tomados como contingentes em 

relação ao que somos. Ser em situação é ser constituído pelos dados circunstanciais da existência 

empírica. É reconhecer, também, que somos seres em transformação e que essa transformação constitui 

igualmente nosso ser. Por isso, somos situados e datados. Apenas reconhecendo sua condição, situada e 

datada, é que o humano pode, efetivamente, tornar-se permeável à realidade, recolhe-la consigo pela 

reflexão e ser parte dela. Sem isso, o humano está exilado do real. 
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imutabilidade do mundo e do modo de vida humano; justamente porque as conotações 

da esfera das relações constituem o humano como ente de relações, ente que, embora 

sempre sob circunstâncias dadas, que condicionam em algum grau o seu agir, pode 

transformar a realidade e, inclusive, as próprias circunstâncias. O mundo é independente 

do ser humano, mas não lhe é indiferente. A existência se faz como abertura ontológica 

ao mundo, e, na mesma medida, como abertura ontológica do mundo ao humano; daí a 

possibilidade de integração, de estar com o mundo pela ação e não meramente pela 

passividade, pela reflexão e não meramente pelo reflexo, pela recriação e não 

meramente pela acomodação. 

Mais ainda, a abertura que é o existir se faz pela relação e pela comunicação, ou 

seja, pelo comum, pelo estar com. Pelo estar com o mundo e, portanto, com os 

existires que dele constituem fatos: estar com o mundo é estar com os outros – e estar 

com os outros é comunicar-se com eles, dialogar, respeitar a sua condição de existentes. 

Estar com os outros significa reconhecer e realizar nossa comum humanidade, realizar 

o que Freire chama de vocação natural de integrar-se [ao mundo], de vocação 

natural da pessoa para ser sujeito, de ontológica vocação de ser sujeito (2021), e 

que chamo aqui de vocação existencial. 

Como indicado acima, são as conotações da esfera das relações, esfera, insista-

se, puramente humana, que permitem ao ser humano humanizar-se, portanto, existir. A 

pluralidade consiste em nossa capacidade de resolver múltiplos desafios de maneiras 

igualmente plurais, sejam desafios diferentes ou os mesmos desafios; a pluralidade 

revela nossa liberdade, no sentido de que nossas ações não são de um único tipo e nem 

há sobre elas uma determinação, que as torne unívocas. A criticidade, naturalmente 

intrínseca à capacidade humana de conhecimento objetivo da realidade, faz com que 

essa capacidade questione a si mesma, no sentido de aferir se o conhecimento que 

produz é verdadeiro, realmente objetivo, se são autênticas as conexões causais com que 
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explica o mundo; dessa forma, nosso conhecimento é naturalmente reflexivo, um 

conhecimento que se debruça sobre si mesmo, sobre seus critérios, seus fundamentos.5 

Como parte da realidade, o ser humano naturalmente exerce a crítica sobre o 

conhecimento que tem de si mesmo, sobre o modo como se comporta nessa e com essa 

realidade, dos valores ético-políticos que norteiam suas ações. Portanto, suas ações são 

reflexivas, ações que envolvem um pensar crítico sobre o agir; por conseguinte, não são 

meramente reflexas, respostas previamente condicionadas aos estímulos do meio 

(natural e social). A reflexividade do conhecer e do agir, junto com a pluralidade, 

possibilitam ao humano transformar a realidade: recria-la e não somente reproduzi-la. 

Ligado a esse conhecimento de si, mais precisamente ao reconhecimento de sua 

finitude, como inacabamento, como plenitude possível pela ligação com o Criador, uma 

ligação genuinamente libertadora, está a transcendência. Nesse contexto, a 

transcendência significa a possibilidade de ir além da esfera animal, do mero viver, e 

das situações de animalização a que o ser humano possa ser submetido. Como imagem 

do Criador, o humano se constitui em dignidade, em valor absoluto – que não deve, sob 

nenhum pretexto, ser instrumentalizado.6 

                                                 
5 O despertar da consciência humana para o ser, para si mesma e seus limites, marca de nossa humanidade 

segundo Jaspers (1980), resulta, ainda segundo esse filósofo, da reflexão: “Isto resulta da reflexão. Um 

dia a consciência se faz consciente de si mesma, o pensamento se volta ao pensamento e faz dele seu 

objeto. Se produzem combates espirituais com a intenção de convencer aos demais mediante reflexões, 

raciocínios e experiências. Se ensaiam as possibilidades mais contraditórias. A discussão, a formação de 

partidos, a divisão do espiritual, cujas partes, não obstante, se relacionam entre si na forma de 

contraposição, engendram inquietude e movimento até alcançar o caos espiritual” (1980, p. 20/1. 

Tradução minha do espanhol). 
6 No que diz respeito ao diálogo crítico de Freire com Jaspers (e com o existencialismo cristão de modo 

geral), a transcendência é um tema essencialmente estratégico. Se, para Freire, a transcendência indica ao 

ser humano o para além da animalidade, sua espécie de sinal distintivo em meio aos demais viventes, 

podemos perceber aí os ecos de Jaspers, para quem a transcendência é a base da própria historicidade que 

constitui a humanidade em seu sentido próprio, existencial. “Porém este presente cheio finca sua âncora 

na origem eterna. Ascender mediante a história ao mais além da história, ao transcendente, que nos 

envolve, é o mais alto, que o pensamento não pode alcançar, mas que sempre procura tocar” (JASPERS, 

1980, p. 12. Tradução minha do espanhol). É pelo transcendente que despertamos para a origem e meta da 

história, para o sentido da humanidade, ainda que, também pelo transcendente, esse sentido permaneça 

sempre em aberto. “Em meu esboço vou inspirado, como por um artigo de fé, pela convicção de que a 

humanidade tem uma origem única e uma meta final. Porém, não conhecemos em absoluto nem esta 

origem nem esta meta. Unicamente os vislumbramos nos símbolos equívocos por entre os quais se move 

nossa existência” (JASPERS, 1980, p. 18. Tradução minha do espanhol).  
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Reconhecendo, pela criticidade que lhe é natural, sua pluralidade e sua 

transcendência, o ser humano discerne a si mesmo pela temporalidade, pela 

conotação que completa sua vocação existencial. 7 

 

No ato de discernir, porque existe e não só vive, se acha a raiz, por 

outro lado, da descoberta de sua temporalidade, que ele começa a 

fazer precisamente quando, varando o tempo, de certa forma então 

unidimensional, atinge o ontem, reconhece o hoje e descobre o 

amanhã (FREIRE, 2021, p. 56/7). 

O homem existe – existere – no tempo. Está dentro. Está fora. Herda. 

Incorpora. Modifica. Porque não está preso a um tempo reduzido a um 

hoje permanente que o esmaga, emerge dele. Banha-se nele. 

Temporaliza-se. (FREIRE, 2021, p. 57). 

  

Apreendendo a temporalidade, o discernimento entre o ontem, o hoje e o 

amanhã e, sobretudo, apreendendo a si mesmo como temporalidade, como ente 

temporal, o ser humano reconhece a possibilidade de transformação do mundo e, 

fundamentalmente, a sua capacidade de transformar o mundo, portanto, o seu estar com 

o mundo. É por isso que Freire nos diz que o ser humano existe no tempo. Porque ao 

emergir da eternidade, como tempo supostamente indiscernível, como fatalismo, como 

imutabilidade, ele reconhece o mundo e a si mesmo como temporalidade, como 

transformação.8 Reconhece, avanço aqui, o seu com o mundo, o que há de comum entre 

mundo e humano: a possibilidade de transformação. A possibilidade de transformação 

do mundo e de si pelo humano; e do humano e de si pelo mundo – como participante do 

mundo com o mundo, o mundo transforma a si mesmo pela transformação que nele e 

com ele o humano realiza. 

                                                 
7 Ainda sobre a relação entre o transcendente e a história, mas tomando o eterno como o transcendente, 

Jaspers (1967) nos diz: “O eterno se faz presente tão só em forma histórica. A historicidade é 

existencialmente a unidade do temporal e do eterno; é o reconhecimento de que o eterno se decide como 

fenômeno no tempo. Enquanto existimos como existência concreta somos históricos e não o caso 

particular de algo geral. (...) Esta historicidade significa plenitude e compromisso. Nos identificamos com 

ela. Porém, transcendemo-la ao tomar consciência de seu caráter graças à razão. Protegidos por nossa 

historicidade, através dela mesma podemos nos reintegrar ao supra histórico” (1967, p. 46. Tradução 

minha do espanhol). 
8 Obviamente, o eterno, nesse caso, não significa o transcendente como fundamento e abertura para o 

existir, para a historicidade humana, como aponta Jaspers (1967, 1980). Mas, à eternidade como negação 

da historicidade, da temporalidade, da abertura permanente para a construção do sentido da existência. 
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Reconhecendo sua temporalidade e a posição de agente que ela implica, pela 

possibilidade de transformação que lhe faculta, o ser humano reconhece, também, a 

conotação consequente de suas relações. Como autor e ator, o ser humano elabora a 

esfera da cultura e da história, e reconhece nelas a sua esfera própria, justamente 

porque são a realização de sua humanidade. De outro lado, é em meio à cultura e à 

história que o ser humano pode realizar sua vocação existencial e, mais do que 

sobreviver, vir a existir.9 

Contudo, como o existir não se faz senão com outros existires, portanto, 

socialmente, e reconhecendo sempre, como pressuposto das análises freirianas, que a 

sociedade é marcada por conflitos, opressões e formas de exploração (o mesmo valendo 

para a cultura e a história), e que não existe, assim, ação política e educação que não se 

faça a favor de uns e contra outros (FREIRE, 2003); a realização da vocação existencial 

se faz na luta pela humanização dos seres humanos, por sua libertação e contra sua 

animalização (desumanização) e opressão: 

 

Portanto, enquanto o animal é essencialmente um ser da acomodação 

e do ajustamento, o homem o é da integração. A sua grande luta vem 

sendo, através dos tempos, a de superar os fatores que o fazem 

acomodado ou ajustado. É a luta por sua humanização, ameaçada 

constantemente pela opressão que o esmaga, quase sempre até sendo 

feita – e isso é o mais doloroso – em nome da sua própria libertação 

(FREIRE, 2021, p.59-60). 

 

Mais do que uma luta da humanidade contra a natureza, humanidade aqui como 

uma espécie de neutralidade (a ser liderada por uma “elite”); a luta pela realização da 

vocação existencial é uma luta contra uma parte da própria humanidade, a qual empenha 

                                                 
9Uma vez mais, a retomada de Jaspers se faz perceptível. Para este filósofo a existência humana é 

histórica, a historicidade é o existir humano, “na história nos encontramos a nós mesmos em forma de 

liberdade, de ‘existência’, de espírito, de seriedade na decisão, de independência de todo mundo. Na 

história nos fala o que não nos fala na Natureza: o mistério do salto à liberdade, à revelação do Ser na 

consciência humana” (1980, p. 311. Tradução minha do espanhol). Sendo importante frisar que a história 

é constitutivamente transição, transformação constante, em busca de sentido, um sentido que serve de 

meta, mas que jamais é estabelecido em definitivo: “(...) onde surge o espírito há consciência, reflexão, 

movimento irreprimível em trabalho consigo mesmo, em si mesmo, em uma abertura até o possível que 

não se pode fechar” (JASPERS, 1980, p. 313. Tradução minha do espanhol). “Assim, pois, o traço 

fundamental da história é: A história é, em absoluto, transição. Não é próprio da história o essencialmente 

duradouro; tudo o que dura não é mais que sua base, seu material, seu meio” (JASPERS, 1980, p. 316. 

Tradução minha do espanhol). 
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esforços em animalizar os demais seres humanos – e acaba animalizando também a si 

mesma. Assim, se Freire recorre ao que chamo de uma antropologia existencial 

ontologicamente lastreada, não é para que se enclausure em uma subjetividade a priori, 

para a qual o empírico é simplesmente contingencial; uma subjetividade independente 

da cultura, da história e da sociedade (subjetividade pura).10 Como “Não há educação 

fora das sociedades humanas e não há homem no vazio” (FREIRE, 2021, p.51), as 

conotações das relações só existem em situação, em contato direto com o mundo como 

realidade objetiva; a realização da vocação existencial é feita de cultura e história, de 

ação social e política.11  

A apreensão da temporalidade, como possibilidade de transformação da 

realidade, constitui a abertura que é o existir, o lançamento do humano a um mundo que 

não está mais fechado para ele e, se me é permitido avançar aqui, leva-o a reconhecer 

sua ação como práxis, como transformação da realidade. Uma realidade que exige a sua 

transformação justamente porque é feita a favor de uns e contra outros. 

 

FATALISMO POLÍTICO-SOCIAL E FORMAS DE CONSCIÊNCIA  

                                                 
10 No tocante à crítica a uma compreensão a priori acerca do humano, cognitiva, moral e politicamente 

falando; à crítica a pensar o humano como sujeito a priori, desencarnado, desenraizado, como estrutura 

puramente abstrata; percebemos a intensificação do diálogo crítico com Gabriel Marcel. Para este, a 

reflexão não se confunde com algo puramente abstrato; a reflexão é exigida porque há algo real em jogo; 

é, portanto, uma atividade pessoal: “A reflexão se articula com algo vivido e é muito importante conhecer 

a natureza dessa articulação” (1953, p. 81. Tradução minha do espanhol). Para tal, é preciso remontar ao 

conceito de existência: “O prefixo ‘ex em existir’ é da maior importância. ‘Existo’ quer dizer ‘posso me 

fazer conhecer ou reconhecer pelos outros, ou por mim afetando uma alteridade fictícia” (1953, p. 90. 

Tradução minha do espanhol). Se a existência, para Marcel (1953), consiste na união indissolúvel e 

misteriosa (não transparente) do existente à consciência exclamativa de si, essa consciência se exclama 

sempre para outra consciência inclusive para se exclamar para si mesma. Contudo, não se trata de 

consciências abstratas, pois, existir, como aparecer para o outro e para si por meio do aparecer para o 

outro, implica o corpo: “Essa não transparência está implicada no que dissemos anteriormente, no fato 

como sendo para mim e para o outro; e esta afirmação é inseparável de um novo dado que devemos 

considerar: meu corpo” (1953, p. 91. Tradução minha do espanhol). Daí não ser possível pensar o ser 

humano como um ser desencarnado, sem corpo e não situado. Ao contrário, a corporeidade, a situação, a 

existência empírica, em que o eu existo se apresenta em todo seu mistério, é o seu modo próprio de ser. 
11 Como nos diz, Jaspers (1980), a consciência humana, cujo despertar marca o modo próprio de ser da 

humanidade, é histórica em sua constituição própria. Não se trata apenas de ter uma consciência histórica 

no sentido de conhecer a história. Mas, entender que a estrutura da consciência é histórica, que sua 

abertura ao ser, ao humano e aos seus limites é historicamente constituída. De outro lado, como insiste 

Marcel (1953), nossa condição é ser em situação, ser constituído pelos dados circunstanciais que 

determinam nosso existir empírico, compreender que isso é o que somos e que é isso que nos enraíza na 

realidade. 
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A favor da opressão humana e das forças conservadoras e reacionárias que 

desejam a manutenção dessa opressão, está o que chamo de fatalismo político-social, o 

que é descrito por Freire como formas fatalistas e mecânicas de compreender a história 

(2014). Uma doutrina, ou um conjunto delas, que afirma a imutabilidade do mundo, a 

necessidade de circunstâncias específicas. Como o é a linguagem dos neoliberais, que 

“fala da necessidade do desemprego, da pobreza, da desigualdade” (FREIRE, 2014, p. 

50). Como fora, também, a linguagem de nossa colonização, e ainda o é a linguagem da 

colonialidade que nos atravessa, como expressão de um poder que deseja a manutenção 

de nossa submissão.  

O principal objetivo desse fatalismo é reduzir o estar com o mundo ao estar no 

mundo simplesmente, fazendo com que os oprimidos se resignem diante de sua 

supostamente necessária e, portanto, irreversível exploração. Como ideologia por 

excelência dos regimes antidemocráticos, o fatalismo está associado a circunstâncias, 

como a de nossa colonização, cujo resultado é “a criação de uma consciência hospedeira 

da opressão e não uma consciência livre e criadora” (FREIRE, 2021, p. 96). E assim o 

faz porque falsifica, aos explorados (e aos exploradores também), o conhecimento 

verdadeiramente objetivo da realidade. Prendendo-os em formas de consciência não-

críticas ou, se muito, pré-críticas. Ou, como nos diz Freire, em uma consciência 

intransitiva, típica de regimes abertamente fechados (antidemocráticos), ou transitivo-

ingênua, típica de regimes falsamente democráticos. 

A intransitividade da consciência, nesse contexto, corresponde à limitação de sua 

esfera de apreensão. Esta limitação, não sendo natural à consciência, é-lhe imposta de 

fora, pela situação política e social. Limitada dessa forma, a consciência intransitiva não 

conhece verdadeiramente a realidade, não conhece os verdadeiros nexos causais, 

mantém-se quase exclusivamente na esfera vegetativa, da sobrevivência, da 

acomodação, da animalidade. “O discernimento se dificulta. Confundem-se as notas dos 

objetos e dos desafios do contorno, e o homem se faz mágico pela não captação da 

causalidade autêntica” (FREIRE, 2021, p. 82). A consciência intransitiva é, 

essencialmente, uma consciência mágica, mistificada e mistificadora (para usar a 

terminologia advinda do materialismo histórico-dialético): 
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A consciência mágica, por outro lado, não chega a acreditar-se 

‘superior aos fatos, dominando-os de fora, nem se julga livre para 

entendê-los como melhor lhe agradar’. Simplesmente os capta, 

emprestando-lhes um poder superior, que a domina de fora e que tem, 

por isso mesmo, de submeter-se com docilidade. É próprio desta 

consciência o fatalismo, que leva ao cruzamento dos braços, à 

impossibilidade de fazer algo diante do poder dos fatos, sob os quais 

fica vencido o homem (FREIRE, 2021, p.138/9). 

 

Lembremos que o mundo, na perspectiva freiriana, é uma realidade objetiva, 

independente do ser humano, mas que pode ser conhecido por ele. O que me parece 

indicar que o conhecimento é a dimensão fundamental da relação humana com o 

mundo, ainda mais se consideramos o ser humano como consciência ou, mais 

precisamente, como o ente que se orienta pela consciência que tem de si e do mundo. 

Sendo importante frisar que não se trata, em seu sentido próprio, de um conhecimento 

meramente contemplativo; ao contrário, trata-se de um conhecimento que apreendendo 

os reais desafios de sua época, converte-se em prática, em ação, em ação transformadora 

(práxis). “A natureza da ação corresponde à natureza da compreensão. Se a 

compreensão é crítica ou preponderantemente crítica, a ação também o será. Se é 

mágica a compreensão, mágica será a ação” (FREIRE, 2021, p.139). 

Nesse sentido, é preciso, lutando contra o fatalismo, liberar a consciência 

humana para sua natural transitividade. Esta, por sua vez, corresponde à 

permeabilização do ser humano aos problemas que ultrapassam a esfera da mera 

sobrevivência. Corresponde ao avanço do ser humano em direção ao plano histórico, 

político e social. Contudo, frisa Freire, essa transitividade se faz, primeiramente, 

ingênua: marcada pela simplicidade na captação dos problemas, por um apego ao 

passado, pela subestimação do povo, pela fabulação, pela fragilidade da argumentação, 

pela rejeição à criticidade, pelo gosto da polêmica ao invés do diálogo. Na consciência 

transitiva ingênua, perdura, portanto, o aspecto mágico. “‘A consciência ingênua (pelo 

contrário) se crê superior aos fatos, dominando-os de fora, e por isso, se julga livre para 

entende-los conforme melhor lhe agradar’” (FREIRE, 2021, p.138). 
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Ainda que represente uma ampliação de horizontes em relação à consciência 

intransitiva, a consciência transitivo-ingênua ainda é, predominantemente mágica, não 

capta com objetividade os nexos causais da realidade, é uma consciência arbitrária e não 

exatamente livre, está sempre na iminência de ceder ao fatalismo e ao reacionarismo – o 

que no seu caso é pior, porque é “orgulhosa” da dominação que lhe é imposta, uma vez 

que se julga acima da realidade e, portanto, ilude-se acerca de sua liberdade. 

Para superar estas formas de consciência é preciso que a consciência transitiva 

se realize como transitividade crítica. Permeável ao plano social, histórico e político, 

apreende com objetividade as relações causais, perquire a si mesma constantemente, 

vigia para que não se iluda, como a consciência ingênua, acerca de sua capacidade de 

compreensão e de sua libertação. Por isso, “saliente-se a necessidade de uma 

permanente atitude crítica, único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural 

de integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação, 

apreendendo temas e tarefas de sua época” (FREIRE, 2021, p. 61). “A consciência 

crítica é ‘a representação das coisas e dos fatos como se dão na existência empírica. Nas 

suas correlações causais e circunstanciais’” (FREIRE, 2021, p. 138). 

Conforme exposto, nenhuma das conotações que constituem a vocação 

existencial do humano correspondem a categorias a priori, nem o seu existir é um 

processo que se dê independente do plano empírico. Na verdade, como ação crítica, 

correspondente à natureza crítica da consciência que lhe orienta, só se realiza, o existir, 

pelo enraizamento empírico e circunstancial, situacional, com os temas e problemas de 

sua época.12 

                                                 
12 Novamente aqui, pela crítica ao apriorismo premente na tradição filosófica, é o diálogo com Marcel 

que se intensifica. Para uma autêntica compreensão da realidade, que passa sempre pela compreensão do 

próprio ser daquele que busca compreender a realidade, é preciso que se realize a permeabilidade, a 

indistinção ente o fora e o dentro do existente, para que efetivamente sua compreensão esteja associada à 

sua vivência (MARCEL, 1953). Contudo, nada disso será possível enquanto não for compreendido o que 

significa ser o humano um ser em situação. “O fato mesmo do recolhimento nos obriga a abandonar um 

postulado implícito na maioria das doutrinas filosóficas até nossos dias, que consiste em tratar as 

determinações circunstanciais que me constituem enquanto sujeito empírico como contingentes em 

relação ao sujeito abstrato que em suma se identificaria com a razão. Se assim fosse, o recolhimento não 

poderia ser outra coisa que abstração. Seria uma operação contrária à natureza que nos aleijaria da vida” 

(1953, p. 121/2. Tradução minha do espanhol). Mais ainda, “Não há nem pode haver uma abstração 

global, pela profunda razão de que nossa condição é, em última instância, a de um ser itinerante que não é 
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COLONIZAÇÃO E EXPERIÊNCIA DEMOCRÁTICA 

Por isso, mantendo a coerência entre teoria e prática pela qual primou ao longo 

da vida, Freire explicita bem a situação histórica a que se dirigem as reflexões contidas 

em “Educação como prática da liberdade” (2021 [1967]). Trata-se da sociedade 

brasileira, “Sociedade intensamente cambiante e dramaticamente contraditória” 

(FREIRE, 2021, p. 51). Sociedade em trânsito, em que uma nova configuração se 

anuncia diante de uma antiga configuração que deseja permanecer; portanto, uma 

sociedade em conflito. Uma sociedade que parece se aproximar de sua abertura, de sua 

democratização, mas que está, permanentemente, sob o risco de uma recaída no 

autoritarismo. “O período histórico é o do final da década de cinquenta até a primeira 

metade da década de sessenta, marcado pelo nacionalismo desenvolvimentista de 

Juscelino Kubitschek (1955-60) e pelo nacional-populismo de João Goulart (1961-64)” 

(TADDEI; SANTOS, 2018, p. 304). 

O resultado desse período é bastante conhecido e confirma as suposições que 

Freire faz sobre a possibilidade de recaída em um autoritarismo recrudescido: o golpe 

militar e a ditadura a partir de 1964. Isto se deve, argumenta Freire, à nossa 

inexperiência democrática, resultado de nosso passado de colonização, “fortemente 

predatória, à base da exploração econômica do grande domínio, em que o ‘poder do 

senhor’ se alongava ‘das terras às gentes também’ e do trabalho escravo inicialmente do 

nativo e posteriormente do africano” (FREIRE, 2021, p. 91). O governo a partir de uma 

metrópole, portanto, de uma autoridade externa, também interdita ao povo brasileiro a 

experiência do autogoverno. A colonização que nos foi imposta é o avesso da 

democracia; é um regime do mandonismo, do poder exacerbado, dos comunicados e não 

do diálogo, do mutismo e não da fala, da acomodação e não da integração. Nele, não há 

democracia e nem o exercício da consciência crítica. 

                                                                                                                                               
possível imobilizar por completo, salvo por meio de uma ficção que a reflexão filosófica deve rechaçar 

decididamente. (...) Ajuntemos que essa condição itinerante não é separável dos dados circunstanciais que 

a especificam. No ponto em que chegamos podemos afirmar que ser em situação e ser em marcha 

constituem os modos inseparáveis, os dois aspectos complementares da nossa condição” (1953, p. 122. 

Tradução minha do espanhol).  
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Como não há ser humano no vazio, vir a existir só é possível em uma 

determinada forma de sociedade, sob um determinado modo de vida e regime político: a 

democracia. 

 

A democracia que, antes de ser política, é forma de vida, se caracteriza 

sobretudo por forte dose de transitividade de consciência no 

comportamento do homem. Transitividade que não nasce e nem se 

desenvolve a não ser dentro de certas condições em que o homem seja 

lançado ao debate, ao exame de seus problemas e dos problemas 

comuns. Em que o homem participe (FREIRE, 2021, p. 108/9). 

 

A democracia é o modo de estar com o mundo e com os outros, é o exercer de 

nossa vocação existencial, não é um acréscimo que vem de fora ao humano, é o seu 

modo de ser autêntico como ente de relações que é. É o modo de vida em que nos 

comunicamos de forma autêntica com os outros existires. A existência humana, nesse 

sentido, depende da democracia, da luta pelo autogoverno, do enfrentamento da 

opressão. 

 

MASSIFICAÇÃO VERSUS EDUCAÇÃO: TRANSITIVIDADE INGÊNUA E 

TRANSITIVIDADE CRÍTICA 

A massificação, como não será difícil de compreender, constitui o processo por 

meio do qual ocorre a limitação da esfera de apreensão da consciência humana, seja 

para mantê-la no nível da consciência intransitiva, seja para mantê-la no nível da 

transitividade ingênua, a qual é necessária à complexidade que configura as sociedades 

modernas, mas que não rompe, verdadeiramente, com a mistificação que constitui o 

fatalismo político-social, com as formas mágicas de consciência. Daí o predomínio da 

linguagem neoliberal, com seu fatalismo econômico, que apregoa o fim das ideologias e 

luta de classes, e do discurso da colonialidade com seu fatalismo na divisão da 

humanidade em superiores e inferiores, que apregoa a existência de uma suposta elite 

humana, social e política. 

O trânsito, de uma sociedade, de uma situação de fechamento para uma situação 

de abertura, que corresponde à transição de uma mentalidade intransitiva a uma 

transitividade ingênua inicialmente, é marcado, por um lado, por uma espécie de 
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racionalização dessa sociedade, mas, por outro, é marcado por uma exacerbação de 

irracionalidade e emocionalidade. Do povo, que ao tomar consciência de sua situação 

real vê-se indignado e inclina-se para a agressividade, e sobretudo dos grupos 

dominantes, que sentem a ameaça da perda de seus privilégios. 

 
Na medida, porém, em que as classes populares emergem, descobrem 

e sentem esta visualização que delas fazem as elites, inclinam-se, 

sempre que podem, a respostas autenticamente agressivas. Estas elites, 

assustadas, na proporção em que se encontram na vigência de seu 

poder, tendem a fazer silenciar as massas populares, domesticando-as 

com a força ou soluções paternalistas. Tendem a travar o processo, de 

que decorre a emersão popular, com todas as suas consequências 

(FREIRE, 2021, p. 114/5). 
 

A massificação opera aí, para que essa abertura, essa democratização, jamais se 

radicalize e consolide; para que a transitividade ingênua se perpetue como o padrão de 

consciência; para que a sociedade, com base em uma interpretação superficial de seus 

temas e problemas, prefira sempre o (ou não reaja ao) regresso ao fechamento, como 

garantia da ordem, da permanência; para que sob a capa da democracia, o governo da 

sociedade permaneça tão ou mais apartado do povo e concentrado nas mãos de quem o 

oprime. A massificação desvia a sociedade da racionalidade, criticidade e reflexividade 

que a democracia autêntica requer; arrastando-a ao irracionalismo sempre camuflado de 

seu oposto, próprio dos regimes e modos de vida antidemocráticos (modernos). 

A massificação, então, reforça o que há de inexperiência democrática nos meios 

e práticas educacionais brasileiros. Nossa educação é verbosa, palavresca, centrada na 

figura do mestre que tudo sabe e do educando que tudo ignora. Assim, “É 

‘assistencializadora’. Não comunica. Faz comunicados, coisas diferentes” (FREIRE, 

2021, p. 123). Conduz “à passividade, ao ‘conhecimento’ memorizado apenas, que, não 

exigindo de nós elaboração ou reelaboração, nos deixa em posição de inautêntica 

sabedoria” (FREIRE, 2021, p. 126). Enfim, “À nossa cultura fixada na palavra 

corresponde a nossa inexperiência do diálogo, da investigação, da pesquisa, que, por sua 

vez, está intimamente ligada à criticidade, nota fundamental da mentalidade 

democrática” (FREIRE, 2021, p. 126). 
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É preciso, portanto, para combater a massificação, uma educação democrática, 

“(...) que oferecesse ao educando instrumentos com que resistisse aos poderes do 

‘desenraizamento’ de que a civilização industrial a que nos filiamos está amplamente 

armada” (FREIRE, 2021, p. 118). Portanto, uma educação que com o educando realize 

sua vocação existencial (e a de quem o ensina), sua vocação para a integração e o 

enraizamento em sua realidade, justamente na medida em que apreende com autênticas 

objetividade e criticidade os temas e desafios de seu tempo e lugar. Uma educação que, 

pautada pelo existir, coloca o educando, como ente de relações que é, em comunicação 

com o mundo e com os outros. “Educação que o colocasse em diálogo constante com o 

outro. Que o predispusesse a constantes revisões. À análise crítica de seus ‘achados’ ” 

(FREIRE, 2021, p. 119). 

Essa educação, avança Freire, deve fazer do ser humano “(...) um ser cada vez 

mais crítico de sua transitividade, que deve ser usada, tanto quanto possível, 

criticamente ou com acento cada vez maior de racionalidade” (FREIRE, 2021, p. 119). 

O reconhecimento de si e do mundo como temporalidade e transformação, associado 

ao reconhecimento de seu inacabamento, exige do humano que reconheça, também, o 

dinamismo de sua existência e do mundo e se comprometa com esse dinamismo, 

enraizando-se, ou seja estando no mundo com o mundo, como transformação de si e 

do mundo. Exige que reconheça que seu conhecimento do mundo é sempre 

aperfeiçoável, não pode se cristalizar, posto que deixaria de conhecer o mundo 

objetivamente, já que, objetivamente, o mundo é dinamismo. A consciência deve ser 

permeável aos temas e problemas que cada época, cultura e sociedade colocam a si 

mesmas; ainda mais se se deseja que essas época, cultura e sociedade sejam 

verdadeiramente democráticas. “A própria essência da democracia envolve uma nota 

que lhe é intrínseca – a mudança. Os regimes democráticos se nutrem na verdade de 

termos em mudança constante. (...), e devido a isso mesmo deve corresponder ao 

homem desses regimes maior flexibilidade de consciência” (FREIRE, 2021, p. 119). 

 

PENSANDO O ENSINO DE FILOSOFIA COM FREIRE: A FILOSOFIA E SEU 

ENSINO EM DIMENSÃO CRÍTICO-EXISTENCIAL... 
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Isto a que chamei de uma antropologia existencial ontologicamente lastreada, e 

que serve de base para toda a discussão educacional subsequente em “Educação como 

prática da Liberdade” (2021 [1967]), é construída em diálogo crítico com o 

existencialismo europeu, sobretudo com o existencialismo de orientação historicista e 

cristã, principalmente com o pensamento de Karl Jaspers e Gabriel Marcel13 – embora 

as referências filosóficas de Freire não parem aí.14 Porém, cabe frisar, que esse diálogo 

com o existencialismo historicista e cristão é testemunhado principalmente pelo 

vocabulário utilizado por Freire e por referências nominais aos filósofos acima 

mencionados (mas não só a eles) e à algumas obras dos mesmos (e de outros 

autores/as), seja no corpo do texto ou em notas de rodapé. Mesmo que Freire retome 

explicitamente uma ideia ou uma reflexão desses, e de outros, autores, não se presta, 

exatamente, a uma reconstituição explícita do pensamento que retoma, buscando 

expressá-lo fidedignamente como no original e posteriormente apresentando suas 

concordâncias e discordâncias. Longe dessa postura mais estritamente acadêmica, Freire 

retoma essas ideias no fluxo de seu próprio pensamento e indicando também de forma 

não muito precisa as suas fontes. Não para escondê-las, mas, para ratificar, no estilo, sua 

proposta de recriação. 

Para ilustrar o dito acima, observemos a definição de diálogo, cerne do modo de 

vida democrático, cerne da existência humana, que é expressa como uma espécie de 

recepção das ideias de Jaspers: 

 

O que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de 

uma matriz crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se de amor, da 

                                                 
13 Por óbvio, o aqui exposto deve contar com o suporte do esforço comparativo, testemunhado pelas notas 

deste texto, de em que medida a reflexão freiriana está em consonância com a reflexão existencialista 

historicista e cristã sobretudo, especialmente a partir dos escritos de Jaspers e Marcel. Cabe frisar também 

que esse diálogo é travado em um contexto multifacetado, pois, envolve a influência do nacionalismo-

desenvolvimentista pensado pelos quadros do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), a 

influência do historicismo e culturalismo também como elaborados pelos mesmos quadros, e a influência 

do desenvolvimento do pensamento católico (PAIVA, 2000). 
14 Por exemplo, a noção de racionalidade, central na educação democrática é, como nos diz textualmente 

Freire, de Popper (em sua releitura do racionalismo socrático): “Ao usarmos a expressão racionalidade 

(...), fazemos nossas as palavras de Popper: ‘O que chamo de verdadeiro racionalismo é o racionalismo de 

Sócrates. É a consciência das próprias limitações, a modéstia intelectual dos que sabem quantas vezes 

erram e quanto dependem dos outros até para esse conhecimento” (FREIRE, 2021, n. 57, p. 119). 
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humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo 

comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com 

amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca 

de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí 

há comunicação (FREIRE, 2021, p. 141). 
 

Essa definição coloca em jogo a racionalidade como, primeira e 

fundamentalmente, crítica de si mesma, reconhecendo seu permanente inacabamento, 

consciente de seus poderes e de seu alcance. Não só apreende a realidade com 

objetividade, como a si mesma. Não se crê, portanto, uma força mágica, para além da 

história. Vê-se como um esforço humano coletivo, constituído por erros e acertos; 

sempre em busca do seu aperfeiçoamento. Vê-se como comunicação entre existires, 

entre o eu e o outro. Vê-se como afeto também, ratificando a integralidade do humano. 

É a racionalidade própria ao modo de vida e regime democrático, ao existir humano, 

portanto. É, igualmente, e como Freire expressa, a racionalidade defendida por Jaspers 

(1967) como autêntica: uma racionalidade crítica, reflexiva e permanentemente aberta à 

comunicação e à reformulação dos seus conhecimentos. 

A própria noção do existir como ultrapassagem do viver, como comunicação e 

participação com o mundo, que orienta a diferença entre estar no mundo e estar com o 

mundo, que pauta as considerações freirianas em “Educação como prática da 

liberdade”, resultam, a julgar pela nota 4 da página 57, como recepção da filosofia 

existencialista/historicista de Jaspers, do qual são citadas, nominalmente, as obras 

“Origem e meta da história” e “Razão e anti-razão em nosso tempo”. Por fim, ao falar 

do enraizamento, resultado da integração do humano com o mundo, é a Marcel quem 

Freire retoma: “A sua integração o enraíza. Faz dele, na feliz expressão de Marcel, um 

ser ‘situado e datado’” (FREIRE, 2021, p. 59). É preciso, como nos diz Marcel (1953), 

reconhecer que nossa condição é de ser um ser em situação e itinerante: as 

circunstâncias que determinam nossa existência empírica constituem nosso ser e estão 

em transformação permanente, fazendo, portanto, com que nós também estejamos. Sem 

esse reconhecimento, a reflexão se enclausura numa abstração ficcional, tornando-se 

irrelevante, porque separada do vivido, do que realmente tem valor para o humano.  
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“Questionado (...) sobre sua linha teórica, Freire se definiu na perspectiva da 

fenomenologia e da dialética. (...) da fenomenologia existencial ou do existencialismo 

fenomenológico de Sartre, Jaspers, Merleau-Ponty, Marcel, Heidegger e Berdiaeff” 

(ANDREOLA, 2010, p. 171). Em consonância, Taddei e Santos reconhecem “Educação 

Como Prática da Liberdade, obra da década de 1960, com forte influência 

existencialista e personalista cristã” (2018, p. 303); “Dos seus primeiros escritos até o 

exílio chileno, suas obras são marcadas pela influência humanista com orientação 

personalista (...) e pelo existencialismo cristão de Gabriel Marcel” (2018, p. 307). 

Ajuntando, ao seu, o parecer de outros autores: “Esta obra, segundo Scocuglia (1999), é 

influenciada no nível filosófico, por Jaspers e Marcel. São, pois, efetivas as influências 

personalista e existencialista” (2018, p. 304); “(...) as filosofias existencialistas, segundo 

Franco (1981), continuaram a exerce influência na segunda etapa da obra freireana, (...), 

só que agora com a inegável influência marxista, pela presença do materialismo 

histórico nas suas análises da realidade” (2018, p. 307). 

Contudo, não se trata, aqui, de examinar propriamente a influência 

existencialista sobre a reflexão freiriana e de como, supostamente, a filosofia e seu 

ensino poderiam vir ao socorro da educação democrática. Ao contrário; trata-se, pela 

recriação dialógica que Freire faz do existencialismo e de suas consequências 

pedagógicas, que busquei demonstrar ao longo do texto reconstituindo o que chamei de 

sua antropologia existencial ontologicamente lastreada e seus desdobramentos 

educacionais, de pensar a filosofia e seu ensino, de forma sobretudo indicativa por ora, a 

partir dessa dimensão existencial que nos é apresentada e pela qual ela se integraria à 

educação democrática, como reforço à realização de nossa vocação existencial e 

combate ao fatalismo político-cultural. 

Como salienta Bardaro (1981), Freire é consciente da divisão geopolítica que o 

imperialismo impõe, entre centro (metrópoles dominantes) e periferia (países 

dominados), e se esforça permanentemente pela libertação desses países e de seus 

povos. Assim, não renega, exatamente, os produtos culturais vindos do centro, como a 

filosofia existencialista por exemplo, “Mas repensa-os a partir da periferia. 

Concretamente, a partir da América Latina” (BARDARO, 1981, p. 54). O que ratifica 
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sua coerência em relação ao princípio de que é na apreensão crítica dos temas e 

problemas de sua época que o humano passa existir. E é o que está documentado em 

“Educação como prática da liberdade”, primeiro pela explicitação de que o vir a existir 

é uma luta por libertação, uma luta contra forças sociais de animalização do humano; 

segundo pelo esforço que faz em demonstrar como nossa história de colonização faz do 

Brasil um país democraticamente inexperiente e sob o comando de grupos reacionários. 

Ainda segundo Bardaro,  

 

Um dos pontos em que o pensamento existencialista mais tem 

insistido é considerar o homem como ‘ser-no-mundo’. Pressupondo 

esta condição, Freire vai mais fundo ao afirmar que a realidade social 

objetiva, isto é, o mundo em que o homem vive, não existe por acaso, 

mas é produto da ação humana. Essa realidade, ao fazer-se opressora – 

e Freire não duvida que esta seja a nota fundamental da realidade 

latino-americana – volta-se contra o homem e o condiciona: modifica 

o seu ser (1981, p. 55). 

 

A existência é o ser do ente de relações que é o humano, que só não é conforme 

ao seu ser porque forças opressoras, forças que constituem o mundo em sua realidade 

objetiva, forças humanas mas não humanizadas e por isso não humanizadoras, 

interditam seu ser; limitando a capacidade de apreensão da sua consciência, o reduzem à 

esfera vegetativa, transitiva, ou à da transitividade ingênua. O existencialismo, e a 

filosofia como um todo, se não alcançam essa compreensão do mundo, se não se situam 

a partir da divisão centro-periferia, se não reconhecem a opressão como dado objetivo 

da realidade, inclusive no que diz respeito ao saber, permanecem, em maior ou menor 

grau, ainda no âmbito da transitividade ingênua ou de uma transitividade crítica 

incipiente. De uma compreensão a priori da realidade que pode ser entendida como se 

crendo acima dos fatos, dominando-os de fora, como é próprio da consciência ingênua e 

de sua visão mágica do mundo.  

Mais precisamente, no caso da américa-latina, e do Brasil, se a filosofia e seu 

ensino pretendem realizar a dimensão existencial que os constitui, realizando-se como 

consciência crítica, contribuindo para a democratização autêntica desse continente, têm 
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de ser praticados a partir dos temas e problemas que concernem ao continente e ao país, 

a partir da condição de periferia e de opressão que lhe foi e segue sendo imposta.  

Freire nos permite aqui pensar a dimensão existencial da filosofia. Ele nos diz 

que a apreensão objetiva do mundo é naturalmente crítica e, portanto, reflexiva e 

racional; se criticidade, reflexividade e racionalidade, ou sua radicalização, constituem o 

filosofar em seu cerne, existir é filosofar e vice-versa. Retomando as referências ao 

racionalismo crítico e ao dialogismo de Jaspers, percebermos que o que possibilita a 

filosofia é o que constitui a existência em seu modo autêntico, democrático. Mas, se não 

há existir, democracia e, portanto, filosofar é por que há o seu impedimento, sua 

interdição, o alijamento do humano de seu ser autêntico.  

Não que o ensino de filosofia deva privilegiar o existencialismo. O que chama 

atenção aqui é que a filosofia pode ser realizada e ensinada em dimensão existencial, 

por meio da qual, Freire também nos parece sugerir isso, o suposto descolamento do 

pensamento filosófico em relação ao mundo, ao menos o empírico, é revelado em sua 

inautenticidade. Pensar a filosofia de forma existencial nos ajuda a perceber que não é a 

existência que pode vir a se tornar filosófica, ou que a filosofia nos diz o que o ser 

humano deve ser e, ela mesma, constituiria essa direção em que se deve caminhar. Ao 

contrário, nos permite pensar o humano pelo que ele é, mas que não se reconhece como 

sendo porque há forças sociais que limitam a apreensão da sua consciência e, portanto, 

fazem-no existir de forma inautêntica.  

Talvez, o que atraia Freire ao existencialismo seja justamente o lastro ontológico 

como que nele se pensa o humano. O humano é uma realidade, uma realidade 

temporalizadora, transformadora, de si e do mundo; mas (já) é, ainda que seu ser seja 

um ser em construção, que se faz ao existir e não como tentativa em direção a uma 

natureza humana concebida para além do tempo e da história. O humano é o ente de 

relações, é plural, crítico, transcendente, discernente e temporalizado, histórico-cultural; 

se não se realiza não é porque não alcança o seu fim, mas, porque impedem que assim o 

faça, desumanizando-o. Como existência, o humano não precisa ser preparado para a 

sua humanização, nenhum outro humano lhe é superior, ele e o outro são dignidade. 

Pela facticidade de sua consciência, que o faz ser o ente de relações que é, o ser 
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humano já é, em que pese a aparente obviedade da afirmação, humano. Por isso, não 

deve estar em busca de sua humanidade, como se fosse algo a que devesse se direcionar. 

Deve lutar contra a desumanização a que as forças opressivas o submetem; por isso, 

conceber que, se não vive como humano, não é por uma falta que lhe seja intrínseca, 

mas por uma indignidade que lhe é infringida. 

 Portanto, o que Freire acrescenta, ao existencialismo, é a criticidade ao seu 

modo: o reconhecimento de que esse respeito não é concedido; deve ser conquistado, 

pelo combate ao fatalismo político-social. Reconhecimento de que a filosofia e seu 

ensino, tomados a partir de bases crítico-existenciais, que Paulo Freire coloca diante de 

nós, podem ser formas de resistência. Resistência às potências sociais que desumanizam 

e buscam perpetuar a desumanização do ser humano. Se não há ação social e educação 

que não sejam a favor de alguém e contra alguém, também não há filosofia e seu ensino. 
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Resumo 

Este artigo pretende discutir questões relacionadas a presença obrigatória da filosofia no 

Ensino Médio desde 2008, sob a perspectiva dos estudantes. A questão colocada aos 

alunos foi: Como você gostaria de aprender filosofia? Para a elaboração do mesmo 

utilizamos documentos que são inerentes a educação brasileira, como Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio e LDB, bem como, autores que discutem o ensino de 

filosofia e propõem caminhos para melhorar o filosofar no Ensino Médio, dentre eles 

Silvio Gallo, Renata Aspis, Celso Favaretto, Walter Kohan, dentre outros. A pesquisa 

com alunos fez parte do projeto de pesquisa do mestrado em educação que teve como 

título, “Sentido de filosofia: o que pensam estudantes do ensino médio”. O instrumento 

de geração de dados foi realizado através da aplicação de questionário, sendo que para 

este artigo, foi utilizado apenas uma pergunta de sete questões desenvolvidas na 

dissertação do Mestrado em Educação. As questões foram respondidas pelos alunos do 

segundo ano do Ensino Médio, totalizando 53 participantes, estes, estudantes de escolas 

públicas de Blumenau. Contribuir para melhorar a forma de trabalhar com filosofia 

através da visão dos alunos, abre um campo de compreensão com perspectivas 

diferenciadas, bem como a valorização do pensar filosófico no ensino médio. 

Palavras-chave: Filosofia. Ensino de Filosofia. Ensino Médio. 

 

Abstract 

This article aims to discuss issues related to the mandatory presence of philosophy in 

high school since 2008, from the perspective of students. The question posed to the 

students was: How would you like to learn philosophy? For its elaboration, we used 

documents that are inherent to Brazilian education, such as Curriculum Guidelines for 

High School and LDB, as well as authors who discuss the teaching of philosophy and 

are proposing ways to improve philosophizing in high school, among them Silvio Gallo, 

Renata Aspis, Celso Favaretto, Walter Kohan, among others. The research with students 

was part of the research project of the Masters in Education, which was entitled, “Sense 
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of philosophy: what high school students think”. The data generation instrument was 

performed through the application of a questionnaire, and for this article, only one 

question of seven questions developed in the Master's in Education dissertation was 

used. The questions were answered by students from the second year of high school, 

totaling 53 participants, these, students from public schools in Blumenau. Debating 

methodology, contributing to improve the way of working with philosophy, through the 

students' perspective, opens up a field of understanding with different perspectives, as 

well as the appreciation of philosophical thinking in high school. 

Keywords: Philosophy. Teaching of Philosophy. High school. 

 

Resumo 

Ĉi tiu artikolo celas diskuti temojn ligitajn al la deviga ĉeesto de filozofio en mezlernejo 

ekde 2008, el la perspektivo de studentoj. La demando starigita al la studentoj estis: 

Kiel vi ŝatus lerni filozofion? Por ĝia ellaborado, ni uzis dokumentojn, kiuj estas propraj 

al la brazila edukado, kiel Curriculum Guidelines por Mezlernejo kaj LDB, kaj ankaŭ 

aŭtorojn, kiuj diskutas pri filozofio-instruado kaj proponas manierojn plibonigi 

filozofiadon en mezlernejo, inter ili Silvio Gallo, Renata. Aspis, Celso Favaretto, Walter 

Kohan, inter aliaj. La esploro kun studentoj estis parto de la esplorprojekto por la 

Magistro pri Edukado, kiu havis la titolon, “Senco de filozofio: kion pensas 

gimnazianoj”. La datumgenera instrumento estis farita per la aplikado de demandaro, 

kaj por ĉi tiu artikolo, nur unu demando el sep demandoj evoluigitaj en la disertaĵo de 

Majstro pri Edukado estis uzata. Al la demandoj respondis studentoj de la dua gimnazia 

jaro, entute 53 partoprenantoj, ĉi tiuj, studentoj de publikaj lernejoj en Blumenau. 

Kontribui al plibonigado de la maniero labori kun filozofio per la perspektivo de la 

studentoj malfermas kampon de kompreno kun malsamaj perspektivoj, same kiel la 

aprezon de filozofia pensado en mezlernejo. 

Ŝlosilvortoj: Filozofio. Instruado de Filozofio. Mezlernejo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A presença da Filosofia como disciplina obrigatória na grade curricular no 

Ensino Médio é recente no Brasil, “tendo deixado de ser obrigatória em 1961 (Lei nº 

4.024/61) e sendo em 1971 (Lei nº 5.692/71) excluída do currículo escolar oficial” 

(BRASIL, 2008. p. 16), só voltando a ser parte integrante do currículo a partir da década 

de 1990, pela “Lei nº 9.394/96, a qual determina que ao final do Ensino Médio o 

estudante deva dominar os conteúdos de Filosofia e Sociologia, necessários ao exercício 

da cidadania” (Idem), porém, a  

 



2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

37 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

Lei nº 11.684/08 altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos 

currículos do ensino médio (BRASIL, 1996) 

 

 Em seus estudos Silvio Gallo, mostra que Dalton José Alves, apresenta um 

traçado histórico da presença e ausência da Filosofia no currículo das escolas médias no 

Brasil,  

 

Dalton mostra-nos quatro situações: “presença garantida” (durante o 

império); “presença indefinida” (desde o advento da República até o 

golpe militar dos anos de 1960); “ausência definida” (durante o 

regime militar) e “presença controlada” (durante a redemocratização), 

dos anos de 1980 até a publicação da LDB em 1996 (ALVES, 2002. p. 

XV) 

 

 Por a filosofia ser resistente ao impensado, ao não dialogado, e a favor do 

debate, da discussão de ideias e posicionamentos, ela foi obrigada a se retirar do 

currículo do Ensino Médio, “sua exclusão definitiva acontece com a aprovação da LDB 

nº 5.692/71, que tornou a formação de nível médio técnica e com caráter de 

terminalidade compulsória”. Horn e Mendes, (2007, p. 166) destacam que, “após 1964, 

o governo da ditadura militar, alegando que a Filosofia servia apenas para a doutrinação 

política, retirou o ensino de Filosofia da escola por figurar como disciplina perigosa 

para a manutenção do sistema”, ou seja, continua a saga de inclusão e exclusão da 

filosofia como disciplina no currículo do Ensino Médio no Brasil.  

 Sobre essa instabilidade da filosofia na educação básica brasileira, Horn e 

Mendes, (2007), trilham a mesma linha de Alves, ao considerarem que,  

 

Essa contingência do ensino na estrutura educacional brasileira não é 

recente. Remonta ao início da colonização, com a educação dos 

jesuítas. Já naquele tempo, emergiam os problemas relacionados à 

filosofia e seu ensino, ou seja, a falta de um lugar definido para a 

Filosofia no currículo escolar, com alternâncias de presença e ausência 

da Filosofia enquanto disciplina escolar. Além disso, a Filosofia 

assumiu, dependendo do período histórico, funções diversas como, 

formar homens letrados, eruditos, ou para sustentar concepções 

doutrinadoras de cunho religioso e ou político (HORN; MENDES, 

2007, p. 166). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm#art1
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 Durante a ditadura militar de 1964 a 1985, a repressão e a censura estiveram no 

controle da produção de ideias contrárias ao regime ditatorial, estudantes, professores, 

artistas e políticos que fizeram oposição ao governo sofreram perseguições. Na 

educação não foi diferente, na década de 1960, acordos entre o Brasil e EUA, pelo então 

conhecido MEC-USAID, tornaram a educação técnica, ligada a produção e a economia. 

Desta forma, a Filosofia é retirada do currículo, pois neste momento ela poderia ser 

perigosa para a mente censurada da população brasileira.  

 A partir da segunda metade da década de 1970 a ditadura começa a dar sinais de 

abertura, ainda sob o domínio dos militares, os quais diziam ser lenta e gradual, 

acompanhavam de perto para não perder o controle sobre a oposição.  

 Em meio a esse cenário político, segundo Horn e Mendes, (2007),  

 

alguns professores ligados ao Curso de Filosofia da UFPR iniciaram 

um movimento reivindicatório (regional) pela volta da Filosofia ao 

segundo grau nas escolas da rede pública. Esse tipo de movimento não 

ocorreu somente no Paraná; também Estados como São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, entre outros, lutaram 

pelo retorno da Filosofia nas escolas. Foi um forte movimento de 

contestação contra a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

nº. 5.692/71, que retirou a disciplina de Filosofia do currículo do então 

2º Grau. Esse processo de luta culminou com a criação, em 1975-76, 

da Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas (SEAF). (HORN; 

MENDES, 2007, p. 167). 

 

Com esse esforço e organização, começa a luta para colocar a Filosofia novamente 

como disciplina no Ensino Médio. A mobilização de professores e adeptos de uma 

educação humana, dedicaram-se a essa problemática. Desde quando a Filosofia foi 

banida do currículo em 1971, ela deixou uma lacuna, espaços a serem completados na 

educação básica brasileira, pois em conjunto com outras disciplinas, ela estimula aquilo 

que o ser humano tem para desenvolver, que é a capacidade de criação, de reflexão e 

significação constante de suas ações cotidianas. Aos poucos as portas foram se abrindo, 

conforme Horn e Mendes (2007)  

afirmam:  
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no final do período de repressão, com o início da abertura política, a 

Lei 5.692/1971 recebeu uma emenda, por meio da Lei Nº. 7.044/1982. 

A partir daí, a Filosofia poderia fazer parte do currículo, mas era 

concebida em todos os cursos de 2º. Grau como disciplina 

complementar, ou mesmo atribuindo-lhe caráter de optativo. (HORN; 

MENDES, 2007, p. 167). 

 

 As tentativas de ver a filosofia presente no currículo do Ensino Médio no Brasil, 

tornaram-se cada vez mais constantes, professores e defensores de uma educação que 

contemple a totalidade da formação humana, continuam reivindicando a inserção da 

mesma. Desta forma,  
 

Por cerca de três anos tramitou na Câmara e no Senado Federal um 

projeto de lei complementar que substituía o citado artigo 36 da LDB, 

instituindo a obrigatoriedade das disciplinas de Filosofia e Sociologia 

nos currículos do Ensino Médio. Após a aprovação nestas duas 

instâncias do Poder Legislativo Federal, o projeto foi vetado em 

outubro de 2001 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FÁVERO e CEPPAS, 2004, p. 260). 

 

Lembrando que o então presidente da República é formado em sociologia, foi professor 

na área em universidades, porém vetou o projeto justificando-se pela falta de verba e 

professores formados na área para atuarem em todo o Brasil.   

 Entre presença e ausência, a filosofia fulgurou, marcando presença na grade 

curricular do Ensino Médio com  

 

 A Resolução CEB/CNE n 1/2009, com fundamento no parecer 

CEB/CNE n 22/2008, dispõe sobre a implantação da Filosofia e da 

Sociologia no currículo do ensino médio, definindo que os 

componentes curriculares Filosofia e Sociologia são obrigatórios ao 

longo de todos os anos do ensino médio, qualquer que seja a 

denominação e a organização do currículo, estruturado este por 

sequência de séries ou não, composto por disciplinas ou por outras 

formas flexíveis (FRAUCHES E FAGUNDES, 2012, p. 86). 

 

 Após a confirmação da filosofia na grade curricular do Ensino Médio, tornou-se 

necessário o debate sobre como ela voltaria. Qual é o espaço que ocuparia? Qual o 

método apropriado para trabalhar com filosofia? Se tornaria igual às outras matérias? 

Como abordá-la em sala de aula? Como trabalhar com filosofia, fazendo filosofia? Essa 

é a problemática que tentaremos desenvolver neste artigo, ou seja, como trabalhar com 

filosofia em sala de aula?  
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A FILOSOFIA EM SALA DE AULA 

 Com todos estes problemas, percebe-se também que é discutível a organização 

curricular da disciplina, ou seja, como tornar possível uma sequência de conteúdos para 

cada série, uma espécie de padronização dos conteúdos a serem seguidos por todos os 

professores da rede, que seja adequado a cada escola, com suas situações e condições 

econômicas e culturais.  

 As Orientações Curriculares para o Ensino Médio, propõe uma abordagem 

histórica, ao afirmar que “cabe insistir na centralidade da História da Filosofia como 

fonte para o tratamento adequado de questões filosóficas” (BRASIL, 2008, p. 17), mas 

não dispensa o trabalho de forma temático, o que causa incertezas e um não 

entendimento por parte dos alunos quanto o que é, e o que estuda a Filosofia, porém 

abre possibilidades de liberdade de trabalho para os professores, pois dentro da história 

da Filosofia as temáticas e as formas de abordagens podem ser plurais, enriquecendo o 

trabalho filosófico.  

 Estudando esta problemática, Balduíno afirma, “defendo a tese da aproximação 

do texto filosófico às aulas de Filosofia no ensino médio, não como única possibilidade” 

(HORN, 2014). O autor está sendo entrevistado, e está respondendo exatamente sobre 

qual seria o melhor caminho para ensinar filosofia, ele apresenta alguns, mas adere ao 

ensino de filosofia pela leitura de textos filosóficos. 

 Segundo Porta (2002, p. 26), “o primeiro passo para entender filosofia é sempre 

estabelecer o problema”, sendo assim, ela apresenta outra alternativa para trabalhar 

filosofia em sala de aula, estabelecer problemas e a partir dos quais fazer filosofia. Esses 

problemas precisam estar conectados com a vida cotidiana dos estudantes, para que ao 

entrarem em contato com os mesmos vejam sentido em estudar filosofia.  

 Renata Pereira Lima Aspis, escreve sobre a possibilidade de “o ensino de 

filosofia no ensino médio como experiência filosófica” (ASPIS, 2004, p. 305). 

Inclusive, um grupo de filósofos, entre eles, Silvio Gallo, Celso Favaretto, Walter 

Kohan, Simoni Gallina, dentre outros, preocupados com essa questão sobre o ensino de 

filosofia, apontam em uma produção gravada em vídeo contendo quatro episódios, 
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publicada em 21/04/201316, onde eles debatem e apresentam essa possibilidade, ou seja, 

de a filosofia ser tratada no campo escolar como “experiência filosófica”. 

  Silvio Gallo, pensa que a experiência filosófica, deve trilhar o que Deleuze 

entende por filosofia, ou seja, a “experiência do pensamento por conceitos” (2013). 

 Walter Kohan, afirma que “a filosofia tem uma ligação muito forte com o 

pensar, é uma forma de exercitar o pensar na dimensão da experiência” (2013)  

 A pesquisadora Aspis (2004) apresenta claramente o que ela entende por 

“experiência filosófica” e porque defende essa possibilidade de fazer filosofia por este 

caminho. Segundo ela,  

 

[...] dentro da ideia de experiência filosófica está a construção do 

aluno, criativamente por ele mesmo e também pelo professor. Não 

poderia ser de outro modo. [...] Portanto, tudo deve partir das questões 

dos alunos. Não há razão para pensarmos ensino de filosofia se não 

for da filosofia viva e vivificante que pode ser construída a partir das 

aflições tão humanas, do estranhamento e incômodo com a ordem 

vigente da vida como ela se nos aparece. A filosofia surge como 

tentativa de elaboração de saídas para problemas concretos, por meio 

da criação de seus conceitos. As questões filosóficas são universais, 

são humanas. (ASPIS, 2004. p. 309 - 310). 

 

Percebe-se nestas afirmações uma preocupação com o vivido, com a existência a qual o 

estudante está sendo, vivendo, se fazendo enquanto ser humano, que pensa e 

problematiza ao mesmo tempo em que está envolto de problemas, os quais devem ser 

pensados, todos os dias. Nesta mesma perspectiva a autora conclui seu pensamento 

dizendo que: 

 

as aulas de filosofia, como lugar da experiência filosófica, têm como 

objetivo oferecer critérios filosóficos para o aluno julgar a realidade 

por meio da prática do questionamento filosófico e da construção de 

conceitos, por meio do exercício da criatividade e avaliação 

filosóficas. Assim, além dos critérios e do modo de pensar da 

indústria, do consumismo ou da mídia, além dos critérios e do modo 

de pensar da tradição e da ciência, o aluno passará a dispor dos 

critérios e do modo de pensar da filosofia para compor seu 

pensamento de forma autônoma, pois autoconsciente e, portanto, 

metacognitivo. (ASPIS, 2004. p. 309 - 310). 

                                                 
16 Os vídeos foram publicados neste site: http://www.youtube.com/watch?v=eQOqnOCxp44 

http://www.youtube.com/watch?v=eQOqnOCxp44
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Aspis, (2004) toca em uma questão central no que tange o ensino de filosofia nas 

escolas de Ensino Médio, quando apresenta os vários tipos de pensamentos aos quais os 

estudantes estão acostumados a debater, porém, eles também podem aprender a pensar 

filosoficamente, não se exclui tipos de conhecimentos, nenhum é mais importante que o 

outro, porém, apresenta-se a amplitude das formas de pensar e, por que não aprender a 

pensar filosoficamente? Essa contribuição é essencial, ao ver a importância da ciência, 

da tecnologia, da indústria, também se torna necessário valorizar o pensar filosófico, a 

imersão crítica em meio aos outros modos de ver e conceber o mundo que os rodeia.  

 Cerletti e Kohan, (1999, p. 26), ao proporem o pensar crítico da filosofia, dizem 

que “atualmente, os diferentes níveis de educação estão sendo influenciados por saberes 

e práticas que tentam seduzir e legitimar valores e crenças fundamentalmente mercantis 

e empresariais”. Neste cenário cabe a possibilidade e a intervenção do pensamento 

filosófico, fundamentado nesta experiência vivenciada pelos alunos, porém, olhar para o 

mundo que vive e entendê-lo por outro meio, sendo o meio filosófico fundamental para 

tal atitude. 

 Foucault referindo-se a filosofia afirma:  

 

Mas o que é filosofar hoje em dia — quero dizer, a atividade filosófica 

— senão o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio 

pensamento? Se não consistir em tentar saber de que maneira e até 

onde seria possível pensar diferente em vez de legitimar o que já se 

sabe? (FOUCAULT, 1984, p. 13).  

 

Com esse pensamento, elevamos a grandiosidade da filosofia, e por ser esse pensar 

sobre o que se pensa, ela pode contribuir para desnaturalizar e se opor a mercantilização 

das ideias, ações e relações humanas.   

 Essa problemática também foi tema da obra de Deleuze e Guattari, O que é a 

filosofia? (1992). Para eles, “a exclusividade da criação de conceitos assegura a filosofia 

uma função, mas não lhe dá nenhuma proeminência, nenhum privilégio, pois a outras 

maneiras de pensar e criar, outros modos de ideação que não tem de passar por 

conceitos, como o pensamento científico” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 17).  
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 Favaretto (1993) descrevendo sobre o assunto, não destoa das possibilidades já 

elencadas, afirmando que,  

 

não se trata apenas, e nem em primeiro lugar, da opção por conteúdos 

(informação, rede conceitual, problemas), mas daquilo que possa 

garantir a entrada nos procedimentos filosóficos; isto é, a produção da 

familiaridade com um modo de linguagem que articula fabricação de 

conceitos, argumentação, sistematicidade e significação. Qualquer 

programa provém de um recorte efetuado na tradição fixada como 

história da filosofia, no elenco das áreas filosóficas, ou então em 

temas de natureza diversa (éticos, políticos, epistemológicos, 

estéticos, etc.) sacados dos desenvolvimentos filosóficos tradicionais e 

atuais. (FAVARETTO, 1993, p. 78). 

 

Este autor apresenta um programa bastante aberto, expondo ainda mais o problema 

curricular, pois, na cultura escolar, a qual envolve, todas as disciplinas, com seus 

conteúdos fixos, sequenciais, sendo que já se sabe o que cada série vai aprender e ter 

que dominar em todos os anos até terminar o Ensino Médio, quando chega a aula de 

filosofia, a partir dessa proposta, isso não acontece, não que isso seja negativo, pelo 

contrário, já começa a possibilidade de questionamentos, e isso é fato na filosofia, 

portanto, é necessário um trabalho de entendimento quanto as peculiaridades da 

filosofia em seus modos de abordagem, os quais já trazem o diferencial deste tipo de 

conhecimento, uma espécie de devir, de acontecer, sem formulas, sem pré-requisitos 

para outros conteúdos.  

 Diante destas colocações continuamos a nos perguntar, existe uma maneira que 

seja adequada para abordar a filosofia em sala de aula? Foi também com essa 

preocupação que aplicamos um questionário para alunos do segundo ano do ensino 

médio, e perguntamos a eles, dentre outras questões, como você gostaria de aprender 

filosofia? vejamos as contribuições a seguir.  

 

COMO VOCÊ GOSTARIA DE APRENDER FILOSOFIA? 

 A pesquisa foi realizada em cinco escolas estaduais de Blumenau, com alunos do 

segundo ano do ensino médio. Optamos pelos alunos do segundo ano pelo fato de os 

mesmos já terem filosofia no primeiro, desse modo já tem alguns domínios dos 
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conteúdos de filosofia e das próprias aulas, sendo que os alunos do terceiro priorizam o 

Enem, vestibulares e concursos variados, assim acreditamos que os alunos do segundo 

ano responderiam com mais tempo, e contribuiriam para o nosso trabalho. Para este 

artigo foram analisadas duas turmas, e apenas uma das sete questões aplicadas no 

Colégio Estadual Emilio Baumgarten e outra do Colégio Luiz Defino, totalizando 53 

alunos.  

 Os alunos do Luiz Delfino responderam que: 2 – na natureza.  6 - Aulas 

diferenciadas, com filmes, debates e não apenas textos.  2 - com uma metodologia que 

torne a filosofia mais interessante onde possam utilizá-la efetivamente no dia a dia.   3 

– debates.  1 – mais práticas e menos teoria. 1 – teatro. 1 – expondo o conhecimento de 

cada um. 2 – estudos aprofundados sobre filosofia. 1 – documentários. 3 Como aprendo 

hoje. Não sei 3 alunos. 

 Os alunos do Colégio Emílio Baumgarten responderam que: 7– através de 

conversa. 3 – com filme ou imagem 7 – de forma mais dinâmica 1 – com aulas práticas 

4 -  como a professora já faz 3 não responderam.  1 – pendurado de cabeça para baixo 

1 – lendo textos e livros. Não sei 1 aluno.  

 Mesmo com respostas diversas, o que os estudantes possibilitam perceber é uma 

aproximação com as discussões dos autores citados, e suas contribuições são 

elementares para pensar a presença da filosofia no Ensino Médio. Percebe-se pelas 

colocações, que não obtivemos um número expressivo de respostas negativas, são 

colocações que denotam interesse e criticidade, no que se refere ao aprendizado de 

filosofia e sua importância nas ações cotidianas dos alunos, ou seja, a filosofia presente 

no Ensino Médio, está tendo sentido para os alunos.  

 Quando dois alunos, cerca de 3,7% dos que responderam o questionário 

utilizado para este artigo, apresentam uma resposta que ponderam a possibilidade de 

aprender filosofia na natureza, possivelmente estão sugerindo locais que incentive a 

liberdade, bem como o deslocamento para fora da sala de aula, eles sentem a 

necessidade de locais que propiciem concentração sem conflito, ou disciplina 

amordaçada pela cultura escolar.   
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 É importante salientar que 1 aluno ao responder diz que a forma adequada seria, 

“lendo textos e livros”, indo ao encontro com aquilo que preconiza Balduíno, em sua 

proposta par ao ensino de filosofia. Ler textos filosóficos não exclui a possibilidade de 

problemas, ou debates, ou mais, é através dos textos que surgem as grandes 

preocupações filosóficas que podem ser transformados em conhecimento quando 

atingem o interesse dos estudantes. 

 A grande maioria das respostas clamam por uma metodologia que esteja ligada a 

conversas, debates, dinâmicas, documentários, filmes e imagens. Nestas respostas estão 

anunciados em cerca de 32% dos alunos a forma mais adequada de aprender filosofia, 

sendo que no próprio enunciado de 6 alunos, coloca-se “Aulas diferenciadas, com 

filmes, debates e não apenas textos”, deixando entrever que a prioridade, ou a maioria 

das aulas são através de leituras de textos, por isso a necessidade de variações 

metodológicas, que sejam acessíveis ao mundo dos próprios educandos.  

 Aprender filosofia para estes estudantes não requer a desconexão com o mundo 

da tecnologia, da informação ou do caráter visual ao qual estão acostumados, o seu 

modo de pensar é atravessado pela tecnologia, e esse é o modo que sugerem o contato 

com a filosofia, o pensar conectado a atualidade dos mesmos, com o mundo que os 

rodeia, com o que estão diariamente em contato. Se a filosofia ter essa ligação com as 

ferramentas que os jovens norteiam suas vidas, com o que eles ocupam seu tempo e 

pensamento, estimulando-os a compreender este dia-dia, torná-lo pensável, 

questionável, terá uma aproximação simpática dos estudantes em pensar a própria 

realidade.  

  Ao ler as respostas não se encontra enunciados que privilegiam a história da 

filosofia, como sugere as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, isso pode 

mostrar a variabilidade com que os professores de filosofia ensinam a disciplina, porém, 

também sugerem mais conversas e debates, o que estaria ligado com aulas que 

priorizam questões problemas, como sugere Mario Ariel González Porta (2002). Inserir 

e conseguir conectar as questões filosóficas em problemáticas que estejam ligados ao 

cotidiano dos alunos talvez seja o caminho a ser percorrido, tendo claro que textos, 
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leituras conectadas com sistemas filosóficos produzem situações problemas quando 

relacionados com a atualidade e interpretados a luz do pensamento filosófico.  

 Para Cerletti e Kohan, (1999, p. 25), “em filosofia, qualquer afirmação é 

suscetível de reflexão e revisão. Em cada caso será preciso explicitar e debater 

hipóteses, consequências, implicações. É assim que se manifesta seu caráter 

radicalmente crítico”. Os alunos demonstram essa criticidade ao entenderem que as 

aulas para serem atraentes, precisam ter “uma metodologia que torne a filosofia mais 

interessante onde possam utilizá-la efetivamente no dia a dia”. É no cotidiano que os 

problemas se efetivam, por isso a importância de ligar os conteúdos trabalhados em sala 

com a vivência, com o que se pensa, e como se pensa, para poder aproximar-se daquilo 

que Foucault sugere, “pensar os próprios pensamentos”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Encontrar um caminho seguro para trabalhar com o que não deve ser tão seguro 

assim, que é a filosofia, torna-se um tanto quanto problemático, pois o trabalho com o 

pensamento, requer certa radicalidade e profundidade. Propor a dúvida em uma cultura 

escolar onde a certeza é sempre preconizada, a exatidão e os resultados são priorizados 

em detrimento do devir, do fazer-se enquanto ser humano em desenvolvimento, torna-se 

desafiante para alunos e professores envolvidos com a filosofia.  

 Na compreensão de Cerletti e Kohan (1999, p. 25), “ensinar disciplinas 

filosóficas implica por em jogo uma prática teórica concreta, um exercício rigoroso do 

pensamento sobre problemáticas contextualizadas”, isso parece ser o que os alunos 

estão apontando, pedem aulas dinâmicas, que possa produzir o efeito da admiração e 

espanto que Aristóteles diz ser a causa da filosofia.  

 O desafio de aproximar-se de um meio adequado ao ensino de filosofia, está 

atraindo filósofos em atividade, devido a presença obrigatória da filosofia na grade 

curricular do ensino médio a partir de 2008, por isso, ela tem esse caráter de novidade, e 

ao mesmo tempo de necessidade, pois a garantia por lei na grade curricular não dispensa 

os problemas do efetivo trabalho que deve ser feito a partir das aulas de filosofia, o qual 

necessita de responsabilidade e domínio das discussões filosóficas.  
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 Aprender Filosofia é de fato um grande desafio, para os estudantes do Ensino 

Médio, mas aprender Filosofia sendo inserido na proposta e nos planejamentos dos 

professores torna-se mais agradável e atraente. Possibilitar e estimular os estudantes a 

serem agentes e participantes do processo de ensino e aprendizagem da Filosofia é de 

fato muito importante, pois isso pode aproximar os jovens da reflexão filosófica, 

portanto, esse artigo pode contribuir para melhorar a relação entre os estudantes e a 

própria valorização do conhecimento filosófico.  
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A PLURIVERSALIDADE COMO RESISTÊNCIA FILOSÓFICA NO 

ENSINO DE FILOSOFIA 
 

PLURIVERSALITY AS A PHILOSOPHICAL RESISTANCE IN 

PHILOSOPHY TEACHING 

 

PLURIVERSALECO KIEL FILOZOFIA RESISTINO EN 

FILOZOFIINSTRUADO 
 

 

Jéssica Lara17 
 

Resumo 

Um ponto de partida interessante para se pensar a resistência da filosofia no ensino é o conceito 

de pluriversalidade. Essa resistência não é só do ensino, mas também pela visibilidade das 

filosofias não eurocêntricas. Segundo Ramose (2011) o conceito de pluriversalidade consiste no 

reconhecimento da constituição plural do mundo, de forma que existem e de forma válida, 

outras filosofias além das filosofias ocidentais. Nesse sentido, é necessário pensar em práticas 

pluriversais, o autor destaca que a necessidade da conexão entre as filosofias é um convite para 

estudar o que não se encontra dentro de nossa área. Nesse contexto, a pluriversalidade é 

importante para a construção de um conhecimento não eurocentrado, e para a descolonialidade 

do conhecimento que já possuímos, e para tal, incorporar novos métodos educacionais nos 

parece ser uma excelente oportunidade para o exercício da pluriversalidade. 

Palavras-chave: Universalidade.  Pluriversalidade. Educação. 
 
Abstract 

An interesting starting point for thinking about the resistance of philosophy in teaching is the 

concept of pluriversality. This resistance is not only from teaching, but also from the visibility 

of non-Eurocentric philosophies. According to Ramose (2011), the concept of pluriversality is 

the recognition of the plural constitution of the world, so that there are and validly other 

philosophies in addition to Western philosophies. In this sense, it is necessary to think about 

pluriversal practices, the author emphasizes that the need for connection between philosophies 

is an invitation to study what is not found within our area. In this context, pluriversality is 

important for the construction of a non-Eurocentered knowledge, and for the decoloniality of the 

knowledge we already have, and for that, incorporating new educational methods seems to us to 

be an excellent opportunity for the exercise of pluriversality. 

Keywords: Universality. Pluriversality. Education. 

 

Resumo 

Interesa deirpunkto por pensi pri la rezisto de filozofio en instruado estas la koncepto de 

plurversaleco. Tiu ĉi rezisto estas ne nur de instruado, sed ankaŭ de videbleco de ne-
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(Anarchai/UnB/CNPQ) com foco em estudos feministas latinoamericanos, cosmopolíticas, pensamento 

indígena, filosofias afrobrasileiras e ontologias não ocidentais. E-mail: jessylara015@gmail.com 
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eŭrocentraj filozofioj. Laŭ Ramose (2011), la koncepto de plurversaco estas la rekono 

de la plurala konstitucio de la mondo, tiel ke ekzistas kaj valide aliaj filozofioj krom 

okcidentaj filozofioj. Tiusence necesas pensi pri plurversalaj praktikoj, la aŭtoro 

emfazas, ke la bezono de ligo inter filozofioj estas invito studi tion, kio ne troviĝas ene 

de nia areo. En ĉi tiu kunteksto, plurversaleco estas grava por la konstruado de ne-

eŭrocentritaj scioj, kaj por la malkolonieco de la konoj, kiujn ni jam havas, kaj por tio, 

enkorpigi novajn edukajn metodojn ŝajnas al ni bonega okazo por ekzerci plurversecon. 

Ŝlosilvortoj: Universaleco. Multversaleco. Edukado. 

 

1. O PROBLEMA DA UNIVERSALIDADE 

Segundo Immanuel Wallerstein (2007) o universalismo europeu pode ser 

definido como um conjunto de doutrinas e pontos de vista éticos que derivam do 

contexto europeu e ambicionam seus valores globais, o que é chamado ou apresentado 

por muitos de seus defensores como lei natural. A questão para ele não é que não possa 

haver valores universais globais, e sim que ainda não sabemos quais são esses valores, 

pois os valores globais não estão e nem são dados, eles são criados por nós. 

No que concerne à relação entre universalidade e particularidade, Laclau (1993) 

aponta que existem dois tipos de abordagem: na primeira há uma linha incontaminada 

entre o universal e o particular, na segunda o polo universal é inteiramente 

compreensível pela razão. O particular só pode corromper o universal. Desse modo a 

questão presente é: A fronteira que separa a universalidade da particularidade ela é 

universal ou particular? Se ela for particular, a universalidade só pode ser uma 

particularidade que se define em termos de uma exclusão ilimitada. Se ela for universal, 

a particular em si se torna parte do universal e a linha divisória é outra vez turvada. “O 

universal nada mais é do que um particular em algum momento se tornou dominante e 

que não há nenhuma possibilidade de alcançar uma sociedade reconciliada” (LACLAU, 

1993, p.33). O autor enfatiza que não se pode afirmar uma identidade diferencial sem a 

distinguir de um contexto, e no processo de fazer uma distinção “eu afirmo o contexto 

simultaneamente”. Desse modo, não se pode destruir um contexto sem destruir ao 

mesmo tempo identidade de um sujeito específico que leva o efeito a destruição 

(LACLAU, 1993, p.33). 

No trabalho de Ramon Grosfoguel, em seu artigo “Para um pluri-versalismo 
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transmoderno decolonial”, temos alguns exemplos das concepções do universal desde 

Descartes até Marx. Seu ponto inicial, é que Descartes entendeu o universal como um 

conhecimento eterno, atemporal e além do espaço, configurando o conhecimento 

equivalente ao olhar de Deus. Tendo em vista que o contexto em que Descartes se 

encontrava era o da luta contra a teologia cristã hegemônica do século XVII, para 

reivindicar o conhecimento ilimitado e atemporal, assim como o conhecimento divino, 

se faz necessário algumas alterações, onde Descartes coloca o “eu” onde antes havia o 

“Deus” cristão. Todas as características presentes na figura divina, estão agora presentes 

no sujeito, sujeito esse que é desprovido de corpo, território e temporalidade, permitindo 

assim, a reivindicação de conhecimento eterno e universal, sendo assim, o dualismo 

cartesiano é essencial para validar tal reivindicação. Dessa forma, a constituição de um 

monólogo interno do sujeito, sem qualquer diálogo com outros seres humanos, permite 

que ele reivindique o conhecimento e o acesso à verdade, como autogerado e afastado 

de todas as relações com outros seres humanos. 

Esse mito da autoprodução de verdade por parte de um sujeito isolado, segundo 

Grosfoguel (2008), é parte constitutiva do mito da modernidade de uma Europa 

autogerada que se desenvolve se por si mesma sem depender de nada no mundo. De 

acordo com Dussel (1993), as condições políticas, culturais, sociais e econômicas 

possibilitam o sujeito de se declarar como detentor de um conhecimento equiparado ao 

poder de Deus, esse sujeito tem a sua localização determinada pela sua existência como 

colonizador, de forma similar ao Ser Imperial. Tal dualismo de um sujeito autogerado 

desprovido de localização geográfica e temporal diante das relações de poder mundial, 

inauguraria o chamado mito epistemológico da modernidade eurocentrada, onde o 

sujeito autogerado tem conhecimento absoluto universal além do tempo e do espaço, 

apagando o rosto do enunciador, e sua localização no poder mundial. 

 

Chamo “descobrimento, como nova figura posterior à “invenção”, a 

experiência também estética e contemplativa, aventura explorativa e 

até científica de conhecer o “novo”, que a partir de uma “experiência” 

resistente e teimosa (que se afirma contra toda a tradição) exige que se 

rompa com a representação do “mundo europeu” como uma das “Três 

Partes” da Terra. Ao descobrir uma “Quarta Parte” (desde a “quarta 
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península” asiática) ocorre uma auto-interpretação diferente da própria 

Europa. A Europa provinciana e renascentista, mediterrânea, se 

transforma na Europa “centro” do mundo: na Europa “moderna”. Dar 

uma definição “europeia” da Modernidade - como faz Habermas, por 

exemplo, - é não entender que a Modernidade da Europa torna todas 

as outras culturas “periferia” sua. Trata-se de chegar a uma definição 

“mundial” da modernidade (na qual o Outro da Europa será negado e 

obrigado a seguir um processo de “modernização”, que não é o 

mesmo que Modernidade). É por isso que aqui nasce estrita e 

histórico-existencialmente a “Modernidade” (como “conceito” e não 

como “mito”) desde 1502 aproximadamente. (DUSSEL, 1993, p.32-

33). 

 

Dussel (1993) nos mostra que o “mito da modernidade” se caracteriza pela auto 

definição da própria cultura como superior às demais, supondo que esta seja mais 

“desenvolvida”, enquanto que a outra cultura é considerada como inferior, rude, 

bárbara, de forma que está sempre sujeito a uma “imaturidade” culpável. Dessa forma, a 

dominação sobre o Outro exercida através da violência e das guerras é concebida como 

emancipação, uma “utilidade”, um “bem”, do bárbaro que se está civilizando, 

“modernizando” ou se “desenvolvendo”. 

Sendo assim, o “mito da modernidade”, de acordo com Dussel (1993), consiste 

em vitimar o inocente (o Outro) e culpabilizá-lo por isso, enquanto que o sujeito 

moderno é inocentado de seus atos, em respeito ao ato de sacrifício. Com isso, se 

estabelece que o sofrimento causado àquele que foi conquistado constitui um ato de 

sacrifício necessário, em prol da modernização. 

Retornando ao apagamento do sujeito de enunciação, de acordo com Grosfoguel 

(2008), temos aqui a constituição da ego- política do conhecimento, de forma que antes 

tínhamos uma teo-política do conhecimento, onde o conhecimento era fundamentado no 

Deus cristão, e agora temos a ego-política onde se afirma que o conhecimento tem sua 

origem na razão universal, partindo de um monólogo interno, tal como o dualismo 

cartesiano. Sendo assim, a ego-política do conhecimento consiste no apagamento do 

sujeito de enunciação, onde ele é escondido e camuflado, constituindo assim, o que 

Santiago Castro-Gomez (2005, apud Grosfoguel, 2008, p.202) chama de filosofia do 

ponto zero, na qual o sujeito epistêmico não possui sexualidade, gênero, etnia, raça, 

classe, espiritualidade, língua, localização epistêmica em nenhuma relação de poder e 
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produz a verdade a partir de um monólogo interior consigo mesmo sem relação com 

nada de fora, se tratando assim, de uma filosofia surda, sem rosto e sem força de 

gravidade (GROSFOGUEL, 2008, p.202). Grosfoguel (2008) afirma que essa filosofia 

sem rosto é uma contribuição de Descartes, e embora a psicanálise e o marxismo 

tenham se proposto a discutir essa problemática, eles ainda não abandonaram esse modo 

de produzir, pois continuam a produzir do ponto zero, sem se questionar o lugar de onde 

falam e produzem esse conhecimento, esse é um ponto de destaque importante, pois 

representa o conceito de universalidade cartesiano que permanecerá na tradição 

ocidental, que é o universalismo abstrato. 

Existem dois tipos de universalismo abstrato, o primeiro tipo de universalismo 

abstrato se refere às afirmações, onde um conhecimento abstrai toda determinação do 

espaço temporal e finge ser eterno. O segundo tipo de universalismo abstrato se refere 

ao sentido epistêmico, onde o sujeito da enunciação é abstraído, esvaziado de corpo e 

conteúdo, e sua localização na cartografia da potência mundial a partir da qual produz 

conhecimento, a fim de propor um sujeito que produz conhecimento com pretensões de 

verdade, como um design global, universal para todos no mundo. 

Os dois tipos de universalismo abstrato estão conectados, pois o universalismo 

abstrato das afirmações depende da existência do universalismo abstrato epistêmico 

para se constituir. Grosfoguel (2008) nos indica que o universalismo das afirmações, 

que abstrai a espacialidade e temporalidade, foi questionado na cosmologia e filosofia 

ocidentais, porém, o segundo tipo de universalismo abstrato, o universalismo 

epistêmico, ainda se perpetua através do ponto zero das ciências ocidentais. 

O primeiro exemplo de universalismo abstrato que o autor traz é o de Descartes. 

Para a constituição do cartesianismo é necessário um dualismo, de modo em que o 

sujeito não tem origem e nem pertence a nenhum lugar, e também não está situado em 

um tempo, é algo atemporal, o que constitui uma espécie de solipsismo. 

Posteriormente, Kant tenta solucionar os dilemas do universalismo cartesiano, 

acrescentando as categorias de espaço e tempo como algo que está localizado na mente 

dos homens, significando que as categorias são universais e existentes a priori em todos 
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os homens. O transcendental kantiano não produz conhecimento fora das categorias18 de 

espaço e tempo assim como pretende o cartesianismo, pois estas categorias já estariam 

presentes na mente de todos os homens. As categorias possuem caráter inato e tem a 

função de organizar o caos do mundo empírico, de modo que um conhecimento pode 

ser produzido e ser reconhecido intersubjetivamente como verdadeiro e universal. 

Segundo Grosfoguel (2008), para Kant, essas seriam as condições de possibilidade da 

intersubjetividade universalista, a única possibilidade de os homens reconhecerem o 

conhecimento como verdadeiro e universal. Diferentemente de Descartes, Kant 

acreditava que o conhecimento humano tinha limites, que não se pode conhecer a coisa 

em si. Porém, a razão transcendental kantiana não é uma característica atribuída a todas 

as pessoas, ela será uma característica daqueles que são considerados “homens”. 

Grosfoguel (2008) aponta que de acordo com os escritos antropológicos de Kant, 

a razão transcendental é masculina, branca e europeia. Homens africanos, asiáticos, 

indígenas, europeus do sul (espanhóis, italianos, e portugueses) e todas as mulheres 

(incluindo as mulheres europeias) não tem acesso à maquinaria epistêmica que 

transformará toda a alteridade de parte em parte até alcançar o conhecimento absoluto, 

que seria o “conhecimento de todo o conhecimento” e que coincidiria com o fim da 

história, já que a partir deste ponto nada de novo poderá ser produzido no nível do 

pensamento e da história humana. Dessa forma, Grosfoguel (2008) nos aponta que 

existe um eurocentrismo implícito nas afirmações de Descartes, e explícito em Kant, 

pois a razão transcendental não será uma característica de todos os seres. Para Kant, a 

razão transcendental é um atributo dos que são considerados “homens” (homens 

brancos europeus). 

Continuando a afirmação do conhecimento absoluto, Hegel parece se equivocar 

com a sua inovação no nível do universalismo epistêmico, o de afirmações, quando ao 

invés de continuar com a sua historização de categorias e afirmações, colocou o 

conhecimento absoluto como um novo tipo de verdadeiro universalismo cartesiano para 

toda a humanidade e para todo o tempo e espaço. Hegel afirmava que as categorias ou 

                                                 
18 O termo “categorias” foi uma escolha de Grosfoguel para se referir aos conceitos de tempo e espaço. 

Para Kant, o tempo e o espaço são formas a priori da sensibilidade, vinculadas à intuição pura. 
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conceitos são deduzidos das mediações, contradições e negações do pensamento, e 

passariam de universais abstratos para universais concretos. Para ele, o movimento 

dialético do pensar leva o abstrato ao concreto, de forma em que as categorias se 

desenvolvem paralelamente com a história universal. As categorias simples 

permanecem como determinações das categorias mais complexas, de modo a alcançar 

um conhecimento absoluto válido além de todo o tempo e espaço. 

Sendo assim, o universal eterno só é possível através de uma reconstrução 

histórica posterior do espírito universal ao longo da história da humanidade. A diferença 

entre Hegel e Descartes é que para o primeiro, o universalismo é eterno a priori, 

enquanto que para o segundo o eterno universal só é possível através de uma 

reconstrução histórica a posteriori do Espírito Universal em toda a história da 

humanidade. 

Porém, aponta Grosfoguel (2008), para Hegel, o espírito universal, a razão, se 

move de leste para oeste (Hegel, 1999, apud Grosfoguel, 2008, p.205). O oriente é o 

passado estagnado, o ocidente é o presente que desenvolveu o Espírito Universal e a 

América é o futuro. Se a Ásia é considerada como um estágio inferior do espírito 

universal, a África e o mundo indígena não fazem parte dele e as mulheres sequer são 

mencionadas, a não ser para se falar de casamento e família. Sendo assim, para Hegel, o 

conhecimento absoluto, embora seja um universal concreto no sentido de que é o 

resultado de múltiplas determinações, só poderia ser alcançado por um homem europeu-

branco-cristão-heterossexual, e a multiplicidade de determinações do conhecimento 

absoluto está subordinada à cosmologia da filosofia ocidental. Através dos comentários 

de Dussel (1993) também podemos encontrar exemplos da concepção de Hegel sobre o 

espírito universal: 

 

Perante esta Europa do Norte ninguém mais poderá (como hoje diante 

dos Estados Unidos) pretender ter qualquer direito, tal como exprimiu 

Hegel na Enciclopédia : “Porque a história é a configuração do 

Espírito em forma de acontecimento, o povo que recebe um tal 

elemento como princípio natural... é o povo dominante nessa época da 

história mundial... Contra o direito absoluto que ele tem por ser o 

portador atual do grau de desenvolvimento do Espírito mundial, o 
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espírito dos outros povos não tem direito algum." (DUSSEL, 1993, 

p.22). 

 

Dussel (1993) afirma que este povo, o Norte, Europa (para Hegel sobretudo a 

Alemanha e Inglaterra), tem assim um “direito absoluto” por ser o “portador” do 

Espírito neste “momento de seu desenvolvimento”. 

 

[...] Diante de cujo povo todo outro-povo “não tem direito”. É a 

melhor definição não só de “eurocentrismo” mas também da própria 

sacralização do poder imperial do Norte e do Centro sobre o Sul, a 

Periferia, o antigo mundo colonial e dependente. Creio que não são 

necessários comentários. Os textos falam, em sua espantosa crueldade, 

de um cinismo sem medida, que se transforma no próprio 

“desenvolvimento” da “razão” ilustrada (da Aufklärung) [...]. 

(DUSSEL,1993, p.22). 

 

Dessa forma, Grosfoguel (2008) nos indica que o racismo epistemológico 

cartesiano e kantiano do universalismo epistêmico abstrato (tipo II), onde o universal é 

definido a partir de um particular, permanece intacto em Hegel. Com base nesse 

raciocínio, outras filosofias são desprezadas, como as orientais por exemplo, e no caso 

das filosofias indígenas e africanas, não são consideradas dignas de serem chamadas de 

filosofia porque não receberam a passagem do Espírito Universal. 

O que Grosfoguel (2008) quer nos demonstrar ao apresentar estes 

posicionamentos em relação ao universal durante a história da filosofia, sobretudo a 

filosofia ocidental, é que eles apresentam um racismo epistêmico, eis aqui um dos 

problemas em relação ao universal. O projeto universal consiste em um eurocentrismo, 

ora implícito, como em Descartes, ora explícito, como em Kant, pois é desprovido de 

lugar e tempo, e quando se estabelece essas categorias, elas são pensadas a partir do 

tempo e história europeia. O autor afirma que: “Se a única tradição do pensamento com 

tal capacidade de universalidade e acesso à verdade é ocidental, então não há 

universalismo abstrato sem racismo epistêmico”. (GROSFOGUEL, 2008, p. 208). 

Dessa forma, a base da filosofia ocidental tem pensamentos e conceitos 

originados de um ponto zero, o que permitiu a reivindicação de uma verdade absoluta, 

tal como ocorre com as teorias de Descartes e Kant, sendo assim, a utilização de 

conceitos de forma universal não abre espaço para outras formulações que não sejam 
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compatíveis com o pensamento europeu. Isso constitui um problema, pois muitas vezes, 

outras filosofias são deslegitimadas, ou sequer são citadas, tal como ocorre com a 

filosofia indígena, africana ou oriental. Dessa forma, se faz necessário mover a 

geografia da razão em direção a uma geopolítica e corpo-política do “outro” 

conhecimento. 

 

2. PLURIVERSALIDADE 

Ramose (2011) aponta que quando se afirma a existência da filosofia africana 

surgem muitas dúvidas sobre a sua legitimidade enquanto filosofia, esse questionamento 

sobre sua legitimidade, segundo o autor, advém de um questionamento acerca do 

estatuto ontológico de seres humanos dos africanos. Já no caso das filosofias indígenas 

e latino americanas, essa dúvida sobre a legitimidade dessas filosofias ocorre pelo fato 

da filosofia ocidental ser propagada como a “verdadeira” filosofia. Ao longo da história, 

vários fatores contribuíram para o apagamento dessas filosofias, sobretudo a 

colonização, a escravidão e o ceticismo à existência de civilizações antigas ligadas às 

filosofias. 

 

Uma vez que os africanos não são propriamente seres humanos, como 

firmava o raciocínio, havia uma medida própria e condizente com o 

tratamento subumano empreendido em relação a eles. De acordo com 

isto, a escravização dos africanos foi tanto uma necessidade lógica 

quanto um imperativo prático para satisfazer as necessidades 

psicológicas e materiais do colonizador. O comércio escravocrata 

transatlântico nasceu desta lógica. O problema com a dúvida referida 

nos parágrafos anteriores e suas implicações é que os povos africanos 

não se consideravam subumanos. Com base nisto, eles resistiram à 

filosofia colonial de degradação. Eles lutaram, e continuam lutando, 

para afirmar seu estatuto ontológico de seres humanos, assim como 

qualquer outro ser que reivindique o título de ser humano. (RAMOSE, 

2011, p.8). 

 

Em sua análise, o autor afirma que é de conhecimento comum que a palavra 

filosofia significa amor à sabedoria, e nesse sentido, a experiência humana é o ponto de 

partida para se chegar à sabedoria, e onde há seres humanos há experiência humana e 

consequentemente sabedoria, sendo assim, a filosofia existe em todos os lugares. E 
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seguindo este raciocínio, a filosofia africana existe desde tempos imemoriais, e continua 

produzindo conhecimento até hoje. 

Porém, Ramose (2011) nos alerta que a questão da existência da filosofia 

africana não pode ser pautada na afirmação anterior, pois ela possui outra origem, em 

outro fundamento e perspectiva, que é o da autoridade, a autoridade de se definir o 

significado e o conteúdo da filosofia. Dessa forma, a questão que se apresenta aqui é a 

do contexto das relações de poder, quem possui a autoridade de definir também tem o 

poder de ditar o que é relevante ou não, definir a identidade, classificação e significado 

ao objeto selecionado. Os conquistadores da África durante as injustas guerras de 

colonização se arrogaram a autoridade de definir filosofia. Esta ação ocorreu através do 

epistemicídio, onde eliminaram parcialmente as maneiras de conhecer e de agir dos 

povos africanos conquistados (RAMOSE, 2011, p. 8), criando uma tensão entre as 

filosofias africanas e a filosofia ocidental no continente africano. Desse modo, o ponto 

da investigação de Ramose (2011) é a fonte da suposta autoridade pertencente ao 

Ocidente de definir e descrever, em instância última, o significado da experiência, do 

conhecimento e da verdade em nome dos povos africanos. 

O segundo fundamento acerca da questão da existência da filosofia africana é o 

da perspectiva, o autor destaca que a perspectiva aqui está pautada no ponto de vista 

adotado para definir a filosofia. O que se compreende e se tem como significado de 

filosofia está baseado na perspectiva daqueles que exercem poder sobre os outros, 

principalmente o poder físico, psicológico e intelectual, afirma Ramose (2011). E é 

nesse sentido, que para ele há uma modificação do significado etimológico da filosofia. 

Até esse momento, a filosofia é compreendida como uma disciplina acadêmica 

com seus próprios métodos e princípios especiais, desse modo, os que buscam o poder, 

se apropriam dessa autoridade baseada na definição convencionada do que é a filosofia, 

e dessa forma são considerados os verdadeiros filósofos, os filósofos profissionais. E é 

com base nesse viés de cientificidade e profissionalismo que o questionamento sobre a 

existência da filosofia africana se levanta. Ramose (2011) enfatiza que este 

questionamento acerca da existência da filosofia africana está a relacionada à busca da 

manutenção do poder de se definir e dar significado às coisas, mantendo um único 
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significado da filosofia, a manutenção de um universal, que é definido por apenas um 

lado, o lado de quem está exercendo o domínio sobre os outros. 

A definição comum de filosofia e a declaração universal dos direitos humanos 

apresentam a problemática de possuírem a característica de serem iguais para todos e 

em todo em lugar, regido por um “universal”, o que aparenta a intenção de se 

estabelecer uma totalidade e hegemonia. Ramose (2011) exemplifica: 

 

Podemos ilustrar este problema da mesmização (samenization) 

fazendo referência à “Declaração dos Direitos da Mulher e do 

Cidadão” (1790) defendido pela madame Olympe de Gouges na 

França. Sua intenção era contrapor-se à “Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão” francesa (1789). O ponto central da 

“Declaração” opositora era, de fato, contestar o “esquecimento ou 

desprezo dos direitos das mulheres...”, insistindo que mulheres não 

são homens, embora pertençam ao mesmo plano ontológico de seres 

humanos. A totalização e a mesmização (samenization) não fazem, 

automaticamente, justiça à igualdade ontológica entre masculino e 

feminino (RAMOSE, 2011, p.9). 

 

Nesse sentido, considerando que “universal” pode ser lido como uma 

composição do latim unius (um) e versus (alternativa de...), fica claro que o universal, 

como um e o mesmo, contradiz a ideia de contraste ou alternativa inerente à palavra 

versus. A contradição ressalta o um, para a exclusão total do outro lado. Este parece ser 

o sentido dominante do universal, mesmo em nosso tempo. Mas a contradição é 

repulsiva para a lógica. Uma das maneiras de resolver esta contradição é introduzir o 

conceito de pluriversalidade (RAMOSE, 2011, p.10). 

Continuando seu raciocínio, Ramose (2011) afirma que ontologicamente, o Ser é 

a manifestação da multiplicidade e da diversidade dos entes. Essa pluriversalidade do 

Ser está sempre presente, e para validar essa condição existencial dos entes, eles são 

identificados e determinados a partir de particularidades específicas. Desse modo, a 

particularidade é posta como o ponto inicial de onde o Ser é concebido. Essa 

compreensão sobre a particularidade ser o ponto de partida do Ser é erroneamente 

apontada como a condição ontológica originária do ser, afirma Ramose (2011). Este 

erro acaba se tornando a substituição da pluriversalidade original inseparável do Ser. 
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Este fato é perceptível na prática da exclusão dos outros, os que não se parecem 

conosco, ou que são percebidos como uma ameaça à universalidade inserida em nossa 

particularidade. Esta lógica da exclusão está historicamente presente nos processos de 

cristianização e colonização dos outros povos do mundo. Tais fatos refletiram na 

filosofia a afirmação de que uma perspectiva particularista pode reivindicar o direito de 

se impor como a primeira e única experiência, conhecimento e verdade se encaixam e se 

tornam válidos para todos os outros seres humanos independentemente de suas 

condições de existência, afirma Ramose (2011). É nisto que consiste o esforço em 

suprimir, eliminar a pluriversalidade do ser. Dessa forma surge a base para o conceito 

de universalidade: “Reivindicar que só há uma filosofia “universal”, sem cultura, sexo, 

religião, história ou cor, é afirmar que a particularidade é um ponto de partida válido 

para a filosofia” (RAMOSE, 2011, p.11). 

Como esta reivindicação não é explicitamente reconhecida pelos protagonistas 

da “universalidade” da filosofia, ressalta o autor, há a disposição em reconhecer nomes 

como Filosofia Ocidental, Chinesa, Indiana, Japonesa ou Russa, mas há a recusa em 

reconhecer Filosofia Africana, Austrolasiana, Latino-americana, Maia e (até) mesmo 

filosofias feministas. Dessa forma, a solução para esta contradição, segundo Ramose 

(2011), é reconhecer a particularidade como um critério válido para toda ou para 

nenhuma filosofia. 

Após a apresentação da contradição existente em assumir apenas um particular 

para definir a filosofia, já conseguimos perceber que a particularidade é um ponto de 

partida válido para a filosofia apenas se for reconhecida como um meio para 

compreender e interagir com a pluriversalidade do ser. Ramose (2011) nos alerta que ao 

falarmos da particularidade temos em mente aquilo que está incrustado na natureza e na 

cultura, revelando as características específicas, mas inter-relacionadas, que constituem 

a sua identidade. Isto significa que o conceito de filosofia seria indevidamente restritivo 

e cego se pretendesse excluir elementos da natureza, cultura, sexo, religião ou história 

(RAMOSE, 2011, p.11). 

Ramose (2011) afirma que do ponto de vista da pluriversalidade de ser, a 

filosofia é a multiplicidade das filosofias particulares vividas num dado ponto do tempo. 
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Desse modo, deletar outras filosofias e negar seus estatutos apenas por causa de uma 

definição totalmente particularista da filosofia que a define como uma disciplina 

acadêmica, implica na invalidação da particularidade como ponto de partida da 

filosofia. Sendo assim, não há a possibilidade da existência de filosofias Ocidentais ou 

Africana como disciplinas acadêmicas e, nem filosofia enquanto busca existencial 

humana do conhecimento como o contínuo resultado da aprendizagem pela experiência 

(RAMOSE, 2011, p.11). Em oposição a esta reivindicação, está exposta a ideia de que a 

particularidade, como já foi demonstrado anteriormente pelo autor, é um ponto de 

partida válido para reivindicar o direito à filosofia. 

 

3. A PLURIVERSALIDADE ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO 

Como explicitamos anteriormente, a pluriversalidade consiste no 

reconhecimento da constituição plural do mundo, de forma que existem e de forma 

válida, outras filosofias além das filosofias ocidentais. Nesse sentido, é necessário 

pensar em práticas pluriversais, e como já foi dito por Ramose, a própria necessidade da 

conexão entre as filosofias é um convite para estudar o que não se encontra dentro de 

nossa área.  

Dessa forma, o que se busca não é a construção de um novo paradigma, mas 

uma constituição de um “paradigma outro”, que constrói uma crítica em relação à 

imposição europeia de universalidade com a finalidade de alcançar a pluriversalidade do 

saber. 

Sendo assim, a interculturalidade é mais do que um reconhecimento e tolerância 

das diferenças, ela também é uma ação transformadora das estruturas sociais injustas, é 

uma forma de aprender a ser, estar e conviver com o outro. 

A interculturalidade propõe uma mudança de paradigmas, e uma abertura para o 

diálogo, e como fomos moldados aos padrões coloniais e estamos buscando uma 

descolonialidade do pensamento, é necessário reaprender sobre o contexto e a cultura, 

desse modo, a educação é uma via possível para a ação do projeto intercultural. João e 

Gilberto afirmam: 
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Educação intercultural pressupõe superar o individualismo, os velhos 

discursos, as estruturas excludentes e as posturas discriminatórias em 

prol de um trabalho cooperativo, colaborativo, reflexivo e dialógico. 

Sob essa ótica, interculturalidade crítica possibilita a convivência de 

realidades plurais, o questionamento de discursos hegemônicos, 

padronizações e binarismos, bem como a desconstrução, 

problematização e relativização de estruturas e práticas sociais.  

(MUNSBERG; FERREIRA DA SILVA, 2018). 

 

Nesse sentido, a escola e o seu currículo são peças chave nesse processo, pois a 

escola é uma instituição social que abriga a produção e reprodução da cultura, onde 

pode ocorrer tanto a desconstrução de ações discriminatórias quanto o fortalecimento 

das desigualdades. Deste modo, os autores afirmam que o currículo escolar deve ser 

construído de forma que possibilite “olhares outros” e “abordagens outras”, que 

possibilitem estar de acordo com a representação da realidade e os tipos de 

subjetividades e identidades que se deseja produzir. Sendo assim, um currículo 

intercultural necessita que seus conteúdos, métodos, práticas e relações forneçam um 

protagonismo ao estudante no contexto do espaço escolar. 

Na construção de uma “episteme outra” é necessário ter cuidado para não 

construir um novo tipo de hegemonia, é necessário pensar em quem está falando, no que 

se está falando e para quem se está falando, desse modo, fortalecer o diálogo entre os 

colonizados é essencial, diálogo esse que deve ocorrer dentro de uma perspectiva 

cultural crítica, onde seja possível criar outras formas de viver, novas formas de 

compreensão, que não tenham como base nos princípios que guiaram a colonização. A 

desobediência epistêmica constitui o primeiro passo para se construir os espaços de 

interculturalidade, através da troca de diálogos que permitem novos modos de pensar. 

Aqui o diálogo com o pensamento que originou a modernidade não é prioritário e é 

meramente opcional. 

Neste contexto, me parece oportuno introduzir o exemplo da proposta de 

denegrir a educação, para a construção de uma pedagogia da pluriversalidade, que 

encontramos no trabalho de Renato Noguera (2012), em seu ensaio intitulado 

Denegrindo a educação: um ensaio filosófico para uma pedagogia da pluriversalidade. 

Noguera(2012) afirma que a escolarização não pode ser entendida como a busca por um 
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“modelo” único, e que o desafio enfrentado na sociedade brasileira é o esforço 

empenhado para escapar da concepção abstrata de igualdade, do currículo universal que 

se apoia na perspectiva meritocrática e da neutralidade inserida pela visão monocultural 

das sociedades ocidentais. Nesse contexto, ele retoma o argumento de Ramose (2011), 

de que a dúvida sobre a existência da Filosofia Africana é um questionamento acerca do 

estatuto ontológico de seres humanos dos africanos (RAMOSE, 2011, p.8), como 

abordamos no segundo tópico, a proposta de Ramose é defender a legitimidade da 

filosofia africana e das demais filosofias não ocidentais através da pluriversalidade. 

Noguera (2012) está de acordo com os pensamentos de Ramose (2011), e 

destaca que para o autor citado o conceito de universo se encaixou na ciência moderna, 

tendo como referencial o cosmos dotado de um centro e periferia, e nesse sentido, 

Ramose (2011) adota a mudança de paradigma ao rejeitar o termo universo e escolher 

em seu lugar o termo pluriverso. Dessa forma, o posicionamento em questão é que a 

pluriversalidade é o reconhecimento de que todas as perspectivas devem ser válidas; 

apontando como equívoco o privilégio de um ponto de vista (NOGUERA, 2012, p.64). 

Sendo assim, a compreensão da filosofia como universal implica em uma ligação com 

uma educação com perspectivas de centro e periferias, em contrapartida, a 

pluriversalidade filosófica que está sendo defendida aqui, afirma Noguera (2012), 

entende a educação como um exercício policêntrico, perspectivista, intercultural que 

está em busca de um polidiálogo que considera todas as particularidades. Em sua 

reivindicação pela pluriversalidade da filosofia, ele nos apresenta a filosofia 

afroperspectivista com a intenção de denegrir a educação. Noguera ressalta: 

 

Filosofia afroperspectivista é uma expressão conceitual guarda-chuva, 

isto é, reúne diversas perspectivas e olhares, significando neste caso: 

“a reunião de produções filosóficas africanas, afrodiaspóricas e 

comprometidas com o combate ao racismo epistêmico” (NOGUERA, 

2011, p. 44). Em outras palavras, filosofia afroperspectivista é todo 

exercício filosófico protagonizado por pessoas com pertencimentos 

marcados principalmente pela afrodiáspora. (NOGUERA, 2012, p.65). 

 

Através da mitologia egípicia e de trabalhos que discutem o mapeamento 

etimológico da palavra “negro” (Clyde W. Ford), o autor nos afirma que o conceito de 
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denegrir é definido como regeneração, nesse sentido, tornar-se negro significa 

revitalizar a existência. Noguera (2012) enfatiza que essa ressignificação da palavra é 

um problema filosófico de ordem epistêmica, pois dentro da filosofia há uma subárea 

que se encarrega das condições objetivas, subjetivas e intersubjetivas no processo de 

produção do conhecimento. 

A conexão existente entre o projeto colonial e o projeto epistêmico ocidental 

estão envolvidos nessa problemática. Tendo como base o pensamento de Aníbal 

Quijano (1993a, 1993b, apud NOGUERA, 2012, p.68) acerca da colonialidade, 

Noguera (2012) nos apresenta o ponto central para o desenvolvimento do ensaio em 

questão, este ponto consiste na subjetividade e seus produtos, sobretudo os saberes que 

circulam na sociedade. Sendo assim, o exercício filosófico supostamente universal 

(postulando a exclusividade ocidental) é um tipo de invisibilização da pluriversalidade 

filosófica. A filosofia afroperspectivista que propõe a inflexão do conceito de denegrir 

vem de encontro à invisibilidade e ao epistemicídio (NOGUERA, 2012, p.69). 

Retomando a discussão sobre a inflexão sobre o conceito de “denegrir”, Noguera 

(2012) afirma que as propostas para a concepção de uma educação pluriversal 

antirracista passam por um exercício filosófico antirracista, o que significa que é 

necessário denegrir o pensamento e o território epistêmico. Sendo assim, o que se 

pretende é a ampliação da capacidade criativa e regeneradora como método. Ele afirma 

que: 

 

Ou seja, não se trata de dividir e divorciar os elementos, mas, 

compreendê-los de modo articulado, policêntrico, dentro de um 

polidiálogo, uma efetiva pluriversalidade. Denegrir é pluriversalizar as 

abordagens, revitalizando e regenerando as redes de relacionamentos 

políticos, econômicos, etnicorraciais, de gênero, exercícios de 

sexualidade etc. Denegrir indica um processo de dissolução das 

modalidades de dominação e subalternização baseadas em critérios 

etnicorraciais, geográficos, de gênero, na orientação sexual ou 

exercícios de sexualidade, etc. Portanto, denegrir tem como alvo o 

abandono das disputas e controles dos bens materiais e imateriais, 

visando uma cooperação e construção compartilhada dos poderes. 

(NOGUERA, 2012, p.69). 
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Dando continuidade a proposta do autor, denegrir a educação poderia significar 

um exercício intercultural, ocorrendo assim uma revitalização existencial aberta à 

pluriversalidade. Um exemplo atual que temos em nossa sociedade brasileira, que foi 

conquistado pelos diversos setores do Movimento Negro, através de estratégias, 

negociações, ponderações e alianças, como destaca Noguera (2012, p.69) é a 

formulação da Lei 10.639/2003 (Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana), cinco anos depois, após articulações dos povos indígenas, a Lei 11.645/2008 

(Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena) também foi 

promulgada. 

A implementação dessas novas leis implicou em mudanças no Art.26-A da Lei 

9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Desse modo, o 

ensino de Histórias e Culturas Afro-Brasileira, Africana e Indígena se torna obrigatório 

em todas as modalidades de ensino e níveis de educação (NOGUERA, 2012, p.70). Tal 

mudança implicou na criação do Plano Nacional para Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais, que foi lançado em 

2008, seu objetivo era o de subsidiar, apoiar e regulamentar as ações em prol da 

modificação das relações étnico-raciais na sociedade brasileira (NOGUERA, 2012, 

p.70). 

Noguera (2012) destaca que o documento não deixa dúvidas que essas ações se 

destinam a toda sociedade brasileira, de forma que negros e indígenas não devem ser 

definidos como os únicos agentes das políticas em prol de uma educação antirracista. 

Entretanto, como é apontado pelo o autor, esta proposta de educação antirracista 

muitas vezes é colocada como um tema pontual, considerada como “estrangeira”. Desse 

modo, outra problemática existente é a forma como a escola separa o corpo da mente, o 

que aparenta que ela pressupõe que a sala de aula consiste em um território vedado ao 

corpo. O modo monorracional exige um comportamento, uma lógica e protocolos que 

podem ser subsumidos a um esquema padrão de homogenização. (NOGUERA, 2012, 

p.70). 

Neste contexto, denegrir a educação contribuiria para o surgimento da 

heterogeneidade como elemento positivo. Uma das questões problemáticas que 
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envolvem a universalização da escola é que o seu objetivo se torna fazer com que todas 

as pessoas aprendam os mesmos conteúdos, da mesma forma e passando pelas mesmas 

avaliações. Entretanto, ressalta Noguera (2012), estar a favor da pluriversalidade não 

significa ser contra a educação para todas as pessoas, o questionamento presente aqui se 

refere a que tipo de educação estamos discutindo e perpetuando. 

A expressão “denegrir a educação” pode ser compreendida através da ideia de 

pedagogia da pluriversalidade, que foi concebida na filosofia afroperspectivista. A 

pedagogia da pluriversalidade atesta as transformações e adaptações das relações de 

poder e também a forma que os agentes se introduzem nas disputas em torno dos 

cânones, dos currículos, dos critérios de exames e afins (NOGUERA, 2012, p.71). 

Neste contexto, denegrir a educação significa se empenhar para revitalizar as 

perspectivas esquecidas, problematizando os cânones, refazendo e ampliando 

currículos, repensando os exames e as tramas que supõem que um saber deva ser 

estabelecido como regra e norma para o enquadramento das pessoas que não conhecem 

o que “deveriam” saber para o seu próprio bem (NOGUERA, 2012, p.71). Noguera 

(2012) exemplifica 

 

Por exemplo, numa pedagogia pluriversal cabem usos da 

etnomatemática, permitindo que uma aula de geometria possa ser um 

ensaio coreográfico, isto é, desfazer os limites entre o que seria da 

ordem cognitivo intelectual – matemática – e o que é da ordem 

psicomotora – a dança, a educação física. A revitalização própria de 

denegrir a educação pode desfazer limites, permitindo que corpo e 

alma possam ser sinônimos. (NOGUERA,2012, p.72). 

 

Dessa forma, a inclusão do estudo de filosofias não ocidentais constitui uma 

prática pluriversal que permite a interação com as várias formas de conhecimento, e 

oferece a oportunidade de ampliar os horizontes educacionais e de pesquisa. 
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Resumo 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) é um programa que 

promove a formação inicial de professores em diversas universidades do Brasil. Muitas 

vezes é através do Pibid que o licenciando tem seu primeiro contato com o ambiente 

escolar enquanto lugar de trabalho. Diante de diversas tentativas de reformular a 

educação, um conceito criado pelo pedagogo norte-americano Donald Schön, muito 

influenciado pela filosofia de John Dewey, tem chamado atenção entre os pedagogos, 

educadores e filósofos da educação: o conceito de professor reflexivo. O objetivo do 

seguinte artigo é demonstrar como o Pibid pode proporcionar a formação de um 

profissional docente reflexivo autônomo e de qualidade. Para isso, em um primeiro 

momento, será dada uma breve explicação acerca do Pibid e de seu funcionamento; em 

seguida, um panorama do conceito de professor reflexivo bem como de outros 

conceitos que o perpassam e que são seus pressupostos; por fim, será feita uma análise 

acerca da experiência do Pibid enquanto formadora do professor reflexivo. 

Palavras-chave: Profissional reflexivo. Formação docente. Donald Schön. John Dewey. 

Filosofia. 

 

Abstract 

The “Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência” (Pibid) is a program that 

promotes the initial training of teachers in several universities in Brazil. It is often 

through Pibid that the student has his first contact with the school environment as a 

place of work. Faced with several attempts to reformulate education, a concept created 

by the North American pedagogue Donald Schön, very influenced by the philosophy of 

John Dewey, has called attention among pedagogues, educators and philosophers of 

education: the concept of reflective teacher. The objective of the following article is to 
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pesquisas nas áreas de Ensino de Filosofia, História da Filosofia e Ética. E-mail: lucaspalmier@id.uff.br 
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demonstrate how Pibid can provide the formation of an autonomous and quality 

reflective teaching professional. For this, at first, a brief explanation will be given about 

Pibid and its functioning; then, an overview of the concept of reflective teacher as well 

as other concepts that permeate it and that are its presuppositions; finally, an analysis 

will be made about the experience of Pibid as a trainer of the reflective teacher. 

Keywords: Reflective professional. Teacher training. John Dewey. Donald Schön. 

Philosophy. 

 

Resumo 

“Institucia Stipendia Programo por Enkondukado en Instruistecon” (Pibid, “Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência”) estas programo, kiu antaŭenigas la 

ekklerigon de instruistoj en diversaj universitatoj en Brazilo. Ofte per Pibid unuafoje la 

instruistiĝa studento spertas kontakton kun la lerneja etoso kiel laborloko. Fronte al 

diversaj provoj reformi edukadon, koncepto kreita de usona pedagogo Donald Schön, 

ege influata de la filozofio de John Dewey, vokadas la atenton en la rondo de 

pedagogoj, edukantoj kaj filozofoj de edukado: la koncepto de pripensema instruisto. 

La celo de la ĉi-suba artikolo estas montri, kiel Pibid povas faciligi la klerigadon de 

edukada profesiulo pripensema, memstara, altkvalita. Por tio, en unua momento estas 

prezentata konciza klarigo pri Pibid kaj pri ties funkciado; poste, panorama rigardo pri 

la koncepto pripensema instruisto, samkiel pri aliaj konceptoj, kiuj ĝin traplektas, kaj 

kiuj estas ĝiaj antaŭsupozoj; fine, oni analizas la sperton de Pibid kiel kleriganton de 

pripensema instruisto.  

Ŝlosilvortoj: Pripensema profesiulo. Instruista klerigado. Donald Schön. John Dewey. 

Filozofio.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As reflexões que serão expostas a seguir foram propiciadas pela inserção de um 

dos grupos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) do 

subprojeto de Filosofia da Universidade Federal Fluminense (UFF), coordenado pelo 

prof. Dr. Richard Fonseca, no Colégio Estadual Santos Dias, localizado no bairro de 

Neves em São Gonçalo (RJ). Através do programa, os grupos se reuniam com o 

professor coordenador para discutir acerca da profissão e de sua formação profissional, 

bem como promoviam atividades próprias sob a supervisão do professor Mauro Juarez 

Sebastião dos Reis Araújo da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. 

A tentativa, aqui, é demonstrar, através da exposição e da análise de um projeto 

desenvolvido em um programa de iniciação à docência, como o Pibid pode ser um lugar 

capaz de promover e potencializar a formação do professor reflexivo de Donald Schön 
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(1992). Em um primeiro momento, será dada uma definição do programa, seu 

funcionamento e seus objetivos. Em seguida, uma contextualização do conceito de 

professor reflexivo, bem como do seu surgimento e de outros conceitos relacionados. 

Por fim, será feita uma descrição das atividades do grupo de bolsistas em questão com o 

objetivo de demonstrar como o programa pode ser um ambiente formador do professor 

reflexivo. 

 

2. O PIBID 

Para os fins do artigo é preciso, portanto, que fique claro o que é o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). Segundo o site da Fundação 

Capes: 

 

O Pibid é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores 

do Ministério da Educação (MEC) que visa proporcionar aos discentes 

na primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação prática 

com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o 

contexto em que elas estão inseridas. 

O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de 

projetos de iniciação à docência desenvolvidos por instituições de 

educação superior (IES) em parceria com as redes de ensino. 

Os projetos devem promover a iniciação do licenciando no ambiente 

escolar ainda na primeira metade do curso, visando estimular, desde o 

início de sua formação, a observação e a reflexão sobre a prática 

profissional no cotidiano das escolas públicas de educação básica. Os 

discentes serão acompanhados por um professor da escola e por um 

docente de uma das instituições de educação superior participantes do 

programa. (FUNDAÇÃO CAPES, 2019). 

 

Como dito no trecho, o Pibid volta-se para os graduandos que se encontram na 

primeira metade dos cursos de licenciatura “visando estimular, desde o início de sua 

formação, a observação e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano das escolas 

públicas de educação básica.” (Idem) Todas as atividades são sempre coordenadas por 

um professor da instituição de ensino superior e supervisionadas por um professor da 

rede da educação básica. O que se busca mostrar, aqui, é como essa observação e 

reflexão sobre o cotidiano e o ambiente escolar, amparadas pelo conceito de professor 

reflexivo, teve grande papel na formação profissional dos membros do Pibid. 
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3. UMA CONTEXTUALIZAÇÃO DO CONCEITO DE “PROFESSOR 

REFLEXIVO” 

Diante de um contexto de reforma curricular, onde começava a ser vista a 

necessidade de “formar profissionais capazes de ensinar em situações singulares, 

instáveis, incertas, carregadas de conflitos e de dilemas, que caracteriza o ensino como 

prática social em contextos historicamente situados” (PIMENTA, 2006, p. 21) em 

detrimento da formação de um docente demasiado técnico, se iniciava, também, uma 

reflexão acerca do papel desse professor nesse tipo de reforma. Entendendo que esse 

sujeito não era apenas um reprodutor e executor dessas decisões e concepções 

educacionais exteriores ao ambiente escolar, pesquisas começaram a apontar a 

importância da participação desse sujeito nas reformas curriculares enquanto ocupantes 

de um lugar central da implantação de tais mudanças. Começou a surgir a necessidade 

de formar um profissional consciente de suas ações e de seu papel e, nesse sentido, o 

conceito de professor reflexivo chamou bastante atenção. 

O conceito de professor reflexivo ganha mais força e melhor delineamento com 

o professor e pedagogo Donald Schön, mas esse, por sua vez, teve forte influência do 

filósofo John Dewey. Com sua detida investigação sobre o ato de pensar; seus valores, 

como, por exemplo, a capacidade de nos tirar de uma maneira rotineira de pensar e 

trilhar um caminho inteligente; sua promoção da leitura da natureza; a promoção da 

organização e planejamento; de doação de significado etc., John Dewey teve importante 

papel na elaboração do conceito de professor reflexivo. 

Dewey elenca três valores do ato de pensar. O primeiro valor é a capacidade de 

sair do nosso modo rotineiro de pensar, fazendo-nos agir intencionalmente e com 

propósito. Assim, o pensamento transforma “[...] uma ação puramente apetitiva, cega e 

impulsiva, em ação inteligente.” (DEWEY, 1979, p. 26) O segundo valor é a capacidade 

de previsão e planejamento, permitindo a leitura da natureza. 

 

Por exemplo, um animal que não pense pode dirigir-se a seu ninho, se 

ameaça chuva, por algum estímulo imediato ao seu organismo. Um 
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agente racional, porém perceberá que determinados fenômeno são 

indícios prováveis de uma chuva futura e procederá de acordo com 

esse antecipado conhecimento do futuro. O tempo das semeaduras, o 

amanho do solo e a colheita são atos intencionais, unicamente 

possíveis a um ser que aprendeu a subordinar os elementos e uma 

experiência, dos quais tem percepção imediata ao valores que esse 

elementos insinuam e prenunciam. (DEWEY, 1979, p. 27). 

 

O terceiro valor do ato de pensar, segundo Dewey, é a capacidade de dotar as coisas de 

significado e, assim, transformá-las em objeto, uma vez que “[...] um objeto é mais que 

uma simples coisa: é uma coisa provida de sentido definido.” (DEWEY, 1979, p. 29) 

Uma palavra escrita, ou qualquer signo de maneira geral, não possui nenhum sentido 

para quem não atribui a tais combinações de signos um significado. Um motorista, por 

exemplo, pode estacionar seu carro em local proibido se não reconhecer um significado 

na placa de trânsito que o proíbe de estacionar em tal local. Mas é claro que tais valores 

não se dão separadamente. No ato de pensar, todos os três se manifestam 

simultaneamente. Ao dotar de sentido um fenômeno da natureza, como um céu nublado, 

por exemplo, é possível prever uma tempestade e me preparar de forma intencional e 

inteligente a fim de evitar que tal fenômeno me atinja. 

 

Somente quando as coisas que nos rodeiam têm sentido para nós, 

somente quando significam consequências que poderemos obter se 

manejarmos essas coisas de certo modo, somente então é que se torna 

possível controlá-las intencional e deliberadamente. [...] Todas as 

espécies de aparelhos artificiais são modificações intencionais das 

coisas naturais, de tal modo engendradas que as coisas nos passam a 

servir melhor do que em seu estado natural para revelar-nos o que 

estiver oculto, ausente e remoto. (DEWEY, 1979, pp. 27-28). 

 

Todos esses valores permitem ao ser humano uma maior capacidade de controle, não 

havendo limite para a significação humana. É graças ao ato de pensar, segundo Dewey, 

que podemos ter uma vida racional e não somente uma vida animal, dependente dos 

sentidos e desejos. 

Com Donald Schön, entretanto, influenciado por Dewey, é que o conceito de 

professor reflexivo ganha corpo e força. Diante da crítica do professor enquanto mero 

“técnico, um executor, cuja função consiste em aplicar as idéias e os procedimentos 

elaborados por outros grupos sociais e/ou profissionais” (SANTOS et al., 2007, p. 4) 



2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

73 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

Donald Schön vai defender um modelo de formação profissional docente que irá 

valorizar o professor enquanto autor de sua profissão, buscando a autonomia 

profissional do docente e colocando-se contra um tipo de política pública educacional 

onde as ordens educacionais surgem de um centro e vão às periferias totalmente 

descontextualizadas. Tal crise em que se encontra a educação americana na época, irá 

dizer Dewey, é devida a contraposição de duas maneiras de conceber o conhecimento, o 

ensino e a aprendizagem, a saber: o saber escolar e o conhecimento tácito. 

O saber escolar é o saber que supostamente o professor deve ser o possuidor e 

que deve ter a função de transmitir de forma clara e precisa aos seus alunos. É um 

conhecimento considerado verdadeiro e indubitável, com o qual, portanto, os alunos 

devem atentar-se. “É uma visão dos saberes como factos e teorias aceites, como 

proposições estabelecidas na sequência de pesquisas. O saber escolar é tido como certo, 

significando uma profunda e quase mística crença em respostas exactas.” (SCHÖN, 

1992, p. 78). 

É o que Paulo Freire chamou de educação bancária, ou seja, uma educação 

onde os alunos seriam como cofres e o professor, detentor do conhecimento, depositaria 

sua moeda, o conhecimento, em seus alunos de forma ativa, enquanto esses últimos 

comportariam-se passivamente. Além disso, o saber escolar é dividido molecularmente 

em pequenas “peças” que juntas formam um conhecimento complexo. Tal concepção 

molecular de saber permite que seja compreendido uma progressão do conhecimento. 

Entretanto, o saber escolar agrupa tais saberes em categorias e não em contextos 

situacionais. Além disso, o saber escolar é considerado privilegiado, o que significa 

dizer que se “[...] um aluno tiver problemas na aquisição dos saberes escolares, trata-se 

de um problema seu.” (Idem) Tal concepção de saber identifica-se com o tipo de política 

pública que Schön critica: uma mensagem é transmitida do centro para uma periferia 

segundo sua maneira de comunicar-se. A periferia recebe esse saber aprioristicamente 

sem direito de resposta e voz. 

O outro tipo de conhecimento, o conhecimento tácito, é o conhecimento 

prático, intuitivo, quase natural. 
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Os professores reconheceram nas crianças uma capacidade que o 

filósofo Michael Polanyi designa de “conhecimento tácito”: 

espontâneo intuitivo, experimental, conhecimento quotidiano, do tipo 

revelado pela criança que faz um bom jogo de basquetebol, que 

conserta uma bicicleta ou uma motocicleta ou que toca ritmos 

complicados no tambor, apesar de não saber fazer operações 

aritméticas elementares. Tal como um aluno meu me dizia, falando de 

um seu aluno: Ele sabe fazer trocos mas não sabe somar os números. 

(SCHÖN, 1992, p. 79). 

 

Dessa forma, Schön dirá que se o professor quiser reconhecer tais 

conhecimentos em seus alunos terá que se esforçar para ir até eles, ouvi-los, prestar 

atenção ao que eles têm para dizer. É isso que Schön chama de reflexão-na-ação. 

 

Este tipo de professor esforça-se por ir ao encontro do aluno e 

entender o seu próprio processo de conhecimento, ajudando-o a 

articular o seu conhecimento-na-acção com o saber escolar. Este tipo 

de ensino é uma forma de reflexão-na-acção que exige do professor 

uma capacidade de individualizar, isto é, de prestar atenção a um 

aluno, mesmo numa turma de trinta, tendo a noção do seu grau de 

compreensão e das suas dificuldades. (SCHÖN, 1992, p. 79). 

 

Schön elenca alguns momentos dessa reflexão-na-ação. Em um primeiro momento, o 

professor surpreende-se com alguma fala ou colocação de um aluno. No segundo 

momento, reflete sobre a colocação do aluno e busca compreender porque se 

surpreendeu. No terceiro momento, reformula a problemática colocada em sala em 

razão da colocação do aluno. Por fim, no quarto momento, promove uma experiência a 

fim de testar sua nova hipótese sobre o modo de pensar desse aluno. Tal processo, frisa 

Schön, não precisa ser expresso. Posteriormente, entretanto, o professor pode voltar a 

refletir sobre a sua ação e sobre sua reflexão-na-ação. Essa reflexão sobre a 

reflexão-na-ação permite que o professor compreenda melhor sua ação e a reformule 

da melhor maneira. 

Tais ações implicam que o professor perceba as diversas representações, ou seja, 

como seus diversos alunos compreendem os saberes e de que maneira o fazem. Schön 

divide essas representações em representações figurativas e representações formais. 

As representações figurativas são representações situacionais, contextualizadas; são a 

maneira como representamos os saberes de forma intuitiva. As representações formais 



2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

75 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

são representações fixas, como gráficos, mapas, escalas etc. É papel do professor 

reflexivo através de sua reflexão-na-ação e reflexão sobre a reflexão-na-ação associar 

ambas as representações. Todas essas ações permitem que seja construído o que Schön 

chama de practicum reflexivo. “[...] as características de um practicum reflexivo. 

Implicam um tipo de aprender fazendo, em que os alunos começam a praticar, 

juntamente com os que estão em idêntica situação, mesmo antes de compreenderem 

racionalmente o que estão a fazer.” (SCHÖN, 1992, p. 89) Não se deve esquecer que 

nesse practicum reflexivo devem-se juntar três dimensões dessa reflexão-na-ação e 

reflexão sobre a reflexão-na-ação, a saber: 

 

primeira, a compreensão das matérias pelo aluno (Como é que este 

rapaz compreende estes modelos? Como é que interpretou estas 

instruções? Como é que a menina percepcionou a distância através da 

laçada de cordel que pendurou no quadro?); segunda, a interacção 

interpessoal entre o professor e o aluno (Como é que o professor 

compreende e responde a outros indivíduos a partir do ponto de vista 

da sua ansiedade, controle, diplomacia, confrontação, conflito ou 

autoridade?); terceira, a dimensão burocrática da prática (Como é que 

um professor vive e trabalha na escola e procura a liberdade essencial 

à prática reflexiva?). (SCHÖN, 1992, p. 90-91). 

 

Ou seja, são nessas dimensões do practicum reflexivo criado que o professor 

reflexivo irá exercer sua prática reflexiva. Na primeira dimensão, ficará atento não à 

compreensão correta ou incorreta do estudante, mas ao modo como esse compreendeu o 

conteúdo trabalhado. Em seguida, durante a segunda dimensão, a interação interpessoal 

entre o professor e o estudante, tentará aproximar-se dele e promover a investigação, 

evitando a postura defensiva de um argumento de autoridade, por exemplo. A terceira 

dimensão, por sua vez, possui um caráter que extrapola as quatro paredes da sala de aula 

em direção a toda estrutura administrativa da escola. O professor reflexivo, muitas 

vezes, irá encontrar resistência burocrática por parte da instituição que trabalha. Deve, 

portanto, compreender seu ambiente de trabalho e conciliar a estrutura administrativa 

burocrática da escola com a liberdade necessária para a prática reflexiva. 

A seguir, será exposta e analisada uma experiência docente vivenciada por um 

grupo de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) 
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do curso de Filosofia da Universidade Federal Fluminense (UFF). A proposta é 

demonstrar, a partir da análise das atividades desenvolvidas pelo grupo em questão, 

como o Pibid pode ser um promotor de um practicum reflexivo formador de 

professores reflexivos, tal como Schön propõe. 

 

4. A EXPERIÊNCIA DO PIBID E O CONCEITO DE “PROFESSOR 

REFLEXIVO” 

O grupo do Pibid que realizou o projeto que será analisado atuou no Colégio 

Estadual Santos Dias (CESD), localizado no bairro de Neves em São Gonçalo (RJ). 

Colégio de região periférica, recebe também muitos alunos de regiões periféricas, 

alguns moram a alguns metros da escola, enquanto outros fazem horas de viagem até a 

escola. É importante frisar que o CESD, a partir de 2019, passou a implementar o 

horário integral e que todas as atividades realizadas ocorreram em horário extraclasse, o 

que significa dizer que os alunos permaneciam na escola, por conta própria, para 

participar dos eventos, demonstrando interesse nas atividades realizadas. 

Durante os primeiros encontros, o grupo estabeleceu dois princípios que, dali em 

diante, iriam nortear todas as atividades realizadas pelo grupo no ambiente escolar, a 

saber: 1. contra a ideia de que não se produz conhecimento no ambiente escolar, o grupo 

entendia que não possuía caráter salvacionista ou iluminista; ou seja, entendia que não 

iria se inserir no espaço escolar a fim de salvar epistemologicamente aqueles alunos 

com os quais iriam lidar, o que implicaria uma separação hierárquica de cunho não 

somente epistemológico, mas também político e social; e 2. compreendendo que o Pibid 

tem um caráter voltado para a formação inicial20 dos graduandos da licenciatura, no 

caso em filosofia, o grupo entendia que as atividades no programa estariam voltadas 

muito mais para seu crescimento enquanto profissional do que para uma transmissão de 

conhecimento acadêmico para os alunos secundaristas. Logo aqui pode-se perceber 

alguns aspectos importantes do pensamento de Schön acerca do “professor reflexivo” 

presentes no caráter do Pibid. O primeiro princípio aponta como o grupo colocava-se 

                                                 
20

 Vide a citação ao site da Fundação Capes no início do artigo. 
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contra a ideia de saber que Schön chama de “saber escolar”. O grupo, em vez de impor 

um saber acadêmico, central, a uma escola de ensino médio, periférica, preferiu 

deliberadamente não adotar essa abordagem. O segundo princípio aponta o caráter 

autoreflexivo do programa, enquanto lugar não somente de pensar a profissão docente 

com os alunos dos primeiros períodos, mas de colocá-la em prática e refletir sobre ela 

nessa prática e durante ela. Tais princípios levaram o grupo ao seguinte questionamento: 

“Em que medida nos inserimos no ambiente escolar para ensinar filosofia e em que 

medida nos inserimos para aprender a ensinar filosofia?” Os membros do grupo, graças 

ao público alvo do programa, eram todos graduandos da primeira metade do curso. 

Havia casos como os de quem estava no segundo período que, em menos de um ano, 

passaram do lugar de aluno secundarista para o lugar de aluno universitário que 

integrava um projeto de iniciação à docência. Tudo isso reforça o caráter reflexivo e a 

potencialidade do programa de formar um profissional desse tipo. 

Decidiu-se, portanto, diante do impasse acerca de como abordar pela primeira 

vez os alunos, criar dinâmicas que permitiriam o grupo conhecer o horizonte cultural 

dos secundaristas do CESD. A primeira dinâmica, por exemplo, foi o FilosoQuiz, onde, 

respondendo algumas perguntas acerca de hábitos culturais, os alunos forneciam ao 

grupo informações sobre que materiais culturais eram consumidos por eles. Ao fim do 

quiz, os alunos eram identificados com alguns filósofos como Platão, Descartes, Hume 

etc. Dinâmicas como essa deram ao grupo diversos materiais culturais que 

possibilitaram a elaboração de diversos eventos baseados em tais materiais e nas 

reflexões filosóficas que esses poderiam provocar. Esse ponto de partida pelos hábitos e 

horizontes culturais dos alunos mostra-se importantíssimo, pelo o que diz John Dewey: 

 

Quando os alunos estudam assuntos muito distantes de sua 

experiência, assuntos que não despertam curiosidade ativa alguma e 

que estão além do seu poder de compreensão, lançam mão, para as 

matérias escolares, de uma medida de valor e de realidade, diversa da 

que empregam fora da escola, para as questões de interesse vital. 

Tendem a tornar-se intelectualmente irresponsáveis; não perguntam 

qual a diferença trazida pelo novo conhecimento para as outras suas 

crenças e ações. 
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Sucede o mesmo quando se impõe ao estudante um grande número de 

assuntos ou atos desconexos, não lhe concedendo tempo nem 

oportunidade para que pondere seu sentido. Ele imagina que os aceita, 

que acredita neles, quando, na realidade, há profunda diferença entre 

essa crença e a que funciona em sua vida e ação extra-escolares: uma 

e outra crença são de espécie totalmente diferente, uma e outra 

baseiam-se em medidas diferentes da realidade. O resultado é que a 

mente estudantil torna-se confusa; confusa, não somente a respeito de 

coisas particulares, mas também a respeito de razões básicas que 

concedem às coisas um valor de crença. (DEWEY, 1979, p. 40). 

 

Antes da realização da atividade, o grupo reunia-se a fim de discutir o material a 

ser levado, o tema a ser tratado, bem como a maneira como iriam lidar com os alunos, o 

material e o conteúdo filosófico. Tais reuniões caracterizavam-se pela elaboração de 

perguntas norteadoras da roda de conversa que aconteceria após a reprodução do 

material cultural. Nessas reuniões ficava clara a importância do planejamento das 

atividades. Os membros pensavam em possíveis desvios do tema que gostariam de tratar 

e as perguntas norteadoras trilhavam um “caminho” que poderíamos recorrer. É 

exatamente desse planejamento que John Dewey fala quando discorre acerca da 

capacidade do ato de pensar de trilhar caminhos inteligentes e contornar imprevistos. 

Após a exibição do material cultural, seja ele um filme, uma série, algumas 

músicas ou até mesmo leituras filosóficas, era realizada uma roda de conversa onde era 

suscitada algumas reflexões acerca do material e alguns conceitos filosóficos 

introduzidos pelos membros do Pibid. Inicialmente, a roda de conversa começava de 

modo natural, alguns alunos davam suas opiniões, os membros também o faziam e 

assim começava a discussão. Tal momento é caracterizado pelo discurso que Donald 

Schön chama de conhecimento tácito, tanto na parte dos alunos, quanto dos membros 

do Pibid. Porém, durante a roda de conversa, diversas situações e falas surgiam e, a 

partir dessas situações e falas, os membros do grupo muitas vezes surpreendiam-se, 

positivamente e negativamente, e assim davam início à reflexão-na-ação. É interessante 

notar que os membros do grupo algumas vezes tinham percepções parecidas, mas isso 

nem sempre acontecia. Ao final de cada evento, era realizada uma nova reunião a fim de 

discutir os pontos positivos e negativos da atividade, bem como compartilhar as 
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reflexões que ocorreram durante a prática. Neste sentido se dava não somente a reflexão 

sobre a reflexão-na-ação, mas também a tão importante reflexão coletiva. 

 

O conhecimento de si mesmo proporciona o desenvolvimento pessoal, 

no sentido em que o educador questiona suas atitudes, seu saber, sua 

experiência diante de situações problemas que requerem uma ação 

inovadora ou impulsionam o educador na busca de novos saberes para 

lidar com os acontecimentos inusitados que ocorrem na sala de aula. 

(SANTOS et al., 2007, p. 7). 

 

O grupo considerou suas atividades bem sucedidas, uma vez que, através delas, foi 

capaz de promover maior familiaridade dos alunos com questões filosóficas; ou seja, o 

grupo conseguiu associar as representações figurativas e as representações formais 

filosóficas, o que deve ser, segundo Schön, o principal objetivo. 

Por fim, o grupo concordou que as diversas reuniões, planejamentos, discussões, 

realizações de atividades, tudo isso contribuiu para que se construísse no Pibid, 

especialmente no grupo tratado, um practicum reflexivo saudável e muito produtivo. 

 

5. CONCLUSÃO 

Enfim, diante das diversas atividades realizadas pelo grupo e analisadas no 

presente artigo sob o ponto de vista do professor reflexivo, fica evidente a importância 

do Programa Institucional de Iniciação à Docência enquanto formador não de 

professores “técnicos”, mas de professores reflexivos, autônomos e autores de sua 

profissão. Além disso, o Pibid é ambiente propício para a construção do practicum 

reflexivo enquanto lugar de experimentação e de descoberta. 
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SIGNOJ KAJ SENTOJ PER SKRIBO KAJ LEGADO 

 
 

Claudia Arcila Rojas21 

  

Resumen 

Con el propósito de cruzar las voces de la filosofía y la literatura para delinear los 

horizontes de sensibilidad que amparan la labor pedagógica, este territorio hermenéutico 

que pone en escena los sentidos y los sentires que tienen expresión a través del lenguaje, 

indaga los rostros y las rostredades de la pregunta como cimiento formativo en las 

diferentes texturas que constituyen los espacios, los tiempos y los acontecimientos que 

emergen en los encuentros con la lectura y la escritura. En el  hogar de las palabras que 

también es morada del ser y del aparecer del ser humano en la vida, se defiende la tesis 

del retorno a la filosofía como un viaje por el bosque literario; una experiencia de 

sumergimiento en las historias que devuelven la memoria de la tierra y sus enigmas en 

franco desafío con la muerte. De esta manera, se emprende la travesía interpretativa de 

los sucesos que dan cuenta de la vida y de las diferentes emociones para asumirla o 

resistirla: dialéctica del  cuerpo y las emociones, de las prohibiciones y las 

transgresiones, del espacio y el tiempo, de las voces y las memorias que retornan del 

pasado para dialogar con el presente desde la pregunta por la libertad que nos hace 

dueños de nuestras decisiones. 

Palabras clave: Libertad. Renacimiento. Filosofía. Literatura 

 

Abstract 

With the purpose of crossing the voices of philosophy and literature to trace the 

horizons of sensitivity that protect pedagogical work, this hermeneutical territory that 

                                                 
21 Doctora en Filosofía y docente investigadora de la Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, 

Colombia; perteneciente al grupo de investigación "Somos palabra". E-mail: claudia.arcila@udea.edu.co 
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puts on stage the senses and feelings that have expression through language, 

investigates the faces and the truths of the question as a formative foundation in the 

different textures that constitute the spaces, times and events that emerge in the 

encounters with reading and writing. In the home of words, which is also the dwelling 

place of the being and the appearance of the human being in life, the thesis of the return 

to philosophy is defended as a journey through the literary forest; an experience of 

immersion in the stories that return the memory of the earth and its enigmas in open 

defiance of death. In this way, the interpretive journey of the events that account for life 

and the different emotions is undertaken in order to assume or resist it: dialectic of the 

body and emotions, of prohibitions and transgressions, of space and time, of voices and 

memories that return from the past to dialogue with the present from the question of 

freedom that makes us masters of our decisions. 

Keywords: Liberty. Renaissance. Philosophy. Literature 

 

Resumo 

Com o propósito de cruzar as vozes da filosofia e da literatura para traçar os horizontes 

da sensibilidade que protegem o trabalho pedagógico, este território hermenêutico que 

põe em cena os sentidos e sentimentos que se expressam através da linguagem, 

investiga os rostos e as rostredades da questão como um fundamento formativo nas 

diferentes texturas que constituem os espaços, tempos e acontecimentos que emergem 

nos encontros com a leitura e a escrita. Na casa das palavras, que é também a morada do 

ser e o aparecimento do ser humano em vida, a tese do retorno à filosofia é defendida 

como uma viagem pela floresta literária; uma experiência de imersão nas histórias que 

devolvem a memória da terra e seus enigmas no desafio aberto à morte. Desse modo, o 

percurso interpretativo dos acontecimentos que dão conta da vida e das diferentes 

emoções é realizado para assumi-la ou resistir a ela: dialética do corpo e das emoções, 

das proibições e transgressões, do espaço e do tempo, das vozes e das memórias que 

voltar do passado para dialogar com o presente a partir da questão da liberdade que nos 

torna senhores de nossas decisões. 

Palavras-chave: Liberdade. Renascimento. Filosofia. Literatura 

 

Resumo 

Kun la celo transiri la voĉojn de filozofio kaj literaturo por spuri la horizontojn de 

sentemo, kiuj protektas la pedagogian laboron, ĉi tiu hermeneŭtika teritorio, kiu ludas la 

sentojn kaj sentojn, kiuj estas esprimitaj per la lingvo, esploras la vizaĝojn kaj aspektojn 

de la afero kiel forman fundamenton en la malsamaj teksturoj, kiuj konsistigas la 

spacojn, tempojn kaj eventojn, kiuj aperas en la renkontoj kun legado kaj skribo. En la 

domo de la vortoj, kiu estas ankaŭ la loĝejo de la estaĵo kaj la apero de la homo en la 

vivo, la tezo de reveno al filozofio estas defendita kiel vojaĝo tra la literatura arbaro; 

sperto de mergo en la rakontoj, kiuj reportas la memoron pri la tero kaj ĝiajn enigmojn 

en la malferma defio al morto. Tiamaniere, la interpretanta vojo de la eventoj kiuj 

rakontas la vivon kaj la malsamajn emociojn estas efektivigita por supozi aŭ rezisti ĝin: 

dialektiko de la korpo kaj emocioj, malpermesoj kaj malobeoj, spaco kaj tempo, voĉoj 
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kaj memoroj revenantaj de la pasinteco. dialogi kun la nuntempo el la afero de libereco, 

kiu igas nin mastroj de niaj decidoj. 

Ŝlosilvortoj: Libereco. Renaskiĝo. Filozofio. Literaturo 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el presupuesto de la filosofía como territorio lingüístico en inquietud y 

despliegue de las intimidades, vínculos, fugas y transgresiones con el lenguaje, 

asistimos a la contemplación y comprensión de la vida, en apertura a la experiencia de 

mirarnos como hacedores de la palabra en el cultivo del pensamiento. Cultivar los 

pensamientos y hacerlos florecer a través de la palabra, implica entregarnos en lo que 

somos, en lo que sabemos, en lo que hacemos y en los propósitos que trazamos para 

crear con los nuevos significados que emergen de dicho territorio. Las palabras son los 

corredores por donde ingresamos y por donde salimos de la casa del ser; en ellas se 

acoge o se expulsa la presencia del otro; con ellas recibimos y despedimos; desde ellas 

regresamos o continuamos en partida. Quedarnos en las palabras es tatuarnos en la 

memoria indeleble que grafica en nuestro cuerpo la cicatriz de la herida. 

Llegamos con la herida de la muerte y transitamos con la herida del amor para 

sabernos en la herida de la vida: Hernández (1974); en la herida que nos reúne para 

aprender mientras dejamos las señales de lo que hemos recorrido, de lo que hemos leído 

y escrito; las señales de lo que somos, de lo que estamos siendo y de lo que 

continuamos siendo en cada silencio, en cada expresión, en cada gesto que delinea el 

recuerdo de lo que dejamos y de lo que construimos; el territorio con el que somos y del 

cual nos desprendemos; al cual renunciamos para emprender nuevas travesías. 

En este sentido, el propósito de trenzar los referentes semánticos de la filosofía y 

la literatura, conduce a escudriñar la disposición retórica que viene adobada por el 

devenir dialéctico en inquietud por las posibilidades del ser humano frente a sus 

circunstancias; la perplejidad frente al “estímulo agonístico incierto sobre la dirección 

qué tomar” (COLLI, 2005, p. 97); la vida misma puesta a prueba; la vida humana en la 

profundidad y amplitud de su sensibilidad para un aprender recordando, descifrando y 

confrontando el desafiante gesto del enigma: esa “primera aparición de una fractura 
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interior en el hombre de pensamiento” (COLLI, 2005, p. 97); ese arrojo con el cual la 

palabra explora los sentimientos desconocidos de la disolución, la finitud, la 

desaparición. Estar frente al acontecimiento que puede definir el estado del no estar; 

retarse ante la muerte; desafiarla o sucumbir en su contundencia; aceptar esta transición 

como portal de renacimiento. 

Ante esta exégesis pedagógica, la filosofía en abrazo con la manifestación 

estética del lenguaje, posibilita en lo humano su condición incendiaria de posibilidades: 

Ortega y Gasset (1983) hacia nuevos rumbos de sentidos y sentires que permiten pensar 

la formación  en el despliegue “de un talento artístico de alto nivel, que se descarga 

desviándose, tumultuoso y arrogante, hacia la invención de un nuevo género literario” 

(COLLI, 2005, p. 97); un nuevo sendero en el que, necesariamente, la pregunta por la 

educación vuelve a sostenerse en el compromiso gnoseológico y ético que asume el 

conocimiento como un insumo para trascender lo humano hacia la contemplación y 

comprensión de lo bello, lo bueno y lo verdadero; es el propósito dirigido a “liberar la 

“paideia” de los fines particulares y a veces toscos que habían introducido en ella los 

sofistas anteriores” (COLLI, 2005, p. 98) para poder “ofrecer el conocimiento y enseñar 

la excelencia” (COLLI, 2005, p. 98).  

No hay pues, duda, de que este camino formativo está inspirado “por el demonio 

literario, vinculado a la tradición retórica, y por una disposición artística que se 

superpone al ideal del sabio” (COLLI, 2005, p. 97) dentro de una idea de la filosofía 

excluida de la vibración crítica, creativa y propositiva que permite el arte. 

En esta dirección, el aporte de Platón, al inventar “el diálogo como literatura, 

como un tipo particular de dialéctica escrita, que presenta en un marco narrativo los 

contenidos de discusiones imaginarias a un público indiferenciado” (COLLI, 2005, p. 

94), permite hacer de la pregunta el camino sobre el cual los rostros y las rostredades de 

la búsqueda conducen hacia las diferentes texturas formativas que constituyen los 

espacios, los tiempos y los acontecimientos que emergen en los encuentros con la 

lectura y la escritura.  

En estos movimientos interrogativos, la experiencia de búsqueda promete un 

llegar como verbo vital que comunica con el crear, con el acto genuino de la vida que 
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renace sin que la herida del amor duela; sin que las huellas de lo vivido se conviertan en 

un fantasma que nos persigue para atacarnos; es llegar sin miedo, sin resentimiento, sin 

mentiras; es llegar aunque la ausencia sea un rostro con el cual se dialoga en la 

intimidad del monólogo. Poder retornar a la palabra de la ausencia es poder hacer 

vivencia de lo que leímos y de lo que escribimos; es volver a sentir el cuerpo de la 

palabra mientras recorremos los territorios sensibles y estéticos del encuentro con la 

literatura; mientras saboreamos los sentidos que salen de la boca mientras la mano roza 

tímidamente su silueta: Cortázar (2008); es salir corriendo cuando estamos en riesgo de 

perder nuestras cabezas; es volver a empezar cuando decidimos no quedarnos inmóviles 

al borde del camino: Benedetti (2015), es finalizar sin retorno cuando, a pesar de todo, 

la decisión es pensarnos sin sangre pese a que en nuestras palabras todavía palpitan las 

heridas. Escribir con sangre: Nietzsche (2003), será entonces, la acción catártica y 

terapéutica a través de un leer-nos como sanación en el lenguaje; en su voz memoria, 

imaginación, ilusión y aliciente; en su voz literaria que le entrega a la filosofía la fuente 

de su auténtico nacimiento.   

No se trata pues, de equiparar tensiones irreconciliables con la apreciación 

dominante de la filosofía como portal de afecto con la sabiduría e, incluso, como 

premisa de cuestionamiento frente al lugar que ocupamos, del cual venimos y al cual 

nos dirigimos, como un llegar a todo acontecimiento de la vida. En esta mirada que 

privilegia los hallazgos investigativos frente al diálogo entre filosofía y literatura, se 

abre el puerto pedagógico en el mismo interés de poner en florecimiento las palabras 

para desencriptar las herencias dogmáticas que declaran la desterritorialización de la 

formación de las circunstancias y desafíos de los sujetos puestos en pregunta por sí 

mismos, lo cual significa, expuestos a su devenir como otredad.  

En esta perspectiva, el llegar como un redescubrir el  hogar de las palabras, es 

comprender que su dinamismo pensante edifica la casa del ser y de su aparecer en 

humanidad vital, y de esa misma manera, ese hogar deviene como travesía del retorno a 

la filosofía, mediante un viaje simbólico por la frondosidad literaria: volver al territorio 

de las preguntas por los mismos tránsitos desde el pasado al presente y de este, al 

futuro; llegar a sus espacialidades de la sabiduría en medio de los desnudamientos y 
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arrebatos literarios, cuya experiencia de profundidad narrativa dialoga con los recuerdos 

de los elementos sagrados y sus misterios palpitantes de la certeza de lo finito en 

apertura al extrañamiento como efecto del renacimiento. En esta vía, se transita la 

pregunta por los acontecimientos donde la dialéctica de la vida comulga con el cuerpo y 

las emociones, con las prohibiciones y las transgresiones, con el espacio y el tiempo, 

con las voces y las memorias que tejen el pasado y el presente en una decisión que le 

apuesta a la libertad. 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

El lenguaje como morada del ser, del hacer, del pensar y del nombrar del ser 

humano, supone siempre un llegar a los espacios y a los tiempos que están siendo 

retratados o recordados para justificar, en la huerta de las memorias, toda despedida. 

Siempre llegamos aunque la herida de la muerte silencie los labios y seque la boca; 

siempre llegamos por la palabra que dejamos y por el silencio que la envuelve; siempre 

llegamos por esa palabra y por ese silencio; por esa memoria que somos aunque nos 

estemos alejando en las vivencias que tejen nuevos recuerdos en sus travesías por el 

lenguaje. Llegar es la acción de la vida. El verbo con el cual estamos ante cada 

momento y circunstancia. Pero no llegamos solos: estamos con las herencias y 

donaciones del pasado; estamos con los rostros y las palabras que otros territorios nos 

han dejado; estamos con la experiencia que se despliega en el cuerpo como un texto en 

múltiples lenguajes de enunciación y confinamiento. El texto de la experiencia de un 

sujeto que se le ha fugado a la muerte para atarse a la vida; de un sujeto que muere en su 

propio texto para renacer en el elixir de la literatura que embriaga a la filosofía para 

pensar la formación por los oasis de la voluntad y el deseo que han dejado atrás el 

desierto de las prohibiciones. 

Recorrer, entonces, los momentos y los recuerdos que han pasado a ser evidencia 

de nuestra historia, significa sincerarnos con los sentidos y significados que le 

otorgamos a la vida; significa también confrontarnos con la intimidad para trascender de 

la mismidad que nos limita en los vínculos y fugas con el lenguaje. Significa decidir 
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cómo estar en el mundo, con qué memorias reencontramos, con cuáles rostros hacer 

presencia, desde qué sentidos acercarnos, y ante qué circunstancias distanciarnos.  

Significa llegar a los territorios de la palabra y también a los del silencio; llegar 

sin deudas con el pasado para poder retornar a él con el aprendizaje de sus heridas; para 

poder recorrerlo sin el temor que nos produce el habernos sentido traicionados, o el 

haber traicionado, incluso muchas veces, en nombre de la buena fe o en la voluntad de 

causar el menor daño posible. 

Significa emancipar la intimidad de su profundidad para ser honestos con el 

lenguaje, es decir, para no traicionar lo que sentimos frente a la vida, frente a su 

compleja envoltura de logros y desencantos; su turbulenta declaración de pruebas y su 

cálida recepción de ilusiones y promesas fracasadas. 

Significa hacer de los momentos una buena razón para abonar recuerdos que 

convoquen al lenguaje de las sonrisas y a los aprendizajes de la alegría; significa hacer 

de la felicidad un derecho de las decisiones y una tarea que nos comprometa sin el 

escepticismo de la hipocresía. 

Significa posibilitar los encuentros para sanar heridas, para liberar fantasmas, 

para vencer los silencios que se originan en el miedo y la cobardía; para llegar en la 

voluntad de quien decide partir en busca de nuevos horizontes; o de quien ya está 

encontrando las rutas para seguir construyendo su vida. Significa reconocer el espacio 

como un camino en el cual recorremos los hilos de la fantasía sin descender la lámpara 

de la realidad ni apagar el fuego de la historia.  

Así, los espacios literarios que tienden puente con la filosofía, son también los 

tiempos de quienes encuentran en las palabras una causa para mirar la vida desde otras 

alternativas. Espacios del amor, de la vida y de la muerte. Espacios para renacer en la 

posibilidad de un mundo guiado por la antorcha del conocimiento, y en tal sentido, por 

los gestos colectivos que luchan por la libertad al ser la expresión de la realización de la 

justicia y con ello, de la transgresión de todo aquello que se declara como inmutable 

orden de lo establecido.   

No es gratuito que, desde la notificación mítica de la prohibición se incentiva la 

voluntad y la inquietud de la transgresión. Superar el condicionamiento que restringe la 
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experiencia vital trazándole límites a la posibilidad de hacer propias y cercanas las 

imágenes y los imaginarios del mundo, significa desafiar la palabra y su mensaje de 

promesa; significa desear y padecer aquello que trasciende lo posible, que sugiere el 

riesgo, el  límite, el vértigo de lo finito; la palabra que conjura los ruidos que enlodan 

las más reveladoras melodías para poder escuchar en silencio “como uno escucha 

internamente para extraer de la noche del olvido algo que conoció antes” (ANÓNIMO, 

2010, p. 68). 

Desde este horizonte, no basta con ser moldeado para heredar el paraíso, como 

podría declararlo la voz punitiva de la pedagogía. Es necesario construirlo desde la 

experiencia y el sentimiento del retorno donde se vuelve a escuchar el sentido del 

esfuerzo, del sacrificio y la desobediencia que empuja a restablecer el vínculo con el 

derecho a construir la belleza; la experiencia de la libertad donde las mismas cadenas de 

la felicidad otorgada, son rechazadas para hacer del extravío una ruta hacia la bondad de 

la orfandad, el abandono y el desnudamiento.  

Estar expuesto en la culpa y hacer de esta el texto y el pretexto de un cuerpo 

emancipado, constituye el duelo de la existencia; el hecho mismo de errar en el albedrío 

del asombro, de lo siniestro, de lo terrible; errar como desacierto y como incertidumbre; 

errar para encender la antorcha de la pregunta en un paisaje de páginas donde no se 

prometen respuestas. 

La transgresión es, desde esta imagen mítica del universo, una negación de la 

vida como respuesta; como catálogo impositivo donde el nombre de la ley y el temor a 

su mandato es puesto bajo sospecha. Negar lo perfecto como expresión de inmovilidad, 

como decreto absoluto, como sometimiento y, en tal sentido, negar la vida sin 

sensibilidad, sin dolor, sin la intensidad propia de estar en peligro en los caminos 

misteriosos de lo desconocido. 

Ante estos criterios, el sentido del devenir y de la contradicción hacen parte de la 

experiencia de estar con el otro y con lo otro desconocido; con lo que no ha sido 

reconocido ni escuchado; con la otredad dispuesta a compartir la culpa de nuevas 

búsquedas, lo cual también implica compartir el deber de enmendarla como suplicio que 

condena; es transmutarla como posibilidad donde la diferencia y la alteridad asumen la 
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obra de lo humano como carencia, como deseo, y por eso mismo, como nueva 

construcción de sentido. 

Ante estas premisas, lo sagrado y lo profano se conjugan en la transgresión para 

iniciar el trayecto estético donde palpita el paroxismo, el éxtasis: el orgásmico acontecer 

del sacrificio hecho palabra en una nueva expresión de la belleza. Es en el sacrificio 

donde se inaugura el desafío de lo divino como temor, y se asume lo divino como 

acción sublime donde el cuerpo de la naturaleza y de lo humano trazan un mismo 

territorio de acontecimientos; la fuerza de la vida en la dialéctica del esfuerzo; la 

creación del trabajo y la creatividad de la mano; la transformación del hombre desde los 

elementos instintivos y racionales que hacen de lo salvaje un precedente de la utopía. 

Cumplir el deseo; desafiar la norma y la normalidad que impone; metamorfosear el 

rostro de la aceptación y convocar la confrontación de la negación, hace parte de una 

ontología vital donde la transgresión es sentir el cuerpo y su inexplorada geografía de 

sentidos; su profunda paginación de escenas. 

Sin duda, “La condición humana es corporal y nuestro cuerpo sigue siendo un 

misterio para nosotros” (LE BRETON, 2010, p. 108) y por ello mismo, el misterio es el 

pálpito de las sensaciones para producir el desbordamiento, la fuga de sí hacia su propio 

retorno; la alteración de la conciencia que toca con la cabeza la copa del firmamento 

mientras los pies se descuelgan en los umbrales del abismo (BOLÍVAR, 1978). El 

delirio ante el tiempo que se afirma como “el padre de los siglos; […] el arcano de la 

fama y del secreto; [el que no tiene sepulcro porque es] más poderoso que la muerte; [el 

que mira] lo pasado; […] lo futuro” (BOLÍVAR, 1978, p.406). 

Recorrer esta experiencia y posicionar el límite como instante y momento de la 

existencia, corresponde a elegir el espacio literario y filosófico como fugacidad y 

morada de un cuerpo que muere y renace; de un cuerpo que vive en la medida en que se 

atreve a ser otro. Vivir es ser otro (PESSOA, 2008); es transmutar como identidad, 

como humanidad, como yoidad y otredad donde un nuevo riesgo es la posibilidad de 

una nueva muerte; de una nueva vida; de una nueva página que hace memoria de los 

relatos donde palpita la belleza. 
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En esta vitalidad renovada, la prohibición gesta la transgresión como acto que 

indaga por la liberación y que permite yuxtaponer lo sagrado y lo profano en el tejido 

simbólico que ritualiza el mundo desde las vivencias que los sujetos reivindican en él. 

El referente mundano de la existencia; de ser en el mundo y en sus contingencias 

posibilita un espíritu ceremonial de lo cotidiano, donde la misma vida se convierte en un 

grial de nuevas, reinventadas e hidratantes circunstancias. 

La yoidad en las circunstancias: Ortega y Gasset (2005) es también la otredad en 

potencia, y por lo mismo, en riesgo vital que abona el escenario del acto. Es en la 

dimensión estética de toda manifestación del lenguaje donde este horizonte de 

posibilidades integra lo sagrado y lo profano en esculpimiento del deseo. El sujeto es en 

el deseo; en el retorno a lo divino donde deja de ser el mito, en su sentido fundacional, 

el guion de la actuación humana. Es la divinidad del lenguaje la que convoca a un 

reencuentro con lo profano y lo sagrado en la síntesis del pecado, es decir, en la 

transgresión donde la voluntad es movida por el deseo de una nueva creación. Retar lo 

divino soberanizando el deseo; crear para transmutar el paraíso y definir una nueva 

poética desde el dolor y el éxtasis. En el resorte de la prohibición y la transgresión se 

cumple la tensión en el rompimiento de la ley como elevación de la autoridad del sujeto 

sobre sí mismo, sobre el “lugar y el tiempo en que el mundo se hace carne” (LE 

BRETON, 2010, p. 17); sensibilidad, provocación de libertad, plenitud y felicidad. 

Por esta razón, se hace necesario superar los códigos, los manuales, las 

estandarizaciones y los parámetros que deciden nuestra formación y preparación para 

contribuir a las lógicas del mndo; consumar la colocación ante lo prohibido y asumir el 

riesgo: la orfandad, la desprotección y el desalojo. Desear lo perdido, lo ausente y aún lo 

inexistente; desear intensamente la vida como experiencia para morir y renacer en las 

textualidades del arte. 

Renacer en una espiral de extrañamiento y asombro, descifrando el nuevo rostro 

que mira el mundo en su carnalización de eventos. Mirar y sentir la vitalidad sensible 

que encarna lo profano en lo sagrado para agonizar en lo humano y salvarse en lo 

poético. Transgredir es habitar poéticamente el mundo: Hölderlin (1983) e interpretar la 

herida que somos, el dolor que nos asiste y la belleza que nos aguarda. Ser en el cuerpo 
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y en sus bifurcaciones biográficas; en los relatos amnióticos que superan la esfera 

maternal: Sloterdijk (2014) para inventar y reinventar sentidos; nuevas búsquedas y 

preguntas que, sin duda, sugieren seguir pensando la pedagogía placentaria: Onfray 

(2016). 

Ser en este despliegue estético es también entender el cuerpo posicionado ética y 

políticamente, lo cual significa desmarcado de los registros hegemónicos, en resistencia  

a las continuidades temporales que deciden las formas de vivir y morir de los sujetos; 

significa también retar el dogma económico y privilegiar el simbolismo estético que 

propone otros eventos y contemplaciones de lo real, de la realidad y de los reales que 

hacen experiencia carnal del mundo. 

En suma y en síntesis, asumir el éxtasis de lo divino desde el encumbramiento 

poético que rompe las cadenas de la opresión para hallar las luces de un nuevo tiempo; 

el fuego interior que alienta a imaginar la máxima felicidad posible: Bolívar (1971), 

movilizando el deseo desde la imaginación y el derecho de cumplir la escena narrativa 

donde el sujeto se desaloja para enrostrar el peligro, mirar lo desconocido y 

experimentar la seducción de la utopía, incluso, al riesgo de la agonía, del suplicio y el 

sacrificio.  

En este monólogo íntimo el sujeto es un personaje en su propia mediación 

estética; es el autor y el actor de la arquitectura trágica que, a modo de unas ruinas 

circulares: Borges (2002) sueña y desea una espacialidad ilusoria donde se asume la 

culpa de ser el sueño que otro ha soñado. Afrontar el castigo divino “por una culpa que 

no es igualmente compartida por todos” (GIRARD, 1986, p. 10); una culpa propia, 

tatuada en el cuerpo como transgresión irrenunciable de lo prohibido. 

 

Textualidad, intratextualidad, intertextualidad, metatextualidad: un trayecto por 

la profundidad vital del lenguaje 

Crear desde el texto, asumirnos en la experiencia de tejer el pensamiento con el 

pulso del lenguaje y descifrar en la palabra el código oculto de lo humano, hace parte 

del recorrido por la vida como una textualidad de memoria donde se alojan los 

recuerdos de la humanidad y sus errancias. Somos gesto en la voluntad de vivir, aunque 
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el acto de la vida pueda parecernos un impulso trágico que nos arroja para iniciar, en 

medio de esfuerzos matizados por la fatalidad y la esperanza, el recorrido de 

experiencias hacia la muerte. La vida de los seres humanos acontece en el drama, en un 

ir y venir en el mundo donde cada yoidad pretende realizarse en el exhaustivo quehacer 

de la acción que se ejecuta para ser vínculo con la existencia. La vida, afirma Ortega y 

Gasset, es “pura tarea e inexorable quehacer” (1965, p. 45) donde “para ser hay que 

actuar” (ORTEGA Y GASSET, 1965, p. 46). “Se vive desde el porvenir, porque vivir 

consiste inexorablemente en un hacer, en un hacerse la vida de cada cual a sí misma” 

(ORTEGA Y GASSET, 1994, p. 120). 

Sin embargo, la vida, en su actuación, también es decisión y voluntad de refugio, 

de soledad, de intimidad, de encuentro ontológico donde renacen otros sentidos de la 

existencia; otras valoraciones y sensaciones del cuerpo en relación vivencial consigo 

mismo, en lectura de su espacio sin vínculo con el espacio exterior ni sus estímulos. Por 

ello, todo sujeto puede:  

 

[…] de cuando en cuando, suspender su ocupación directa con las 

cosas, desasirse de su derredor, desentenderse de él, y sometiendo su 

facultad de atender a una torsión radical --incomprensible 

zoológicamente--, volverse, por decirlo así, de espaldas al mundo y 

meterse dentro de sí, atender a su propia intimidad o, lo que es igual, 

ocuparse de sí mismo y no de lo otro, de las cosas (ORTEGA Y 

GASSET, 2004-2010, p. 535). 

 

La vida va graficando el texto que somos como cuerpo en riesgo y en movilidad 

de logros y desgastes; la vida nos expone a un mundo que arde en el devenir de sus 

contradicciones: Heráclito (1994); nos ubica en el arco de la vigilia para movernos en la 

flecha que finalmente es punzada al sueño de la muerte: “Nombre del arco es vida; su 

función es muerte” (EGERS; JULIÁ, 1994, p. 386). Pero en esta metáfora del arco y la 

flecha también resuena el río en el adagio de la melodía, y no precisamente para 

anunciar sus piedras, sino para dejar resplandecer sus cuerpos que emergen de la 

liquidez y redondez amniótica en un corazón que danza mientras palpita.  

En este devenir, nacer a la vida es habitar el lenguaje en un emprender y 

aprender a enfrentar las adversidades, siendo personajes de una historia que se pregunta 
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y se redacta como si fuéramos un libro en el palimpsesto de las vivencias. Por ello, 

devenimos incesantemente como textualidad de circunstancias. Evocamos el arco, ya no 

desde la flecha, sino desde la lira donde el eco poético nos retorna a la intimidad del 

texto que somos; a la profundidad del silencio donde tienen origen la melodía y 

manifestación el poema: 

 

Lo poético es poesía en estado amorfo; el poema es creación, poesía 

erguida. Sólo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente. Es 

lícito preguntar al poema por el ser de la poesía si deja de concebirse a 

éste como una forma capaz de llenarse con cualquier contenido. El 

poema no es una forma literaria sino el lugar de encuentro entre la 

poesía y el hombre (PAZ, 1979, p. 14). 

 

De este encuentro germina la melodía entre estrofas filosóficas, literarias y 

pedagógicas para descifrar la vida, para plegar sus sentidos y orquestar su intimidad 

imbricada como gramática de lo humano. Su textualidad es desnudamiento vital hecho 

sentido. Es la expresión de la materia en sus diferentes desdoblamientos; es el devenir 

del mundo como fenómeno de los rituales y las cotidianidades que construimos y 

comprendemos para ocupar un lugar en la realidad que nos define. 

Pero la textualidad también es el destello de la creatividad e imaginación que le 

antepone al mundo un registro de obras e imágenes para cuestionar, superar o 

transgredir realidades que se fundamentan en la desigualdad para marginar otras 

concepciones de la vida. La textualidad es así la composición potencial de otras escenas; 

la redacción de otras prácticas que movilizan el imaginario en la metatextualidad de un 

anhelo colectivo. Por tal razón, el sujeto se encuentra en una experiencia de permanente 

metatextualidad, en la medida en que se remite críticamente a los tiempos y espacios del 

lenguaje para configurar su discurso. En él, la palabra es un campo de referencias por 

donde toman forma los personajes y los actos del pensamiento; la palabra es una puerta 

abierta a los corredores babilónicos donde los libros se disponen a ser descubiertos y 

elegidos. El ser humano como corporalidad en testimonio de sus lecturas, se hace 

testimonio en la escritura. 

Por estos hechos, en las palabras se cuenta el sujeto; se desnuda el ser en sus 

experiencias y recorridos. La palabra es, en sí misma, el espejo a través del cual 
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superamos los pliegues del cuerpo, en tanto textualidad histórica, para penetrar en los 

intersticios de las intenciones, como intratextualidad biográfica. En esta metatextualidad 

se pone en apertura lo que es y lo que nos contiene. 

Esta impronta permite que la educación sea vista como un territorio de 

confluencia dionisíaca y apolínea, es decir, como un texto vital donde la danza y el 

silencio hacen parte de la misma melodía, y por consiguiente, del mismo movimiento 

para pensar mientras se siente la vida.  

Por lo anterior, los pensamientos son vibraciones de los estímulos dispersos en el 

mundo de la vida; son imágenes sociales y culturales que expresan las narrativas y 

subjetividades que transitan y dejan huella en los escenarios y en los actores que 

componen y participan de los guiones y sus escenas; son imágenes físicas y naturales 

que manifiestan la riqueza del paisaje y de los fenómenos que en él tienen presencia. 

Ciertamente, no hay proceso cognitivo sin los precedentes sensibles que han 

ingresado al cuerpo como imágenes, sabores, olores, colores y sensaciones que hacen el 

trazado del encuentro con la vida, con el mundo, con sus experiencias y aprendizajes; el 

trazado emocional donde se contienen los recuerdos, anhelos e ilusiones; donde se 

contiene el lenguaje y su diversidad desplegada en pensamientos.  

Por ello, el espacio es una textualidad que también consigna las huellas del 

tiempo como intratextualidad de recuerdo; es un tablero de memorias sobrepuestas por 

voces colectivas y silencios íntimos que trazan el recuerdo de un lenguaje de enseñanzas 

en intertextualidad de cuerpos y textos; es un trayecto de preguntas y unas pausas para 

la búsqueda, en las cuales la metatextualidad fluye en cada posición y movimiento del 

lenguaje.  El espacio es, así comprendido, la imagen de territorios que se ofrecen a ser 

experiencias de partidas, de caminos, de pasos y sigilos para no dejar de aprender en 

cada parpadeo.  Es la Ítaca que espera a Ulises sin tener esperanza de su retorno, pues 

Ítaca no es un destino, es un recorrido, es una escuela para el movimiento, el dinamismo 

y la conjugación de la materia en la diversidad de hombres, nombres, rostros, cuerpos y 

rostredades que tienen encuentro en los trayectos de la vida. 
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La experiencia en la palabra como un registro vital en reflexión de las conclusiones 

por los senderos de la filosofía, la literatura y la pedagogía 

En esos nuevos encuentros con la lectura y la escritura, en esos nuevos tatuajes 

dejados por las palabras, nos hacemos sujetos en el lenguaje; nos remendamos en los 

rostros que llegan mientras esculcamos el silencio de las páginas; de los pliegues donde 

nuestro propio cuerpo es un libro en evocación de otras rostredades; rostros que llegan 

en nuestras memorias; rostros que viven en las miradas que anhelan el encuentro y en 

los abrazos que fueron desalojados por las despedidas. Pero siempre llegamos. En la 

piel queda la memoria de ese abrazo; en los labios quedan los susurros de un beso 

suspendido; en la palabra queda la sangre de esas heridas; el color de esas vivencias y el 

aprendizaje de haberlo intentado, incluso, al riesgo de haber fracaso. Pero siempre 

llegamos… siempre volvemos en esa palabra que hemos escuchado al hacer de nuestro 

pensamiento un camino para mirarnos. Volver entonces a mirar es no negarnos al 

derecho de pensar, al placer de pensarnos, pese a las heridas, en el recuerdo que somos, 

y por eso mismo, en el olvido que nunca seremos. 

Estamos en llegada a la pregunta por el sujeto en sus complejas circunstancias; 

en llegada para tejer con los recuerdos y las memorias donde somos palabra de sangre, 

en tanto registro vital de su experiencia por el lenguaje y de su afectación en un 

aprendizaje ante las circunstancias que sugieren pregunta. 

El ser humano, como un tejedor de la razón y la emoción, construye una 

experiencia formativa donde la vitalidad parte de ser una metamorfosis humana en las 

imágenes de una formación que conduce, impone, dicta y sentencia en los códigos de 

una visión punitiva en el péndulo del triunfo o el fracaso; de la vida o de la muerte; de 

ganar o perder; el tiempo de un oscurantismo pedagógico donde el alma gobernó 

cercenando el cuerpo; y de ahí, el despojamiento de la esencia divina de la misma vida 

con el calificativo  de banalidad, terrenalidad y superficialidad que referencia el cuerpo.  

Al ser expulsado el aliento dionisíaco de la experiencia escolar con la vida, fue 

también derribado el portal simbólico que permitía los encuentros con los espíritus 

emancipatorios de la verdad y la belleza.  Se perdió el riesgo del enigma, el coro de la 
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tragedia, las risas de la comedia; se rompieron los hilos del mito para que el Minotauro 

de la razón dejara de ser el monstruo que devoraba la inocencia. 

El hilo conductor por la vida y su laberíntica configuración para el extravío, se 

convirtió en un termómetro para decretar enfermedad, anormalidad y locura.  Condenar 

la autenticidad creativa, los sistemas de significación periféricos, la emocionalidad y su 

torrente de ideas progresista, constituyó un criterio para el orden público y para la 

sicalíptica definición de disciplina. Solamente un cuerpo concebido en clave del pecado, 

y por ende, en la negación de sus búsquedas y apetitos, puede asumir la disciplina como 

el adoctrinamiento de las acciones y el castigo de los deseos; en suma, como el 

privilegio de la delimitación racional que no autoriza la integralidad formativa ni sus 

formas integradoras de las distintas dimensiones humanas. 

Por estas reflexiones, derivadas de la vitalidad filosófica, literaria y pedagógica 

que le apuestan a una educación reivindicada en la estética como potencia del arte, es 

importante pensar un lugar destacado  de lo humano dentro de las transformaciones que 

resignifican su actuación, y ubicarlo en la reflexión de una educación que reconcilia la 

emoción con la razón, lo cual es también la humanización del proceso de pensar, o la 

devolución de este acto a los seres humanos en su derecho a un registro vital desde la 

experiencia creativa con el lenguaje. 

Recuperar el derecho a pensar-nos lejos de los moldes y paradigmas que 

estipulan enunciaciones y comportamientos para la uniformidad, constituye la apertura 

al horizonte integral de lo educativo, donde la filosofía, la literatura y la pedagogía, 

como trenzado vivencial donde renacen otros rostros y acontecimientos de la belleza, 

fungen como anfitrionas del reencuentro entre razón y emoción convertida en acción 

pedagógica, y por lo mismo, en experiencia vital donde la escritura es la misma herida 

por donde todos nos narramos. Desde la metamorfosis (1915) perturbadora de Gregor 

Samsa en su habitación, hasta el desdoblamiento lúdico de Alicia en el país de las 

maravillas (1865), se expresa un dinamismo donde la escritura es retorno y anticipación 

de los trazos y grabados donde la misma historia deja sus huellas.  Serres (2013) al 

reflexionar la textualidad de la página en la expansión del texto escrito por todo el 
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espacio, señala el recorrido de la escritura desde la imitación de las labores agrarias que 

diseñan y editan los textos del cultivo: 

 

Catastro rural, planos de ciudades o de urbanismo, los calcos azulados 

de los arquitectos, proyectos de construcciones, diseños de las salas 

públicas y de las habitaciones íntimas… imitan, por sus cuadrículas 

suaves y paginadas, el pagus de nuestros ancestros, parcelas 

sembradas de alfalfa o espacios de tierra labrados, sobre la dureza de 

los cuales el campesino dejaba la huella de la carreta; el surco ya 

escribía su línea en ese espacio recortado.  Ésa es la unidad espacial de 

percepción, de acción, de pensamiento, de proyecto; ése es el formato 

multimilenario, casi tan preponderante entre nosotros los hombres, al 

menos los occidentales, como el hexágono ente las abejas (p.42). 

 

En esta posibilidad, un encuentro pedagógico con la escritura supone su 

resignificación como textura dinámica permeable por los interrogantes que permiten 

nuevos y sorprendentes hallazgos en la humana y loable tarea de conocer la materia; de 

entenderla en su desenfrenado aliento hacia el cambio.  El camino de una escritura que 

estimula el pensamiento, hacia una escritura intermitente, es la adopción de la realidad 

sin ataduras ni esencialismos; es la expresión de una misión educativa donde el arte 

favorece la libertad de la razón: “Quien ha alcanzado la libertad de la razón, aunque sólo 

sea en cierta medida, no puede menos que sentirse en la tierra como un caminante” 

(NIETZSCHE, 2007, p.17); un andariego dispuesto a los territorios de la pregunta que 

inspira la filosofía, a las cimas de la experiencia que propone la literatura y a los riesgos 

de la sensibilidad que convoca la pedagogía; prometedor espacio lingüístico por donde 

deambulan los sentidos de la libertad que tienen conquista en el legado de la verdad. 
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A ALEGORIA DA CAVERNA DE PLATÃO E O FILOSOFAR NA 

ATUALIDADE  

 

PLATO'S ALLEGORY OF THE CAVE AND PHILOSOPHIZING 

NOWDAYS 

 

LA ALEGORIO DE LA PLATONA KAVERNO KAJ LA NUNTEMPA 

FILOZOFIADO  

 
Maicon Martta22 

 

Resumo 

Esse artigo analisa a disciplina de filosofia e a sua relevância na educação, pretendendo 

com isso desmistificar a lógica de que a filosofia não é necessária e que os profissionais 

formados nessa área são dispensáveis. Para cumprir tal objetivo, se buscou em livros e 

artigos os principais fundamentos para se defender essa ideia, sendo o principal fio 

condutor o livro VII da República de Platão e sua famosa Alegoria da Caverna. Levando 

isso em consideração, o artigo foi dividido em duas partes, sendo que a primeira trouxe 

um breve histórico do panorama educacional brasileiro e suas tendências e a segunda, 

trouxe a analogia com a famosa alegoria platônica e a importância da filosofia na 

passagem das sombras para a luz no processo de conhecimento.   

Palavras-chave: Educação. Pensamento Crítico. Filosofia. 

 

Abstract 
This article aims to analyze the discipline of philosophy and its relevance in education, 

with the aim of demystifying the logic that philosophy is not necessary and that 

professionals trained in this area are expendable. In order to fulfill this objective, we 

searched in bibliographies the main foundations to defend this idea, being the main 

guiding the book VII of the Republic of Plato and its Allegory of the Cave. Taking this 

into account, the article was divided into two parts, the first of which brought a brief 

history of the Brazilian educational panorama and its trends, and the second, brought the 

analogy with the famous Platonic allegory and the importance of philosophy in the 

passage from shadows to the light in the process of knowledge. 

Keywords: Education. Critical Thinking. Philosophy. 
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Resumo 

Tiu ĉi artikolo analizas Filozofion kiel fako, kaj ties graveco en edukado. Per tio oni 

celas senmitigi la logikon laŭ kiu Filozofio ne estas necesa kaj sekve la tiufakaj 

profesiuloj estas forĵeteblaj. Por atingi tiun celon, oni traserĉis en libroj kaj artikoloj la 

plej elstarajn argumentojn por defendo de tiu ideo, kaj nia precipa kondukila fadeno 

estis la Libro 7-a de la “Respubliko”, el Platono, kaj ties fama Kaverna Alegorio. 

Konsiderante tion, nia artikolo estis dividita en du partoj: la unua alportis mallongan 

bildon de la brazila eduka panoramo kaj ĝiaj tendencoj, kaj la dua, analogion kun la 

fama platona alegorio kaj la graveco de Filozofio dum transiro de ombroj al lumo, dum 

la kogna procezo. 

Ŝlosilvortoj: Edukado. Kritika Penskapablo. Filozofio. 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

As discussões acerca da nova proposta de Ensino Médio feita pelo atual 

Governo Federal suscitaram indagações no que tange a relevância da filosofia no 

currículo escolar. Essa discussão se torna ainda mais acalorada quando se pensa na 

educação em todas as suas esferas, a saber, nos níveis básicos, médio, técnico e superior. 

Entendendo que a educação é um processo, salienta-se a importância do progresso dos 

estudantes em termos de currículo e conteúdos necessários para a sua formação.  

É de ciência que os conteúdos que são referentes ao ensino básico e técnico 

devem obedecer aos parâmetros curriculares nacionais (PCN’s) e a Base Nacional 

Comum, entretanto, a questão que deve ser colocada é a seguinte: é necessário o ensino 

de filosofia nesses currículos? Qual é o objetivo de seu ensino? De antemão se responde 

de que sim, é necessário o ensino de filosofia nos currículos do ensino básico e médio, 

assim como nos cursos técnicos integrados e superiores e que seu objetivo é a 

necessidade de se pensar filosoficamente os problemas que rodeiam o mundo 

profissional e o mundo de uma maneira geral. Este posicionamento respalda-se na 

necessidade de um saber técnico que seja crítico, radical, racional e lógico, assim como 

a necessidade de um ensino humanista no ensino básico e médio.  

Tendo em vista esta perspectiva, se objetiva aqui analisar a disciplina de filosofia 

e sua relevância na educação, pretendendo com isso desmistificar a lógica de que a 

filosofia não é necessária e de que os profissionais formados nessa área são 

dispensáveis. Para cumprir tal objetivo, se buscou em livros e artigos os principais 
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fundamentos para se defender essa ideia. Para elucidar, o fio condutor foi o Livro VII da 

República, obra célebre de Platão, em que o filósofo ateniense narra a sua famosa 

Alegoria da Caverna. 

Levando isso em consideração, o artigo será dividido em duas partes. A primeira 

trará um breve histórico do panorama educacional brasileiro em que se poderão analisar 

as principais tendências. Esta parte introdutória é relevante para ilustrar historicamente 

os caminhos que foram percorridos pela educação. Com isso, se poderá argumentar a 

importância do pensamento filosófico no contexto educacional e justificar, também, o 

porquê ele é necessário. A segunda parte trará a analogia com a famosa alegoria de 

Platão. Objetiva-se com isso, mostrar que a filosofia pode mudar a concepção de mundo 

do estudante, seja em qual nível for, sendo ela a chave para um pensar crítico, racional, 

radical e lógico. A alegoria da caverna, nesse sentido, ilustrará as sombras que ainda são 

contempladas, bem como a passagem para a luz que só pode ser alcançada através da 

educação de qualidade e excelência, tão desejada no cenário nacional. O professor de 

filosofia, neste contexto, surge como o agente catalisador responsável não só pelo 

conhecimento filosófico, mas como àquele que acende a fagulha da chama do 

conhecimento crítico em todos os seus aspectos e repercussões.  

  

2. UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A GÊNESE DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Para compreender a importância da filosofia e o papel do professor deve-se 

entender como o processo da educação começou no Brasil e os interesses que estavam 

em vigência. A educação não surge sem um contexto histórico, sem uma base que lhe 

dará fundamentação, requerimento e urgência. Compreender o interesse e o motivo da 

educação em sua gênese no Brasil permitirá compreender a contribuição da filosofia 

neste contexto.  

Sabe-se que retomar a chegada dos jesuítas no processo educacional é uma 

discussão antiga, no entanto, não se pode negar que as bases para a educação brasileira 

começou com a Companhia de Jesus. Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil em 

1549, juntamente com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Uma vez aqui, esse 

grupo iniciou suas atividades que procuravam atingir seu objetivo missionário, ao 
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mesmo tempo em que se integrava à política colonizadora do rei de Portugal (VIANNA, 

1967). Segundo Piletti & Piletti (1995, p.165) “o raciocínio era simples: seria mais fácil 

submeter o índio, conquistando suas terras, se os portugueses aqui se apresentassem em 

nome de Deus, abençoados pela igreja”. Dessa forma, a Coroa portuguesa e a Igreja 

Católica tinham interessem comuns e,  

 

[...] aliaram-se na conquista do Novo Mundo, para alcançar de forma 

mais eficiente seus objetivos: a realeza procurava facilitar o trabalho 

missionário da Igreja e esta, na medida em que procurava converter os 

índios aos costumes europeus e à religião católica, favorecia o 

trabalho colonizador da Coroa Portuguesa (PILETTI &PILETTI, 

1995, p. 165-166). 

 

Sendo assim, o que Portugal pretendia era a autonomia da terra descoberta para 

poder se destacar em seus próprios interesses. Nas palavras de Prado Jr.: 

 

[...] O que Portugal queria para sua colônia americana é que fosse uma 

simples produtora e fornecedora de gêneros úteis ao comércio 

metropolitano e que pudessem vender com grandes lucros nos 

mercados europeus. Este será o objetivo da política portuguesa até o 

fim da era colonial. E tal objetivo ela o alcançaria plenamente, embora 

mantivesse o Brasil, para isto, sob um rigoroso regime de restrições 

econômicas e opressão administrativa; e abafasse a maior parte das 

possibilidades do país (PRADO JR., 1970, p.55).   

 

A Igreja, por sua vez, centrava seu interesse em conter a ameaça protestante 

fruto da reforma religiosa, utilizando para isso a ação missionária na propagação da fé 

católica através da catequização dos nativos. Evidencia-se que esse processo não foi um 

processo passivo. Holanda (2002) e Ribeiro (1995) eram de opinião de que essa 

imposição deixou marcas profundas na formação do povo brasileiro. Nesse sentido, 

ocorreu um processo de desculturação e aculturação do povo indígena do Brasil. 

Entretanto, a prática desses interesses não seria possível sem que fossem ensinados para 

os índios as primeiras letras e os costumes da metrópole, o que faz que se inicie o 

processo da educação.  

Holanda (2002) chama a atenção para a consequência desses fatos, uma vez que 

eles se estenderam na formação do povo brasileiro: 
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Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas 

instituições, nossos ideais, e timbrando em manter tudo isso em 

ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns 

desterrados em nossa terra. Podemos construir obras excelentes, 

enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar 

à perfeição o tipo de civilização que representamos: o certo é que todo 

o fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar de um 

sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem [...]. 

(HOLANDA, 2002, p.31). 

 

De certa forma, ao considerar o trecho supracitado, percebe-se que toda a nossa 

instrução e o fruto do nosso desenvolvimento provém de ideais pertencentes a outras 

paisagens, de outra cultura. E os primórdios do nosso processo educacional não foram 

diferentes. No entanto, os jesuítas logo compreenderam que não seria possível converter 

os índios à fé católica sem, ao mesmo tempo, ensinar-lhes a leitura e a escrita. E para tal 

feito, foi preciso se aproximar dos nativos, aprender a sua cultura para depois impor a 

sua e, assim, efetivar o processo. “Por isso, ao lado da catequese, organizavam nas 

aldeias escolas de ler e escrever, nas quais também se transmitiam o idioma e os 

costumes de Portugal” (PILETTI & PILETTI, 1995, p. 166). No ensino das primeiras 

letras, os padres jesuítas mostraram grande capacidade de adaptação e desenvoltura, 

iniciando dessa maneira a educação no Brasil. 

Saviani (2005) descreve o processo de desculturação e aculturação envolvida na 

educação indígena da seguinte forma: 

 

[...] para os jesuítas a religião católica era considerada a obra de Deus, 

enquanto que as religiões dos índios e dos negros vindos da África 

eram obra do demônio. Eis como se cumpriu, pela catequese e pela 

instrução, o processo de aculturação da população colonial nas 

tradições e costumes do colonizador. (SAVIANI, 2005, p.5). 

 

Nesta perspectiva, a educação jesuítica era uma educação voltada para o interior, 

sem se interessar com a adequação do indivíduo para fora dos muros da escola, num 

processo de subalternidade em que prevaleciam os valores da metrópole.  Cabe ressaltar 

ainda, que os jesuítas também eram responsáveis pela educação dos filhos dos senhores 

de engenho, dos colonos e também dos escravos. Essa postura adotada pelos jesuítas 
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determinou uma tendência pedagógica que perdurou por muitos anos em nosso país e 

que ficou conhecida, pela sua aplicação, como Tendência Humanista Tradicional.  

A Companhia de Jesus protagonizou a educação no Brasil por mais de dois 

séculos, orientados por um código denominado ratio studiorum (literalmente plano de 

estudo). Este código provinha da educação escolástica proposta por Tomás de Aquino 

no final do período medieval e centrava o conhecimento na figura do mestre.  Nesse 

sentido, as ciências e a educação pública não tinham prioridade. A educação jesuítica 

pautava-se em relações limitadas à parte interna dos muros das escolas não 

estabelecendo contato com o mundo externo e nem com interesses que fugiam à 

dominação da coroa ou da igreja.  

A supremacia tradicional exibida pelo modelo pregado pelos jesuítas perdurou 

oficialmente até a expulsão da ordem, no ano de 1759. Neste ano o Marquês de Pombal 

entrou em conflito com os jesuítas “atribuindo-lhes intenções de opor-se ao controle do 

governo português” (PILETTI & PILETTI, 1995, p. 168). Do conflito passou-se para o 

rompimento, e por fim a expulsão.  

Todas as medidas elaboradas por Pombal significavam uma descentralização do 

poder da Igreja e uma segurança para o governo imperial. Nesse sentido, a educação 

deveria deixar de servir os ideais do catolicismo e passar a servir os ideais do Estado. 

Esta medida inaugurou uma nova tendência pedagógica que ficou conhecida como 

Tendência Humanista Moderna. Nessa tendência a escola deixou de transmitir os 

valores religiosos e passou a pregar os ideais iluministas.  

Não obstante, as mudanças ocorridas, a metodologia de ensino continuou a 

mesma, uma vez que quem ministrava as aulas neste novo sistema eram os alunos 

formados pelos jesuítas. Isso significa que mesmo havendo uma mudança de centro da 

educação a prática permanecia vinculada ao sistema erguido pelos padres católicos. 

Interessante reparar a similaridade deste contexto com os que seguem as principais 

mudanças na educação brasileira, sendo que há a perspectiva da mudança, mas os 

métodos adotados continuam sendo tradicionais.  

Assim sendo, a tendência humanista moderna trouxe em seu bojo o ideário de 

uma mudança política e social, mas que na prática se efetivou muito depois da 
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República ser instaurada. Uma das mudanças pregadas pela tendência humanista 

moderna diz respeito à figura do aluno, que aqui ganha nova dimensão e se torna o 

agente da educação. A centralidade no aluno permaneceu presente na educação 

brasileira, ganhando maior importância com a introdução da Escola Nova, corrente 

pedagógica que enfatiza justamente a realidade do estudante. Essa centralidade permitia, 

por exemplo, que esse estudante determinasse o seu próprio desenvolvimento 

educacional, escolhendo inclusive as aulas que mais lhe interessavam como assevera 

Piletti & Piletti (1995). Ressalta-se mais uma vez a similaridade com as propostas atuais 

em que os estudantes podem optar por itinerários formativos oferecidos pelas 

instituições de ensino.  No entanto, naquela época, ainda no século XIX, o nível dos 

professores era baixo, ocasionando um problema bastante grave. Chagas (1980) 

escreveu que 

[...] os professores eram geralmente de baixo nível, porque 

improvisados e mal pagos, em contraste com o magistério dos jesuítas, 

cujo preparo chegava ao requinte. Nomeados em regra por indicação 

ou sob concordância de bispos, tomavam-se “proprietário” das 

respectivas aulas régias que lhes eram atribuídas, vitaliciamente, como 

sesmarias ou títulos de nobreza [...]. (CHAGAS, 1980, p.9). 
 

Em suma, o ensino brasileiro estava reduzido a pouco mais que nada quando se 

iniciou o século XIX e essa perspectiva se prorrogou, com pequenas melhoras até os 

eventos que levaram ao surgimento da tendência tecnicista no século XX.  

De uma forma geral, a preocupação da tendência tecnicista era a técnica e a 

orientação para essa prática. O papel do professor era a preparação do aluno para as 

exigências do Estado, em outras palavras, a preparação para uma mão de obra 

qualificada. A educação no século XX, com a chegada da Escola Nova em 1930, busca 

mudar o rumo da educação tradicionalista e intelectualista, dando um sentido ativo e 

integral. Com isso se assevera a participação dos estudantes no processo educativo não 

apenas ao encargo do professor, mas de uma troca que permite o envolvimento e a 

experiência. De qualquer forma, o fato da educação mudar o foco metodológico 

centrando-se nos estudantes e estimulando a iniciativa e a resolução de problemas, o 

objetivo final ainda seria o mesmo.  



2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

107 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

Levando em consideração as poucas tendências supracitas, se pode perceber que 

a educação no Brasil passou por períodos específicos que atendiam a exigência social de 

cada época, mas que em tese, acabou delineando o mesmo sistema educacional da 

atualidade. Em outras palavras, a educação ainda se preocupa com a técnica e com a 

formação profissional, além da formação cidadã. É neste sentido estrito, que a filosofia 

se torna relevante no processo, uma vez que essa formação não deve ser efetivada de 

qualquer maneira.  

Em outras palavras, a filosofia é a ferramenta para que os professores possam 

usar na difícil tarefa de instruir, formar e, ainda, alertar os educandos além dessa 

exigência técnica, habilitando-o não só à sua carreira profissional, mas à compreensão 

do que se passa a sua volta enquanto realidade.   

Evidente que esse papel recaí a todos que exercem a profissão docente, o que 

significa que a atitude filosófica não está exclusivamente nas mãos dos professores de 

filosofia. Nesse sentido, é necessário um exame crítico da própria função enquanto 

educador, exame que esclarecerá que se, no contexto atual, o professor está agindo 

como agente catalisador do conhecimento na formação dos estudantes, ou meramente é 

mais um transmissor de informações inconsciente da importância de seu papel e de sua 

função social.  

 

3. A ALEGORIA DA CAVERNA E A ORIGEM DO FILOSOFAR NA 

ATUALIDADE 

Para ilustrar a importância da filosofia na educação, se utilizará a célebre 

alegoria de Platão, exposta no Livro VII da sua República. Nesta perspectiva a atitude 

filosófica pode ilustrar a passagem das sombras para a luz. A luz representa, na alegoria 

platônica, o conhecimento verdadeiro, aquele que só pode ser encontrado junto ao 

inteligível, o mundo das ideias. Alcançar a clareza das ideias é a tarefa da filosofia em 

sua completude, assim como levar essa clareza até as sombras, que representa a 

aparência e a multiplicidade do mundo sensível. Essa visão de Platão continua tão atual 

quanto na época em que foi escrita, uma vez que esse papel atribuído ao filósofo é feito 

através da educação pelo professor.  
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Mendonça (1991) escreve poeticamente que 

 

[...] As ideias caracterizam os sentimentos; as ideias determinam a 

vontade; da clareza das ideias depende, enfim, a firmeza das ações. As 

ideias não estão apartadas da vida: mas estão na existência como o 

eixo em torno de que o mundo humano efetivamente gira. Esta é, de 

fato, a força das ideias, e assim é que as ideias movem o mundo [...]. 

(MENDONÇA, 1991, p.30). 

 

Irrelevante por sua obviedade salientar que o estímulo às ideias parte do 

processo educativo do qual o professor é o agente catalisador. Entende-se como agente 

catalisador o docente que desperta em seu aluno a criticidade e a capacidade de 

problematização, potencializando assim, o seu processo de aprendizagem.   

Tendo isso em vista, cabe aqui ressaltar a origem do filosofar e sua relação com 

a educação e o papel do professor. Descartes (2005), em seu Discurso do Método, 

coloca a dúvida como sendo a origem do filosofar. Na visão do filósofo francês, a 

dúvida nos remete à reflexão, o que evidencia o pensamento. Esta é a chave para o 

cogito. Já para Platão e Aristóteles, a origem do filosofar estava ligada a algo mais 

cotidiano: a admiração ou espanto. Esses termos trazem consigo o sentido de 

inquietação diante do mundo e dos homens. A primeira virtude do filósofo, dizia Platão 

(2004), é o espanto, a curiosidade insaciável, a capacidade de admirar e problematizar 

as coisas. Karl Jaspers (1972) corrobora com esses filósofos e vai além quando escreveu 

que 

[...] a origem da filosofia é o espanto, a dúvida e a experiência das 

situações-limites; mas, em último lugar e incluindo todas estas 

motivações, é a vontade de autêntica comunicação. Isto revela-se logo 

de princípio pelo facto de toda a filosofia ansiar pela participação, 

exprimir-se, pretender ser ouvida; essencialmente é a própria 

comunicabilidade de que está indissoluvelmente ligada à verdade [...]. 

(JASPERS, 1972, p.31).  

 

Além da admiração (o espanto) e a dúvida sugeria pela filosofia grega e por 

Descartes no século XVII, Jaspers atribui à origem do filosofar a vontade autêntica de 

comunicação, ou seja, para o filósofo alemão, a vontade de comunicar-se gera uma 

reflexão que, por sua vez, deve ser compartilhada e discutida. Esse diálogo que surge 
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com o filosofar não pode ser concebido sem se levar em consideração o processo de 

educação.  

É nesse sentido de espanto e admiração, mas também de comunicação e 

linguagem que o olhar filosófico recai no mundo na atualidade. E é nesse sentido que se 

fará alusão à Alegoria da Caverna de Platão, uma vez que as sombras da caverna podem 

também representar a ignorância humana e a inércia do pensamento. Segundo Eduardo 

Prado de Mendonça 

A tendência natural do homem para a teoria manifesta-se no fato de 

que espontaneamente formamos uma opinião sobre os 

acontecimentos, antes mesmo de nos preocuparmos com o 

conhecimento preciso das ocorrências sobre as quais manifestamos a 

nossa opinião [...]. (MENDONÇA, 1991, p. 54-55). 

 

Em outras palavras, o ser humano acelera suas conclusões partindo daquilo que 

lhe causa admiração, levando-o à reflexão. São essas conclusões que se busca com a 

saída da caverna platônica. Ressalta-se que a Caverna representa uma prisão e esta 

prisão pode ser trabalhada em vários contextos. Ela pode simbolizar a limitação do 

conhecimento, como o próprio Platão trabalhou em sua célebre obra quando aponta a 

caverna como o conhecimento sensível, mas pode ganhar resignificações no contexto 

atual como, por exemplo, a imersão acrítica à uma ideologia política e à servidão 

moderna ou, ainda, a dependência da tecnologia, ou até os dogmas e preconceitos 

nutridos por alguém.    

 A filosofia, neste contexto, surge como um saber específico, não apenas como 

amor à sabedoria que traduz a sua etimologia. A filosofia, nesta nova perspectiva é um 

saber crítico, radical e racional que busca a fundamentação das coisas, permitindo a 

relação dos conteúdos estudados com o mundo exterior e suas implicações. É essa 

competência que se espera dos profissionais qualificados exigidos pela sociedade na 

contemporaneidade.  

A filosofia, no entanto, não está restrita ao filósofo, uma vez que todos os 

docentes devem incentivar o olhar crítico e radical nos seus estudantes. Em 

contrapartida, quando o ensino da filosofia é feito por um profissional formado na área, 

o impacto se torna mais significativo, o que vale para todas as áreas do conhecimento. 
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Com isso se quer dizer que um profissional formado na área sabe como problematizar as 

questões e fazer as relações necessárias para a compreensão do estudante. Um professor 

formado em biologia, por exemplo, não possui as mesmas habilidades e competências 

do que um professor formado em química, mesmo estando numa mesma grande área de 

conhecimento. Sendo assim, um professor de biologia não teria o mesmo resultado 

ministrando aulas de química do que um profissional formado em química. O mesmo 

vale para a filosofia. Embora todas as questões filosóficas possam ser trabalhadas por 

profissionais de qualquer área do conhecimento, o professor de filosofia pode fazer com 

que as problematizações e as relações sejam mais aprofundadas obtendo um melhor 

resultado, assim como um alcance maior.  

O professor de filosofia, neste sentido, representa o filósofo que sai da caverna 

na famosa alegoria de Platão, uma vez que a filosofia pode transitar livremente pelas 

demais áreas do conhecimento. Dessa forma, o professor de filosofia pode aprofundar as 

discussões permitindo que os estudantes percebam referências e despertem a criticidade. 

Platão escreve que: 

[...] um homem sensato lembrar-se-á de que os olhos podem ser 

perturbados de duas maneiras e por duas causas opostas: pela 

passagem da luz à escuridão e pela da escuridão à luz; e, tendo 

refletido que o mesmo se passa com a alma, quando encontrar uma 

confusa e embaraçada para discernir certos objetos, não se rirá 

totalmente, mas antes examinará se, vinda de uma vida luminosa, ela 

se encontra, por falta de hábito, ofuscada pelas trevas ou se, passando 

da ignorância à luz, está deslumbrada pelo seu brilho demasiado vivo; 

no primeiro caso, considerá-la-á feliz, em virtude do que ela sente e da 

vida que leva; no segundo, lamentá-la-á e, se quisesse rir à sua custa, 

as suas zombarias seriam menos ridículas do que se se dirigissem à 

alma que regressa da mansão da luz. (PLATÃO, 2004, p.229). 

 

Com isso Platão quer dizer que aquele que sai da caverna possui o conhecimento 

da passagem da sombra para a luz e também do caminho inverso, ou seja, da luz para 

sombra. Com isso traz a responsabilidade de iluminar as almas menos esclarecidas, sem 

que às vezes estas almas percebam este esclarecimento. O professor faz esse mesmo 

trajeto, na atualidade. Não é por menos que Platão afirma que  
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[...] a educação é, pois, a arte que se propõe este objetivo, a conversão 

da alma, e que procura os meios mais fáceis e mais eficazes de o 

conseguir. Não consiste em dar a visão ao órgão da alma, visto que já 

a tem; mas, como ele está mal orientado e não olha para onde deveria, 

ela esforça-se por encaminhá-lo na boa direção. (PLATÃO, 2004, 

p.229). 

 

Platão resume, portanto, o papel do professor no processo da educação, mas 

resume também o papel do filósofo que sai da caverna e volta para instruir (iluminar) os 

menos esclarecidos que permaneceram acorrentados nas sombras. Nesse sentido se 

afirma que o professor de filosofia é o mais apto a ministrar as aulas de filosofia, sendo 

ela capaz de fazer com que os estudantes estabeleçam relações mais amplas sobre os 

temas estudados em sala, independentemente do nível de escolaridade. Dilthey (2014, p. 

25) afirma que “a filosofia é mestra da vida, inventora das leis, introdutora em toda e 

qualquer virtude”.  

Levando isso em consideração, a tarefa do docente enquanto agente catalisador 

do conhecimento é o mesmo do filósofo amante do saber. Dessa forma o professor deve 

adquirir uma postura filosófica para trabalhar nos diferentes níveis de formação, 

independente da sua formação. Dito de outra forma, se o docente não possuir uma 

formação filosófica ou humanista, deve buscar as ferramentas para que possa adquirir 

uma postura filosófica que permita ao seu ensino o envolvimento de um despertar 

crítico em seus estudantes.  

Tomamos como exemplo o ensino técnico integrado hoje ofertado pelos 

Institutos Federais de Educação, ciência e tecnologia. Independente do curso técnico, a 

filosofia faz parte do currículo e é ministrada por profissionais formados na área. No 

entanto, o papel da filosofia nestes cursos não é o de formar um filósofo, mas de fazer 

com que os estudantes possam pensar filosoficamente a sua realidade, o seu mundo e 

tudo aquilo que se liga a ele. Não é, portanto, apenas um ensino conteudista, embora as 

ementas dos cursos tragam certos conteúdos que se considera básico para se alcançar 

este fim. É justamente neste cenário de levar o estudante a pensar filosoficamente o 

mundo que o cerca que está a passagem das sombras para a luz representada na alegoria 
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de Platão. É para este fim que o filósofo volta às sombras depois de atingir a luz. Nagel 

(2001) nos fala que 

Muito se escreveu sobre essas questões ao longo desses milhares anos, 

mas a matéria-prima filosófica nos é fornecida diretamente pelo 

mundo e por nossa relação com ele, não pelos escritos do passado. É 

por isso que esses temas surgem repetida vezes na cabeça das pessoas 

que nunca leram nada a respeito deles. (NAGEL, 2001, p.2).  

 

 Isso nos mostra que as questões filosóficas acompanham naturalmente a vida 

humana, estando diariamente junto conosco. Fazer com que os estudantes percebam isso 

é o papel do professor. O estudante que estuda os cursos técnicos integrados ou um 

curso superior ou mesmo o ensino básico deve aprender a interpretar o mundo em que 

está inserido; usando a alegoria de Platão, deve se soltar das amarras que o prendem nas 

sombras da caverna, mas não se consegue isso sozinho. Deve haver a orientação do 

docente para a finalização desta ação, sendo este docente filósofo de formação ou não.  

Nesse sentido, restaura-se a origem do filosofar, seja ela considerada a dúvida, 

como Descartes ilustrou ou sendo a admiração ou espanto, como pretendiam Platão e 

Aristóteles, ou ainda, a comunicação apontada por Karl Jaspers. O docente como 

responsável por este processo deve Provocar a discussão e com isso a reflexão 

necessária para ilustrar a passagem das sombras à luz. Provocar deve ser entendido 

aqui no seu sentido etimológico, ou seja, do latim provocare – Pro-vocare: favorecer a 

vocalização, a fala, a discussão de ideias. A compreensão de mundo, de realidade física, 

social ou profissional deriva deste exercício que, necessariamente, é mediado pelo 

professor. Para Morin (2000, p.16), a compreensão é a um só tempo meio e fim da 

comunicação humana. Assim, para que se faça compreender é necessário articular os 

elementos de uma boa interpretação por intermédio de uma mediação segura por parte 

do docente. 

Rubem Alves em conversas sobre educação (2010) escreve que sempre se 

preocupou muito com aquilo que as escolas fazem com as crianças, mas que agora está 

preocupado com aquilo que as escolas fazem com os professores. Nas palavras dele: 

 

Os professores que fizeram as perguntas já foram crianças; quando 

crianças, suas perguntas eram outras, seu mundo era outro... Foi a 
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instituição “escola” que lhes ensinou a maneira certa de beber água: 

cada um no seu ribeirão... Mas as instituições são criações humanas. 

Podem ser mudadas. E, se forem mudadas, os professores aprenderão 

o prazer de beber de águas de outros ribeirões e voltarão a fazer as 

perguntas que faziam quando eram crianças. (ALVES, 2010, p.28). 

 

Rubem Alves nessa passagem nos lembra do filósofo inerente em cada ação 

professoral, em cada pergunta feita, uma pergunta de criança. As crianças trazem a 

admiração e o espanto de estarem conhecendo o mundo a sua volta. Esse espanto e esta 

admiração refletem nas perguntas feitas por elas. Os professores, por vezes, devem 

resgatar esse espírito filosófico e, como fazem as crianças, perguntar, provocar, com a 

mesma admiração e espanto. Voltar a questionar com este espírito de criança é uma 

característica da filosofia, do guia que sai da caverna, conhece a luz e tenta dissipar a 

escuridão.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Puderam-se perceber, na primeira parte deste trabalho, através de uma breve 

reconstituição histórica, os movimentos que delinearam a educação no Brasil. Neste 

processo, constatou-se que a educação sempre acompanhou as exigências feitas pela 

sociedade. Diante destas exigências, a filosofia enquanto ensino se torna imprescindível, 

uma vez que ela é considerada um saber crítico, racional, radical, lógico e metódico que 

permite uma análise da realidade mais aprofundada.  

Diante dessa característica da filosofia, a formação de profissionais exige um 

ensino diferenciado para que desperte toda a criticidade que a sociedade atual exige para 

a realização do trabalho. A filosofia, nesta perspectiva, é uma ferramenta importante 

para o docente, mesmo para aquele que não possui uma formação filosófica ou 

humanista. O saber fazer, na atualidade, não é suficiente e nem garantia de sucesso 

profissional. Independentemente da área de atuação, é necessário saber relacionar os 

conteúdos e conceitos, bem como as diversas habilidades e competências. Deve-se, 

utilizando a linguagem platônica, sair das sombras da caverna para alcançar a luz e a 

filosofia conduz a esse fim.  
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Destarte, como analogia, se utilizou a Alegoria da Caverna de Platão para 

ilustrar essa passagem das sombras à luz. Não obstante, não fica apenas evidenciada a 

função social e pedagógica do docente neste processo de esclarecimento, mas também a 

do filósofo. O filósofo representa àquele que primeiramente saí da caverna para 

compreender a verdade e volta para ensinar, mesmo aqueles que não querem aprender. 

Salientou-se a partir disso, a importância de docentes formados na área ministrarem as 

aulas, independentemente da disciplina ministrada. Só quem possui a formação 

adequada pode fazer o papel que o filósofo faz no ensino da filosofia, ou seja, despertar 

o querer saber do seu estudante, o amor à sabedoria.    

Levando isso em consideração, o docente deve buscar despertar no estudante 

àquilo que o leve à reflexão. A origem do filosofar que vai levar o estudante a refletir o 

mundo e a realidade em sua volta. A leitura do mundo surge com a dúvida, com a 

admiração ou espanto, assim como fazem as crianças. Esta é a atitude adotada pelo 

professor, fazer com que os seus estudantes olhem a realidade com os olhos de crianças, 

assim como o próprio docente faz ao explicar, contextualizar e problematizar os saberes 

fundamentais para o exercício da técnica, do conceito ou do agir que envolve a 

profissionalização. Com isso, ressalta-se a relevância de discutir a filosofia em sua 

origem, no seu significado original de amor à sabedoria, pensando a realidade de forma 

filosófica.  

Diante disso se conclui que a Alegoria da Caverna é uma analogia sempre viva 

ao se problematizar a educação. Indiferente se estiver falando no ensino básico, médio, 

técnico ou superior, sempre haverá sombras e correntes das quais o docente, no papel do 

filósofo que saí primeiramente da caverna, deve auxiliar os estudantes a vencerem, 

conduzindo-os à luz, para que posteriormente eles possam fazer o mesmo dentro das 

suas respectivas profissões. O Professor sempre representará o filósofo que sai da 

caverna e volta, assim como a luz e a dificuldade de se adaptar a ela representa o 

processo de formação, a educação de uma maneira geral. Por isso reforça-se a 

importância de que cada docente atue no ensino nas disciplinas de sua formação, uma 

vez que somente aquele que é formado na área que ministra pode problematizar e fazer 
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uma leitura de mundo mais aprofundada, direcionando o estudante para à reflexão 

crítica e para a solução de problemas.  
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Resumo 

Hannah Arendt é o tipo de filósofa que pode ser chamada de versátil, devido às 

diferentes áreas sobre as quais ela se debruça, além de reivindicar para si não o título de 

filósofa, mas de teórica política. Dentro desse percurso, de pensar uma Teoria política, 

Arendt trata de um dos assuntos mais relevantes em seus escritos e revela sua 

preocupação em oferecer para o mundo uma geração de novos seres humanos, capazes 

de pensar de maneira crítica e refrear o mal. Em A Crise na Educação é que se 

desenvolve a questão. No entanto, como trata-se de educação infantil, ela defende um 

tipo de abordagem meramente conteudista. É nesse sentido que este artigo pretende 

recorrer à filosofia socrática, uma vez que as crianças ainda não são capazes de exibir 

pensamento crítico, devido à falta de experiência e maturidade, os adultos têm uma 

função de suma importância no quesito pedagógico. E, embora o próprio Sócrates não 

tenha atribuído para si a insígnia de detentor de qualquer sabedoria e doutrina, algo que, 

certamente, ele deixou de herança para a humanidade é a análise das crenças individuais 

e coletivas, além da busca por definições éticas que pretendem ser universais. Portanto, 

adultos conscientes e formalmente educados, com juízo crítico, seriam mais capazes de 

selecionar o tipo mais adequado de educação para a formação sociocultural das crianças 

e jovens, formando um tipo de legado responsável pela atuação e preservação do 

mundo. 

Palavras-chaves: Modernidade. Pensamento crítico. Docência. Filosofia. Pedagogia. 
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Abstract 

Hannah Arendt is the type of philosopher who can be called versatile, due to the 

different areas she focuses on, as well as claiming for herself not the title of philosopher, 

but of political theorist. In this way of thinking about a political theory, Arendt deals 

with one of the most relevant subjects in her writings and reveals her concern in 

offering the world a generation of new human beings, capable of thinking critically and 

curbing evil. In The Crisis in Education, this question is developed. However, as it is 

about early childhood education, she advocates a purely content-based approach. In this 

sense, this article intends to resort to Socratic philosophy, since children are not yet 

capable of exhibiting critical thinking, due to their lack of experience and maturity, 

adults have an extremely important role in the pedagogical aspect. And, although 

Socrates did not attribute to himself the insignia of holder of any wisdom and doctrine, 

something that he certainly left as a legacy to humanity is the analysis of individual and 

collective beliefs, in addition to the search for ethical definitions which intend to be 

universal. Therefore, conscious and formally educated adults, with critical judgment, 

would be more capable to select the most appropriate type of education for the socio-

cultural formation of children and young people, forming a type of legacy responsible 

for the action and preservation of the world. 

Keywords: Modernity. Critical thinking. Teaching. Philosophy. Pedagogy. 

 

Resumo 

Hannah Arendt estas tia filozofino, kiu povas esti nomata diverskapabla, pro la multeco 

de fakoj, super kiuj ŝi laboras; cetere, ŝi postulas por si mem ne la titolon de filozofo, 

sed de politika teoriisto. En tiu itinero de pensado pri politika teorio, Arendt traktas unu 

el la plej gravaj temoj en sia verkaro kaj konigas sian zorgon disponigi al la mondo 

generacion de novaj homoj, kapablaj pensi kritike kaj bremsi malbonon. En La krizo en 

edukado tiu demando estas disvolvita. Tamen, pro tio, ke ĝi koncernas infanan 

edukadon, ŝi defendas nuran enhav-bazitan aliron. En tiu perspektivo, ĉi tiu artikolo 

intencas sin apogi sur la Sokrata filozofio, ĉar infanoj ne ankoraŭ kapablas prezenti 

kritikeman sintenadon, pro manko de spertoj kaj de matureco, do plenkreskuloj havas 

ege gravan funkcion en la pedagogia kampo. Kaj, kvankam Sokrato mem ne atribuis al 

si la signon de portanto de ia saĝo aŭ doktrino, tio, kion li certe lasis kiel heredaĵon por 

la homaro, estas la analizo de individuaj kaj kolektivaj kredoj, aldone al la serĉo pri 

etikaj difinoj celantaj universalecon. Sekve, plenkreskuloj konsciaj kaj formale edukitaj, 

kun kritika spirito, estus pli kapablaj elekti la plej adekvatan tipon de edukado por la 

socikultura klerigado de infanoj kaj junuloj, estigante specon de postlasaĵo respondeca 

pri la agado kaj antaŭgardado de la mondo.  

Ŝlosilvortoj: Moderneco. Kritikema sintenado. Instruista laboro. Filozofio. Pedagogio.   

 

INTRODUÇÃO  

Tal como sugere o título, o presente artigo propõe uma aproximação entre os 

pensamentos de Hannah Arendt e Sócrates, que venham a contribuir para o tema da 
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Educação. O ponto de partida é um dos capítulos do livro Entre o Passado e o Futuro 

(1961), a saber, o texto A Crise na Educação,  no qual a autora identifica que, “apesar 

de a seriedade do problema ter sido sublinhada apropriadamente pelos inúmeros 

esforços baldados das autoridades educacionais para deter a maré, é um tanto difícil dar 

a uma crise na educação a seriedade devida” (ARENDT, 1972, p.222), principalmente, 

se essa for comparada com as turbulentas experiências políticas e outras mazelas que 

afligiram diversos países no século XX. Aliás, embora a autora tome os Estados Unidos, 

onde se refugiou contra o antissemitismo nazista, como principal local de observação, 

ainda assim, ela cogita que o problema político que é passível de surgir de uma crise 

educacional possa acontecer em qualquer outro país. No entanto, além dessa regra geral, 

ela alerta que “a essência da educação é a natalidade, o fato de que seres nascem para o 

mundo” (ARENDT, 1972, p.223), ou seja, esse é o fator de caráter universal e que deve 

exigir a atenção mesmo de quem não se preocupa diretamente com toda a problemática, 

mas que, diante da crise, pode reavaliar e superar o pensamento acomodado e obtuso, ou 

o preconceito. Afinal, “uma atitude dessas não apenas aguça a crise como nos priva da 

experiência da realidade e da oportunidade por ela proporcionada à reflexão" 

(ARENDT, 1972, p.223). Diante disso, no intento de “sinalizar a trilha do pensamento 

em meio aos preconceitos, em meio às opiniões não examinadas e às crenças” 

(ARENDT, 1994, p.39), recorre-se à figura histórica de Sócrates, aquele que, muito 

despretensiosamente, viveu uma longa trajetória a examinar as opiniões alheias24. 

Então, através do pensamento crítico, os adultos estariam expostos a um modelo de 

Educação que seria capaz de proporcionar uma compreensão global longe dos 

preconceitos, mas constantemente renovado por conta da natalidade, exigindo o maior 

cuidado na formação das crianças e a boa permanência no mundo em que todos 

habitam, sem esquecer que ele deve ser preservado para as gerações futuras. 

 

SOBRE A CRISE NA EDUCAÇÃO 

                                                 
24

 Convém esclarecer que em momento algum, em A Crise da Educação, a autora evoca o nome do 

filósofo ateniense, então as referências ao longo deste texto serão A Vida do espírito (1971), Lições sobre 

a filosofia política de Kant (1982) e A dignidade da política (1993). 



2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

119 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

Como visto anteriormente, “a essência da educação é a natalidade”, os seres 

nascem para o mundo e a criança ainda é um vir-a-ser, no sentido que ainda não está 

exposta aos assuntos mais complexos que envolvem a vida. Cabe à educação orientar 

esse processo de novos seres no ambiente comum, ou seja, os adultos (pais, professores 

e profissionais da Educação) devem garantir às crianças a oportunidade de cada ser 

aprender algo novo. A renovação está ligada a uma certa salvaguarda do todo, o que é, 

para a filósofa, o conceito do amor mundi, que corresponde a um cuidado com a 

humanidade em meio à pluralidade de indivíduos que partilham, pertencem e participam 

do meio e ao mesmo tempo se responsabilizam por ele. Dessa forma, o mundo é muito 

mais do que meramente o espaço físico, a Terra, mas é justamente esse espaço entre as 

pessoas, fabricado pelos seus habitantes, o lugar de estabilidade da política que acontece 

somente entre iguais, entre adultos. Portanto, segundo Arendt, educação e política não 

se envolveriam, basicamente, porque a criança ainda não tem capacidade de responder 

pela política. Contrário ao que acontece nos Estados Unidos, a escola não poderia 

exercer nenhum papel na política, visto que essa é uma maneira de manter um ambiente 

doutrinário, já que as crianças são seres em formação e que podem ser manipuladas 

facilmente, então, uma relevante preocupação dela, em relação à educação, é 

exatamente pensar no pertencimento, a colocação das crianças no mundo que, perante a 

crise da modernidade, é encarado com estranhamento, a alienação. Em suma, a 

considerável questão que se apresenta para ela é de como educar as crianças num 

mundo que é um não-mundo, um mundo que não existe mais, corrompido pela grande 

crise. 

A fim de relativizar as premissas arendtianas, percebe-se aí um ponto bastante 

controverso, justamente por se tratar da implicação no isolamento das crianças da vida 

pública. Contudo, se for levado em consideração o contexto no qual ela estivera 

inserida, é possível pressupor a autenticidade de sua preocupação quanto ao 

doutrinamento atissemita e ideais nazistas difundidos nas escolas alemãs. Ainda no 

intento de acompanhar as formulações da autora, caso seja pensado no panorama de 

qualquer país cujo governo é totalitarista, um cidadão pensante deve também expressar 

certa inquietude, uma vez que a liderança propague sentimentos de cunho fascista, 
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racista, machista, misógino e/ou homofóbico. Em virtude desses fatos, é plausível que 

se tenha o receio de que o Estado difunda tais orientações injuriosas nas escolas e 

influenciem os mais novos. Por outro lado, no caso do Brasil, por exemplo, a autonomia 

da gestão nas instituições de ensino é garantida pelas Leis de Diretrizes e Base25.  

Segundo Paulo Freire, em Pedagogia da autonomia (1996), “ensinar exige 

reconhecer que a educação é ideológica” (FREIRE, 2011, p.122), logo, ele orienta que o 

professor progressista, problematizador não se conforme com os modelos opressores, 

critique e conteste através do posicionamento e comprometimento, auxiliando que 

outros indivíduos estejam abertos a analisar a realidade e se vejam participativos na vida 

social e política. Além disso, Freire acredita que, por ser a educação uma especificidade 

humana, é natural que os indivíduos sejam movidos pela “força criadora do aprender” 

(FREIRE, 2011, p.27), despertem a curiosidade e, consequentemente, a ousadia em 

busca da liberdade e autonomia do conhecimento. Dessa forma, as propostas freirianas 

evidenciam a importância da construção de Planos Políticos Pedagógicos e objetivam a 

Escola cidadã e a Educação libertadora, que se estabelecem quando os profissionais de 

educação reconhecem a necessidade da devida contribuição para as particularidades 

pedagógicas, o respeito pelo saber dos alunos e as demandas da comunidade escolar na 

qual eles estão inseridos, ou seja, quando ocorre “a apreensão da realidade” (FREIRE, 

2011, p.67). Nesse sentido, o primeiro passo é a análise das necessidades do coletivo, 

então a abertura para o diálogo de como a escola pode contribuir, contando com o 

trabalho conjunto entre docentes, discentes e familiares. Não se pode perder de vista que 

as propostas são sempre pautadas nas ideias de direitos, deveres e também de 

autonomia. Assim, o papel da escola supera a função de uma instituição preocupada, 

exclusivamente, com a formação conteudista dos alunos, mas busca o desenvolvimento 

de seres pensantes e atuantes na sociedade. Com efeito, o princípio da liberdade, 

garantido por um Estado democrático, permite que a escola possa atuar de maneira a 

                                                 
25

 LDB 9394/96: Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação 

básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/L. Acesso em: 14 out. 2021. 
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atender suas particularidades pedagógicas e da sua comunidade, fornecendo educação 

justa, adequada e contextualizada com a consciência de cidadania. 

Hannah Arendt também pondera que a ruptura da tradição filosófica e a religião 

culminou na quebra do elo que fornecia certo tipo de estabilidade para os assuntos 

humanos e dava algumas respostas sobre o mundo e a vida. Essa cisão acabou, de 

alguma forma, fazendo com que se perdesse o fio condutor que se ligava ao passado. 

Com a perda da tradição se perdeu também a autoridade, embora ela seja um elemento 

fundamental dentro da educação, de modo que tanto a escola quanto a família devam 

exercer o papel de autoridade. Esse fator não está, necessariamente, vinculado a uma 

relação de poder, mas ao legado do passado que, em termos de autoridade, implica em 

uma hierarquia natural, pois alguém que detém mais experiência seria capaz de passar 

para outro, naturalmente. Contudo, Hans-Georg Gadamer, em Verdade e Método I 

(1960), possibilita rever o conceito de tradição, ao contrário do sentido negativo e 

obsoleto, apontando para a complementação entre razão e tradição, já que esta permite 

fazer uma autêntica leitura do passado, presente e futuro, evidenciando o valor das 

vicissitudes que são intrínsecas à condição humana, compelindo os indivíduos a se 

reconhecerem como seres históricos e participativos na realidade do mundo26.  Não, 

obstante, Hannah Arendt identifica ambiguidade estabelecida na modernidade e propõe 

uma atitude radical: 

                                                 
26

 Parece-me, no entanto, que entre a tradição e a razão não existe nenhuma oposição que seja assim tão 

incondicional. Por mais problemática que seja a restauração consciente de tradições ou a criação 

consciente de tradições novas, a fé romântica nas "tradições que vingaram", ante as quais deveria silenciar 

toda a razão, é igualmente preconceituosa e, no fundo, de cunho esclarecedor. Na realidade, a tradição 

sempre é um momento da liberdade e da própria história. Também a tradição mais autêntica e venerável 

não se realiza naturalmente, em virtude da capacidade de permanência daquilo que, singularmente está aí, 

mas necessita ser afirmada, assumida e cultivada. A tradição é essencialmente conservação e como tal 

sempre está atuante nas mudanças históricas. No entanto, a conservação é um ato da razão, ainda que 

caracterizado pela Ética a Nicômaco, fato de não atrair a atenção sobre si. Essa é a razão por que as 

inovações, os planejamentos intentem mostrar-se como única ação e resultado da razão. Isso, no entanto, 

apenas parece ser assim. Inclusive quando a vida sofre suas transformações mais tumultuadas, como em 

tempos revolucionários, em meio a suposta mudança de todas as coisas conserva-se muito mais do que 

era antigo do que se poderia crer, integrando-se com o novo numa nova forma de validez. Em todo caso, a 

conservação representa uma conduta tão livre como a destruição e a inovação. Tanto a crítica à tradição, 

como a sua reabilitação romântica, ficam muito aquém de seu verdadeiro ser histórico. (GADAMER, 

1999, p. 422-423). 
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O problema da educação no mundo moderno está no fato de, por sua 

natureza, não poder esta abrir mão nem da autoridade, nem da 

tradição, e ser obrigada, apesar disso, a caminhar num mundo que não 

é estruturado nem pela autoridade nem tampouco mantido coeso pela 

tradição. Isso significa, entretanto, que não apenas professores e 

educadores, porém todos nós, na medida em que vivemos em um 

mundo junto às nossas crianças e jovens, devemos ter em relação a 

eles uma atitude radicalmente diversa da que guardamos um para com 

o outro. Cumpre divorciarmos decisivamente o âmbito da educação 

dos demais, e acima de tudo do âmbito da vida pública e política, para 

aplicar exclusivamente a ele um conceito de autoridade e uma atitude 

face ao passado que lhe são apropriados, mas não possuem validade 

geral, não devendo reclamar uma aplicação generalizada no mundo 

dos adultos. (ARENDT, 1972, p.245-246) 

 

Em outras palavras, segundo Hannah Arendt, a educação infantil consiste no 

fornecimento de conteúdo, material e ferramentas para que, somente mais tarde, aquele 

ser seja, no mínimo, capaz de compreender que está inserido num mundo de 

complexidades. Então, a criança simplesmente receberia, passivamente, o resultado 

daquilo que é discutido entre os adultos. No entanto, esse tipo de formulação encontra 

definição no que Freire chama de “educação bancária", em Pedagogia do Oprimido 

(1968), cujas duas questões básicas são sobre a convenção de que (1) o aluno é um 

receptor e (2) o professor é aquele que transfere conhecimento. O educador critica tal 

modelo, já que esse desrespeita e limita a capacidade intelectual e criatividade tanto do 

discente quanto do docente. Esse paradigma pode ser muito conveniente para as classes 

dominantes porque, assim, elas fazem com que os indivíduos que estão na base, que são 

as engrenagens da máquina sócio-política, continuem simplesmente reproduzindo o 

padrão vigente, trabalhando ao interesse dos opressores. À vista disso, a crítica freiriana 

é deveras pertinente porque acompanha a realidade das crianças em tempos mais atuais, 

que estão muito mais expostas às informações e, portanto, aptas para serem introduzidas 

aos assuntos um tanto mais complexos e ao diálogo com os adultos, sejam eles os 

educadores ou os familiares. Ainda nesse sentido, aquela visão normativa não 

compreende que o papel do professor deve ir além de escrever nas páginas em branco 

de outros seres, mas, acima de tudo, capacitá-los a escrever em suas próprias páginas, 
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redigir suas próprias histórias, estimular a autonomia e a liberdade de pensamento que a 

condição humana permite e são de direito do cidadão. 

Diante das particularidades da crise na educação que, devido à implicação 

política, se agravou nos Estados Unidos e do dilema oriundo do rompimento da tradição 

e autoridade, numa sociedade sem referências, Hannah Arendt ressalta três pressupostos 

básicos que se evidenciaram com a crise e também critica a aplicação e 

desenvolvimento da educação moderna. O primeiro, ela identifica como a suposta cisão 

entre o mundo das crianças e dos adultos, o que implica na emancipação e autonomia 

delas, gerando o problema da falsa sensação de isenção de qualquer participação e 

responsabilidade na realidade do mundo em que elas são recém-chegadas. Além disso, 

se estabelece uma hierarquia nociva entre crianças e adultos, que servem somente como 

auxiliares dessa espécie de governo paralelo, com suas regras e autoridade próprias. 

Assim, isolam-se as crianças e colocam-nas numa tirania dentro do próprio espaço 

criado por elas, ou seja, elas ficam sob o domínio da tirania das próprias crianças, na 

ausência da autoridade dos adultos. O segundo é que “sob a influência da Psicologia 

moderna e dos princípios do Pragmatismo, a Pedagogia transformou-se em uma ciência 

do ensino em geral a ponto de se emancipar inteiramente da matéria efetiva a ser 

ensinada" (ARENDT, 1972, p.231). O resultado é que o professor não precisaria mais 

ter o compromisso da formação em uma área específica, mas só na técnica de transmitir 

alguma informação superficial sobre qualquer assunto, como se fosse realmente 

possível para um indivíduo dominar com precisão uma variedade significativa de 

conhecimento, o que acarretaria numa super exigência do docente. Na falta de 

aprofundamento, ocorre uma defasagem no ensino, a descredibilidade do profissional e, 

consequentemente, a perda da autoridade. 

Nesse tocante bem específico aos profissionais da educação, espera-se que esses 

estejam preparados tanto por um sólido saber teórico em suas respectivas áreas quanto 

para a participação (engajamento), pois, afinal, eles estão em contato direto com a 

formação de cidadãos, então precisam ser professores-cidadãos. No entanto, a grande 

questão é a seguinte: Que tipo de cidadão se pretende formar para a posteridade, aquele 
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que "sabe" ou que "participa" da cidadania? Quanto a isso, em "Modelos de cidadania e 

discursos sobre a educação" (2001), Lílian do Valle afirma: 

 

Na atualidade, a redescoberta da função política da escola se deve à 

superação de todas as teorias que, sobretudo a partir da década de 

1970, a viam como mera reprodutora de valores dominantes – crítica 

que, enfatizando na escola sua inegável função ideológica, acabou, 

paradoxalmente, por reduzi-la a seus aspectos puramente técnicos. 

Assim, voltamos a nos interrogar sobre os meios e condições pelos 

quais a cidadania se constrói em nossa sociedade, buscando descobrir 

a contribuição específica que, nesse processo, cabe à educação – cabe 

a nós, educadores. Preocupamo-nos em fazer a escola participar da 

construção coletiva de sentidos da cidadania, porque voltamos a 

acreditar que pode ser uma das principais agências chamadas a 

encarnar e dar visibilidade às exigências democráticas de participação 

social. Eis por que se torna fundamental refletir séria e 

incessantemente não só sobre o que é hoje o cidadão brasileiro, mas 

também – e, talvez, sobretudo – sobre o que acreditamos que deva ser, 

fazendo deste projeto as bases de nosso trabalho. (VALLE, 2001, p.3). 

 

Portanto, é de suma importância que o professor exerça seu senso crítico e autonomia, a 

fim de romper a hierarquia e cisão entre o saber e a participação ou a teoria e a prática 

da cidadania. Vale ressaltar que esse movimento não consiste em excluir os fatores, mas 

de superar a ideia de que eles são díspares. No final das contas, o ganho desse exercício 

vai para a sociedade que passa a ser constituída de profissionais e cidadãos engajados. 

Evidentemente, quando órgãos superiores estipulam leis de incentivo à educação, tudo 

se torna mais conveniente, porém, quando não se pode depender da esperá-las, a 

iniciativa se desenvolve na base, com o professor-cidadão e a consciência de estar 

participando da formação de uma nova geração. 

Por fim, o terceiro é uma visão utilitarista da educação, sendo o mais 

problemático, ainda baseado no Pragmatismo, com a pretensão de dinamizar o 

conhecimento outrora “petrificado” (ARENDT, 1972, p.232), substituindo o saber pelo 

fazer e o trabalho sério pela atividade lúdica. Isso resultaria na perpetuação da criança 

no espaço infantil, de certa maneira, privando-a do amadurecimento cognitivo e dos 

necessários primeiros passos no terreno do mundo tal como ele é. Nesse sentido, seria 

preciso trazer as crianças ao mundo, a fim de explicar como ele funciona. Em suma, 

esses três pressupostos supracitados, de alguma forma, tornaram a educação utilitária e a 
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serviço de uma cultura de massa, mas como a principal preocupação da Hannah Arendt 

é a questão da preservação do mundo, ela presume uma educação que se resume em 

ensino e aprendizagem. Então, a conclusão arendtiana é que educar não é introduzir a 

criança na abrangência da “arte” de viver, mas uma relação estrita de conhecimento e 

desenvolvimento de conteúdo.  

  Entretanto, novamente, é questionável se esse recorte tão delimitante do que se 

deve ensinar/aprender, ao invés de preservar, não estaria privando as crianças da 

abrangência da realidade. Há de se considerar que, sem as vivências e conhecimento das 

experiências humanas que se desenrolaram no curso da história, a grande tendência é, 

além da omissão, reproduzir os erros do passado, haja vista que o progresso e a 

liberdade, embora ambicionados, não são irrevogáveis, a exemplo da perspectiva 

hegeliana sobre a Filosofia da história, que auxilia nesta presente discussão27. Além 

disso, no século XXI, as crianças já têm tanto acesso às informações, com muito mais 

facilidade, que, inevitavelmente, acabam se deparando com a variedade de assuntos que 

envolvem as complexidades da fase adulta. Por conseguinte, na medida do possível, por 

mais discrepantes que possam parecer, alguns temas que envolvem a dinâmica sócio-

política deveriam ser apresentados, debatidos e questionados junto aos mais novos, 

exatamente para que as práticas mais hostis sejam abdicadas, levando-se em 

consideração que a assimilação adequada da educação tem o poder de evitar a 

banalidade do mal. 

Além de ser responsabilidade da escola, a família também tem participação na 

educação, na medida em que deve pensar na tripartição: casa < escola < mundo. Porém 

                                                 
27

 Por fim, diz-se por vezes de Hegel afirmar que o progresso histórico, mesmo em seus detalhes, é 

inevitável, e que todos os seus particulares são pré-ordenados. Ele certamente acreditava que a ideia de 

liberdade, tendo uma vez permeado a consciência humana de alguns, continuaria a se desenvolver e, em 

última análise, inspiraria a mudança social. Os movimentos pelos direitos civis do nosso tempo fornecem 

exemplos possíveis: o compromisso professo dos Estados Unidos com a liberdade de todos os humanos 

requereu gerações desenvolvendo-o antes que se estendesse para além dos homens brancos. Contudo, o 

ritmo no qual esse desenvolvimento ocorre e o grau de derramamento de sangue que envolve, não são 

pré-ordenados. Nós, como indivíduos, somos responsáveis pela maneira como a liberdade avança em 

nosso tempo, e aqui, mais uma vez, a convenção de Hegel de que os indivíduos são moralmente 

responsáveis por suas ações, não importando seus efeitos históricos, tem relevância. O progresso histórico 

não é seguro, linear, previsível ou irrevogável. Nossa responsabilidade para atuar na mudança positiva 

com o máximo de respeito possível pela vida humana é real, e deveria pesar grandemente sobre os nossos 

ombros. (MOLAND, 2021, p. 180-181). 
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essa não deixa de ser uma posição conflituosa porque, ao mesmo tempo que ela tem que 

proteger a criança do domínio público que lhe é hostil, ela também tem que se 

preocupar com o engajamento e a continuidade do mundo. Dessa forma, Hannah Arendt 

também atribui tal impasse a uma crise da modernidade, em que se confundiu o público 

e o privado no advento do social, colocando os interesses privados no domínio público. 

A casa não é a escola, aquilo que é do âmbito privado não pode ser confundido com o 

do coletivo e vice-versa. Então ela destaca a escola como o intermediário entre a casa e 

o mundo. A escola, de alguma forma, tem que ajudar as crianças a adquirirem uma certa 

independência do lar que as protege, mas também sem as expor à hostilidade do 

domínio público. Inicialmente, aquele amor mundi e a responsabilidade são exercitados 

dentro da escola, onde a autoridade que, inevitavelmente, se associa ao legado da 

tradição, está representada na figura do professor. Por sua vez, além de ter 

conhecimento de sua própria disciplina, ele precisa ser capaz de instruir os mais novos 

acerca do mundo, então a autoridade do professor é exercida na maneira como ele 

próprio conhece e responde ao mundo comum.  

Em resumo, Hannah Arendt está preocupada com a questão da natalidade, da 

chegada de novos seres que precisam obter o conhecimento suficiente para a 

preservação do mundo. Esse deveria ser o objetivo dos adultos reflexivos e conscientes, 

distribuídos entre a família e a escola. No entanto, o ensaio deixa bastante evidente que 

a autora elabora sua reflexão sobre a educação infantil e declara: 

 

Quem quer que queira educar adultos na realidade pretende agir como 

guardião e impedi-los de atividade política. Como não se pode educar 

adultos, a palavra “educação” soa mal em política; o que há é um 

simulacro de educação, enquanto o objetivo real é a coerção sem o uso 

da força. Quem desejar seriamente criar uma nova ordem política 

mediante a educação, isto é, nem através da força e coação, nem 

através da persuasão, se verá obrigado à pavorosa conclusão platônica: 

o banimento de todas as pessoas mais velhas do Estado a ser fundado. 

(ARENDT, 1972, p.225). 

 

Nesse sentido, além das respostas que a própria autora já apresentou, é possível 

retomar a indagação sobre os efeitos que uma má formação educacional pode 

desencadear e qual seria uma resposta plausível e a contribuição que o pensamento 
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filosófico tradicional, mais especificamente o clássico, socrático, teria para garantir a 

preservação da sociedade e do mundo. 

 

O PENSAMENTO CRÍTICO DE SÓCRATES PARA A EDUCAÇÃO  

No artigo O Sócrates de Hannah Arendt (2009), o professor Renato Neto, 

inspirado pela pergunta “A atenção reflexiva do pensamento ao mundo poderia evitar o 

mal?” (NETO, 2009, p.2), busca avaliar a herança deixada pelo “filósofo” ateniense 

para a construção do pensamento da “filósofa” alemã28. Em Eichmann em Jerusalém 

(1963)29, Hannah Arendt observou que aquele ex-membro do exército nazista, apesar de 

todas as atrocidades, se apresentava diante do tribunal como um indivíduo comum, que 

só cumpria ordens, sem pensar. Partindo dessa breve informação, pode-se presumir que 

grande parte daqueles que estavam nas bases e trincheiras da Segunda Guerra e do 

Nazismo, por exemplo, eram sujeitos de semelhante natureza, negligentes com a 

reflexão e pensamento crítico, movidos pelos preconceitos e o mal julgamento quanto a 

sua própria posição individual e insensíveis quanto ao bem-estar comum. Então, a falta 

do pensamento crítico seria uma parcela causadora das guerras e levaria à banalidade do 

                                                 
28

 Ambos os substantivos estão grifados para marcar a coincidência de que nem Sócrates nem Hannah 

Arendt tinham a ambição de serem celebrados entre os grandes nomes da Filosofia. Ela afirma: “Eu não 

pertenço ao círculo dos filósofos. Meu ofício – para dizê-lo de forma genérica – é a teoria política […] Há 

muito abandonei definitivamente a filosofia. Como vocês sabem, eu estudei filosofia, mas isso não 

significa que eu tenha permanecido filósofa […] A maioria dos filósofos cultiva uma espécie de 

hostilidade em relação a toda política, sendo Kant uma das raras exceções […] Eu não quero de forma 

alguma participar dessa hostilidade”. (ARENDT, 1987, p. 221-222 apud  VALLE, 2011, p.679). 

Inclusive, a título de curiosidade, há uma famosa entrevista, Zur Person (1964), em que ela responde 

abertamente para Günter Gaus (0:58): “I don’t belong to the circle of philosophers. My profession, if one 

can speak of it at all, is political theory”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=dsoImQfVsO4. Acesso em: 14 out. 2021. 
29

 O julgamento de Eichmann teria nos dado a lição de que a incapacidade de pensar e julgar o que lhe 

acontece, a falência do senso comum e o caráter de obediência irrefletida podem formar um homem capaz 

de levar o mal a extremos inconcebíveis e ilimitados. O mal se torna banal quando realizado por homens 

que sequer decidiram realizá-los e apenas obedecem a regras prévias. Clichês, frases feitas, adesão a 

códigos de expressão, padrões de comportamento social e condutas convencionais têm a função de nos 

proteger da “atenção do pensamento” ou do exercício crítico da reflexão sobre o significado daquilo que 

fazemos e nos ocorre no mundo. Inclusive, o homem não pode se manter ininterruptamente engajado 

nessa atenção reflexiva do pensamento. Mas o que instigou Hannah Arendt foi o fato de que Eichmann 

parecia jamais ter experimentado a “atenção do pensamento”, isto é, aquele réu era a encarnação 

simbólica da profunda “ausência de pensamento”. Essa constatação impôs à Arendt a seguinte indagação: 

a irreflexão poderia ter como consequência o “fazer o mal”? A atenção reflexiva do pensamento ao 

mundo poderia evitar o mal? (NETO, 2009, p. 1-2). 
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mal. Aquele funcionário seria só mais um cidadão comum, “cidadão de bem”, que, para 

manter uma parte da vida ativa, faria da sua ação (action) o simples gesto de torturar e 

matar, cumprindo ordens e garantindo o salário para o sustento de seu labor, suas ações 

para manter a vida orgânica. 

Sabe-se que um dos grandes resultados da guerra foi a crise na educação, e em 

vários setores. O pós-guerra trouxe prejuízo para o campo da economia, religião e das 

instituições de ensino, num desequilíbrio generalizado, haja vista que uma crise 

acontece quando o juízo fracassa. Do colapso na educação, tenta-se ainda consertar as 

consequências do mundo em que as instituições, a tradição e as autoridades foram 

corrompidas pelo abuso do poder. Nesse sentido é que Hannah Arendt expressa sua 

maior preocupação quanto ao desenvolvimento da educação infantil, em caso especial, 

porque esses novos seres que chegam devem ser os futuros responsáveis por refrear o 

mal e preservar o mundo. Afinal, como identifica Aristóteles: 

 

O imitar é congênito no homem (e nisso difere dos outros viventes, 

pois, de todos, é ele o mais imitador e, por imitação, aprende as 

primeiras noções), e os homens se comprazem no imitado. Sinal disto 

é o que acontece na experiência: nós contemplamos com prazer as 

imagens mais exactas daquelas mesmas coisas que olhamos com 

repugnância, por exemplo, [as representações de] animais ferozes e 

[de] cadáveres. Causa é que o aprender não só muito apraz aos 

filósofos, mas também, igualmente, aos demais homens, se bem que 

menos participem dele. (ARISTÓTELES, Poética, 1448b5-9)30. 

 

Visto que os seres humanos têm por natureza a propensão em imitar, a 

reprodução ou imitação de padrões educacionais adequados fariam com que as gerações 

futuras tivessem parâmetros para perpetuar a boa manutenção do mundo. Contudo, os 

adultos devem ser dotados de pensamento crítico para serem capazes de reproduzir e 

perpetuar somente aquilo que é favorável para a vida em sociedade, comunidade, a vida 

política. É exatamente para a vida adulta, não para a infantil, que Hannah Arendt conta 

com a contribuição da filosofia socrática.  Em suma, após aparecer no mundo, a partir 

da gestação biológica (efetiva), então, aquele ser em formação (a criança) passaria pela 

                                                 
30

 Tradução de Eudoro de Sousa, 1994, p. 106-107. 
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segunda gestação (ideal), que demora um tempo maior, e, no momento oportuno, 

contaria com o auxílio de uma outra “parteira” (um adulto, filosófico, educador), para 

auxiliar na chegada da ideia que será submetida a um exame filosófico, como será 

explicado mais adiante.  

Antes de mais nada, deve-se lembrar que Sócrates também viveu momentos de 

crise na sociedade de sua época e não é à toa que Hannah Arendt o escolhe como 

paradigma de filósofo, como ela explica em A Vida do Espírito31. O "Sócrates histórico" 

torna mais pertinente a sua associação com a Hannah Arendt, pois, de certo modo, trata-

se do Sócrates que a autora criou para si, justamente para encontrar algo como um 

modelo de relação entre pensamento e ação, filosofia e política. Isso até pode ser um 

pouco mais interessante do que a ideia de que Sócrates, em si e histórico, é o que está 

(ou não) em jogo. Pode-se dizer que um dos agravantes da crise na época de Sócrates, 

em especial após a guerra do Peloponeso, em que Atenas saiu derrotada por Esparta, foi 

o grande apogeu dos sofistas, aqueles que eram famosos por cobrarem por seus 

ensinamentos, mas que nem mesmo eles eram capazes de sustentar conclusões muito 

plausíveis sobre aquilo que ensinavam. Esses supostos sábios eram, constantemente, 

indagados por Sócrates, que não se julgava sábio (sophós), tampouco capaz de cobrar 

pelos seus discursos, muito pelo contrário, ele mesmo nem se achava digno de ensinar 

qualquer coisa, nem se julgava detentor de conhecimento, somente um obediente do 

desígnio posto por Apolo32, como explicado no diálogo Teeteto33. Aliás, Sócrates foi o 

                                                 
31

 Espero que o leitor não pense que escolhi Sócrates por acaso. Mas é necessário prevenir: há muitas 

controvérsias em torno do Sócrates histórico, e, embora este seja um dos temas mais fascinantes do 

debate erudito, vou ignorá-lo para apenas mencionar de passagem o que é provavelmente o principal 

motivo da discórdia — a saber, minha crença de que existe uma linha divisória nítida entre o que é 

autenticamente socrático e a filosofia ensinada por Platão. (ARENDT, 2020, p.190). 
32

 Deus do Sol, das Artes e do intrigante oráculo de Delfos que é bastante significativo no pensamento 

socrático. 
33

 A minha arte obstétrica tem atribuições iguais às das parteiras, com a diferença de eu não partejar 

mulheres, porém homens, e de acompanhar as almas, não os corpos, em seu trabalho de parto. Porém a 

grande superioridade da minha arte consiste na faculdade de conhecer de pronto se o que a alma dos 

jovens está na iminência de conceber é alguma quimera e falsidade ou fruto legítimo e verdadeiro. Neste 

particular, sou igualzinho às parteiras: estéril em matéria de sabedoria, tendo grande fundo de verdade a 

censura que muitos me assacam, de só interrogar os outros, sem nunca apresentar opinião pessoal sobre 

nenhum assunto, por carecer, justamente, de sabedoria. E a razão é a seguinte: a divindade me incita a 

partejar os outros, porém me impede de conceber. Por isso mesmo, não sou sábio, não havendo um só 
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primeiro a introduzir o exame de si e a subjetividade, em detrimento das demandas do 

Estado. Enquanto os sofistas ensinavam a ter, impor e reafirmar as certezas, numa 

espécie de objetividade desenfreada e combativa, Sócrates, pelo contrário, exemplificou 

o questionar, analisar e reavaliar as certezas, compartilhando as dúvidas. Dessa forma, 

equalizando o cultivo da subjetividade, mas em companhia de outros, constituindo um 

tipo de objetividade construtiva, que só se desenvolve na amizade (philía). 

A partir daí, Sócrates se reconhece como apenas uma parteira de ideias, ele dá à 

luz os pensamentos alheios, mas ele mesmo é estéril, incapaz de manifestar qualquer 

formulação própria, original. Ainda assim, nada desmerece a importância do seu ofício, 

uma vez que a dinâmica da educação se estabelece exatamente pela constante 

observação, pela pesquisa. Afinal, como diz Freire, “Ensinar exige reflexão crítica sobre 

a prática” (FREIRE, 2011, p. 39). Sabe-se que, na perspectiva da gestante, a experiência 

da gestação ao parto envolve paciência, coragem, força e dor.  Analogamente, no que 

tange à dialética socrática, o interlocutor deve ser paciente e estar aberto ao 

questionamento de Sócrates (em certos momentos, acompanhado de um tom satírico)34, 

corajoso e forte, tanto para externalizar as ideias quanto para lidar com a dor de tê-las 

reduzidas a nada, quando Sócrates renega todas as opiniões falsas, então chegando à 

aporia, a negatividade absoluta. Eis o grande dilema da fase adulta, a percepção de que 

as certezas infantis sobre a vida e o mundo estavam equivocadas, mas deve-se ter 

coragem e força para saber se recolher nas questões subjetivas, administrá-las, então 

rumar uma trajetória investigativa, individual e também coletiva, pois, 

 

[...] talvez o maior bem do homem consista em passar os dias a 

conversar a respeito da virtude e de outros temas sobre os quais já me 

ouvistes discorrer, examinando outras pessoas e a mim mesmo, e que a 

vida sem esse exame não vale a pena ser vivida, é o que menos ainda 

ireis acreditar”. (Platão, Defesa de Sócrates, 37e5 - 38a6). 

 

                                                                                                                                               
pensamento que eu possa apresentar como tendo sido invenção de minha alma e por ela dado à luz. 

(Platão, Teeteto, 150b6-d2) Tradução de Carlos Alberto Nunes, 2001, 47. 
34

 Citando alguns exemplos, nos diálogos como A República, Górgias e Banquete, embora Sócrates trate 

seus interlocutores de modo amistoso e cortês, os personagens Trasímaco, Cálicles e Alcibíades reclamam 

de uma atitude irônica da parte do filósofo. 
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Hannah Arendt acreditava ser Sócrates o filósofo que conciliava tanto a vida do 

espírito (o pensamento) quanto a vida ativa (o labor, o trabalho e a ação), ou seja,  a 

filosofia e a política, da qual também faz parte um plano pedagógico, assunto que se 

inicia no livro II, de A República35. Para ela, educação completa deveria comportar a 

vida individual, subjetiva, interior e solitária, mas também a familiar, profissional e 

social.  

Ademais, pode-se dizer que o espírito irônico de Sócrates, que inclusive 

convergia ares tanto sérios quanto cômicos, também lhe permitia peripécias inusitadas, 

então, embora os assuntos da esfera pública e privada sejam retratados como pontos 

aparentemente divergentes, é na ironia socrática que eles estariam convergindo para a 

gênese de um novo modelo de cidadão, aquele que disfarça o conhecimento, mas é 

sagaz em cuidar de si mesmo e muitos outros, simultaneamente. Portanto, como 

Sócrates não atribui a si nenhuma insígnia de mestre, nem tampouco deixou nenhum 

escrito ou doutrina, senão admiradores e narradores de sua trajetória. O método 

socrático não pretende responder, mas expor e compartilhar o espanto, as perplexidades. 

A sua principal ação era examinar as opiniões alheias e incentivar que os seus 

interlocutores também o fizessem por si próprios, movidos pelo dizer délfico: 

“Conhece-te a ti mesmo”. Então, o desafio aqui é justamente sustentar qualquer hipótese 

de uma educação socrática, mas considerar uma forte possibilidade de promover para as 

pessoas alguma luz de pensamento crítico, com a finalidade de conciliar uma sociedade 

mais atenta, tanto ao que concerne à vida do espírito quanto à vida biológica. Enfim, é 

possível concluir que a tradição filosófica, acompanhada do pensamento crítico, além de 

contribuir para lidar com a crise na educação, no sentido de conceder para as crianças e 

jovens a informação adequada no momento oportuno, também agregaria adultos aptos a 

objetar as mais ardilosas manifestações de intolerância e autoritarismo, atitudes que 

ameaçam a permanência do mundo. 

 

                                                 
35

 Na obra, Sócrates e Adimanto discutem mais precisamente sobre a educação do guerreiro, aquele que, 

além de proteger e governar a pólis, também deverá ser treinado para ser o rei-filósofo: “Qual será a 

educação? Ou será difícil descobrir uma melhor que a que foi descoberta há muito tempo? Uma educação, 

a dos corpos, é a ginástica; a outra, a da alma, é a música”. (Platão, A República, 376e3). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conclusão, é possível refletir sobre o quanto a educação expõe os 

profissionais aos desafios de se pensar os melhores métodos para a adequação dos mais 

novos, sobretudo, em meio à crise. Na busca por uma solução, nada mais justo que 

encará-los, de partejar ideias e chegar ao negativo, resultado de que não há respostas 

prontas ou fórmulas milagrosas, senão que educação é um processo de pesquisa, de 

constante reinvenção e de amor. A exemplo de Sócrates que afirmava, ironicamente, 

nada saber, constata-se que a resolução não está dada, então o serviço do pensamento 

não pára. Algo a ser considerado é que a reprodução dos modelos mais convencionais e 

conservadores já não cabem para esse tempo atual. Por outro lado, questiona-se o 

raciocínio de Arendt, que educar é transmitir conteúdo e fazer com que os alunos 

simplesmente preencham a bagagem cultural e de conhecimento, isolados do que é 

público e político, mas guiados por informações que, gradativamente, farão com que 

eles estejam prontos para a vida adulta, que exige criticidade e engajamento.  

Então, segundo a filósofa, não é possível adotar o método socrático com 

crianças. Por enquanto, na fase da infância, elas não devem ser vistas somente como um 

ser inocente, inofensivo e apático, mas um ser com a racionalidade em formação e que, 

daqui há alguns anos, estarão prontas para dialogar com o mundo. Então, somente 

quando forem adultos bem educados e conscientes, elas estarão prontas para que suas 

ideias sejam partejadas, mas que elas também sejam capazes de indagar, cuidar de 

outros e que essas ideias sejam capazes de garantir a preservação do mundo.  
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NARRATIVAS MÍTICAS E O MODO DE PENSAR 

CONTEMPORANEO:  

Uma influência com origem nas culturas gregas, judaico-cristãs, 

indígenas e da ancestralidade africana 

 

MYTHICAL NARRATIVES AND CONTEMPORARY THINKING: 

An influence originating in Greek, Judeo-Christian, indigenous 

cultures, and African ancestry 

 

MITAJ RAKONTOJ KAJ LA NUNTEMPA PENSO: 

Influo devenanta de grekaj, jud-kristanaj, indiĝenaj kaj afrikaj 

devenaj kulturoj. 
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Resumo 

O objetivo desse texto é abordar as influências do mito na sociedade atual. Os desafios 

contemporâneos são inúmeros, no meio de toda essa cacofonia de informações e 

problemas a mente humana se vê desolada, sem rumo e fustigada por inúmeras 

patologias sociais. Porém existe um guia ancestral que pode vir em socorro, o mito. 

Apesar de já permeado na sociedade, o mito ainda é para muitos um sinônimo de 

mentira e de uma explicação provisória da realidade, no entanto ele é o receptáculo da 

sabedoria de incontáveis gerações de seres humanos e ajudou a edificar grandiosas 

civilizações. A própria história do mito é a história da forma de pensar refletida nas 

nossas relações com o sobrenatural. Reconhecer a importância do mito é fundamental, 

suas múltiplas facetas fornecem um amplo campo de estudo e reflexão no qual é 

possível se debruçar para buscar entender como a sociedade e a mentalidade 

contemporânea foram estruturadas. Para isso, utilizando-se de leituras sobre o tema 

buscou-se a construção de um panorama sobre o conceito de mito, suas relações com o 

humano ao longo da história e suas influências hoje. 

Palavras-chave: Mito. Mundo. Religião. Sociedade. 

 

Abstract 
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The purpose of this text is to address the influences of myth in today's society. The 

contemporary challenges are countless; in the midst of all this cacophony of information 

and problems, the human mind finds itself desolate, aimless, and buffeted by countless 

social pathologies. However, there is an ancestral guide that can come to the rescue, the 

myth. Although already permeated in society, myth is still for many a synonym of lie 

and a provisional explanation of reality; however, it is the receptacle of the wisdom of 

countless generations of human beings and has helped build great civilizations. The 

very history of myth is the history of the way of thinking reflected in our relations with 

the supernatural. Recognizing the importance of myth is fundamental; its multiple facets 

provide a broad field of study and reflection in which it is possible to delve to try to 

understand how society and contemporary mentality have been structured. For this, 

using readings on the theme, we sought to build a panorama about the concept of myth, 

its relations with humans throughout history, and its influences today. 

Keywords: Myth. World. Religion. Society. 

 

Resumo 

La celo de ĉi tiu teksto estas trakti la influojn de la mito sur la hodiaŭa socio. La 

nuntempaj defioj estas sennombraj, inter ĉi tiu kakofonio de informoj kaj problemoj la 

homa menso trovas sin dezerta, sencela kaj plagita de sennombraj sociaj patologioj. Sed 

ekzistas praula gvidilo, kiu povas veni al la savo, la mito. Kvankam jam trapenetrita en 

la socio, mito ankoraŭ estas por multaj sinonimo de mensogo kaj provizora klarigo de la 

realo, tamen ĝi estas la ujo de la saĝo de sennombraj generacioj de homoj kaj helpis 

konstrui grandajn civilizaciojn. La rakonto de mito mem estas la rakonto de pensado 

reflektita en niaj traktadoj kun la supernatura. Rekoni la gravecon de la mito estas 

fundamenta, ĝiaj multoblaj aspektoj disponigas larĝan kampon de studo kaj pripensado 

en kiu eblas rigardi por kompreni kiel socio kaj la nuntempa pensmaniero estis 

strukturitaj. Por tio, uzante legaĵojn pri la temo, ni serĉis konstrui superrigardon de la 

koncepto de mito, ĝia rilato kun la homo tra la historio kaj ĝiaj influoj hodiaŭ. 

Ŝlosilvortoj: Mito. Mondo. Religio. Socio. 

 

INTRODUÇÃO  

A consciência mítica é um dos aspectos chave para a compreensão do ser 

humano, no entanto, o que se pode observar é que esse tema não tem sido tratado com a 

devida importância nos mais diversos círculos sociais. Para muitos o mito corresponde a 

algo sem importância ou se desvincula de sua função conceitual. É nesse cenário que o 

presente artigo visa mostrar como o mito se encontra ainda presente no ideário 

contemporâneo, valendo-se de exemplos e de análises de diversas culturas. O trabalho 

estrutura-se de modo a apresentar o panorama dos campos de estudo do mito e sua 
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definição, na sequencia discutir as transformações do mito no desenrolar da história e, 

por fim, mostrar as influências do mito no mundo hodierno.  

 

O MITO E SUA INTERDISCIPLINARIDADE  

A humanidade vivencia um ponto no mínimo curioso de sua marcha pela 

história. Doenças que dizimaram povos inteiros se tornam risíveis ante a medicina. O 

homem é capaz de ir até o insondável espaço sideral e os maquinários rasgam e 

remodelam rios, montanhas e outras paisagens naturais a seu bel prazer. Finalmente a 

espécie humana alcança seu ideal moderno de controle sobre o mundo ao ponto de que 

não é mais preciso afiar uma pedra sobre a outra para se defender de um lobo ou de 

qualquer outro predador. Pelo contrário, a sobrevivência dessas espécies depende do 

amortecimento da força humana sobre a natureza.  

Pela primeira vez na história, o excesso de informações é mais preocupante do 

que a escassez delas. Diariamente milhares de gigabytes em novos conteúdos são 

lançados na Internet, cada um mais atrativo do que o outro, tudo muito novo e rápido. 

Em meio a tantas transformações e mudanças radicais a mente humana, por vezes, 

confunde-se a realidade e a virtualidade em um rememorar platônico da caverna. Os 

mitos podem fornecer um direcionamento para a vida, com mensagens de apoio 

advindas de séculos de empiria e sabedoria. As narrativas míticas são fortes aliadas na 

labuta diária em um mundo conturbado, assolado por constantes dúvidas e incertezas. 

Os mitos devem, portanto, ser estudados e esquadrinhados, não só por seu valor nas 

sociedades antigas, mas também por sua inestimável contribuição nos tempos atuais. 

Como uma espécie antiga, com milênios de existência, a humanidade conviveu em um 

mundo verdadeiramente hostil por muito tempo. Nesse contexto o que guiou a 

humanidade foram histórias e narrativas que ajudaram a regulamentar sua conduta 

garantindo a união da comunidade e que difundissem comportamentos empiricamente 

mais sábios. Essas histórias são os mitos, que, apesar de não imbuir os humanos de um 

poder material real e imediato, acabaram legando o conhecimento e a vivência 

suficiente para que a busca do controle do mundo físico pudesse ocorrer de forma 

autônoma e sedimentada em uma sólida base. 
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Uma coisa que se revela nos mitos é que, no fundo do abismo, 

desponta a voz da salvação. O momento crucial é aquele em que a 

verdadeira mensagem de transformação está prestes a surgir. No 

momento mais sombrio surge a luz. (CAMPBELL, 1990, p. 49). 

 

Estudar os mitos é estudar a própria forma de pensar humana e como ela se 

modificou por meio dos tempos com a inserção de novos saberes e tecnologias. O mito 

é um caminho direto para a compreensão da mentalidade de um determinado povo, em 

uma determinada época, sendo rico não só em conteúdo, mas também em significado, 

suas mensagens permitem acesso a um campo de estudo próprio, com múltiplas 

abordagens. O mito, portanto, é algo interdisciplinar. Como coloca Mircea Eliade:  

 

Conhecer as situações assumidas pelo homem religioso, compreender 

seu universo espiritual é, em suma, fazer avançar o conhecimento 

geral do homem. É verdade que a maior parte das situações assumidas 

pelo homem religioso das sociedades primitivas e das civilizações 

arcaicas há muito tempo foram ultrapassadas pela História. Mas não 

desapareceram sem deixar vestígios: contribuíram para que nos 

tornássemos aquilo que somos hoje; fazem parte, portanto, da nossa 

própria história. (ELIADE, 1992, p. 77). 

 

A caracterização do que é o mito é algo complexo que varia de autor para autor, 

mas a linha fundamental é a de que o mito é uma mensagem, ou uma espécie de guia. 

“O mito é uma narrativa. É um discurso, uma fala. É uma forma das sociedades 

espelharem suas contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e inquietações. ” 

(ROCHA, 1996, p. 07). Nesse sentido, a narrativa mítica permite que a sociedade se 

veja refletida, exposta a si mesma em aspecto mimético. Esse processo representativo e 

imagético promove reflexão ou espelhamento em que seus problemas de ordem 

antropológica, religiosa, política e social possam ser enfrentados.  

Já Mircea Eliade diz que:  

 

O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser 

abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e 

complementares. A definição que a mim, pessoalmente, me parece a 

menos imperfeita, por ser a mais ampla, é a seguinte: o mito conta 

uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo 

primordial, o tempo fabuloso do "princípio”. (ELIADE, 1972, p. 9). 
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No estudo do mito, múltiplas são as definições, pois o próprio mito também é 

múltiplo em sentido e interpretação. Tentar entender essa sabedoria expressa pelo mito é 

uma tarefa que, por vezes, envolve múltiplos conhecimentos. Alfarrábios inteiros 

poderiam ser escritos tratando do mito somente em uma de suas facetas, mas ainda 

assim não contemplariam todos os aspectos do universo mitológico. Dessa forma, para 

que um breve entendimento do mito e de seus impactos possa ser feito, todas as 

ferramentas disponíveis devem ser utilizadas. Nunca antes na história houve um fluxo 

tão grande de informações, captá-las, poli-las e, enfim, empregá-las no estudo do mito 

pode fornecer um norteamento e uma compreensão maior, contribuindo para um 

alinhamento dos saberes, sejam eles do campo da biologia, da sociologia, da filosofia, 

da psicologia e da própria antropologia. Isso é o que nos ensina Elíade (1972) na citação 

acima, quanto mais ampla for a compreensão conceitual do mito maiores serão as 

possibilidade de entender sua influência na construção social do humano no mundo e, 

como consequência, do próprio mundo.  

 

O MITO, O HUMANO E A TRANSFORMAÇÃO 

Os seres humanos são seres distintos. Dentre as características que destoam essa 

espécie de qualquer outra podemos citar a imaginação, a criatividade e a curiosidade. 

Essas características são tão pungentes que acompanharam a evolução humana desde os 

primórdios. Por exemplo, em um passado não muito distante, quando viam um raio 

destruir uma árvore não sabiam o que era aquilo. Em sua ânsia compulsória de 

compreender as respostas para esse e outros fenômenos, criaturas de poder maior 

acabaram se tornando detentoras das explicações. Surgia então o mito. A realidade 

precisava de uma explanação, de um significado. A vida em comunidade precisava de 

um guia maior e as narrativas míticas assumiram esse papel no engatinhar da civilização 

humana e, posteriormente, ajudaram a consolidar gigantescos impérios, que perduraram 

por séculos. O mito é um guia, uma fonte de sabedoria e seu poder é justamente se 

adaptar, não importa o momento ou período histórico. O mito está na sociedade como 

seu constructo, bem como da natureza humana e, eventualmente, a capacidade dessa 

sabedoria de transbordar as camadas do tempo pode ser algo sobrenatural.  
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Scruton (2017) afirma que as religiões tradicionais estão próximas do ser 

humano tanto em sua constituição genotípica quanto da fenotípica e tal proximidade 

chega a possibilitar inferir que nada mais é necessário aprender das religiões bem como 

de seus discursos que são as narrativas míticas. É interessante notar que quando se trata 

de fé, de discurso religioso, a fala do crente parece extremamente fidedigna aos dados 

de realidade. Quando escuta um discurso de outra fé que difere da sua, pensa que o 

discurso do outro é absurdo, esquecendo-se de olhar racionalmente para a absurdidade 

de seu discurso religioso também. Esse processo é gradativo. A religiosidade de cada 

sujeito é algo enraizado de modo profundo em seu ser a ponto de superar qualquer 

discurso lógico-racional que fira sua crença.  

  Para que se entenda a importância do mito no mundo atual é necessário antes 

mergulhar na própria história dele, história essa que acompanha as modificações da 

tecnologia humana.  

As narrativas míticas possuem seu início nas descrições da criação do mundo, 

como coloca Eliade:  

O que caracteriza as sociedades tradicionais é a oposição que elas 

subentendem entre o seu território habitado e o espaço desconhecido e 

indeterminado que o cerca:  o primeiro é o “mundo”, mais 

precisamente, “o nosso mundo”, o Cosmos; o restante já não é um 

Cosmos, mas uma espécie de “outro mundo”, um espaço estrangeiro, 

caótico, povoado de espectros, demônios, “estranhos” (equiparados, 

aliás, aos demônios e às almas dos mortos). (ELIADE, 1992, p. 21). 

 

Dos Ghouls e fantasmas 

Monstros de patas longas  

E das criaturas que vagueiam pela noite 

Socorrei-nos ó Senhor 

Ladainha conhecida como “Litania da Cornualha”, datada dos séculos 

XIV – XV (SAPKOWSKI, 2019, p. 7). 

 

O mundo criado é o espaço conhecido que aquele povo habita, como relata Lana 

e Lana (1995) para os indígenas Desana, seu mito de criação narra a feitura do mundo 

por uma mulher chamada Yebá Buró, que cria seres de poder menor, os chamados 

Trovões. Um deles vai habitar a primeira região conhecida do mundo, a cachoeira de 

Tunuí, no Rio Içana que se situa no estado do Amazonas, local conhecido pelos Desana. 
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Existe então essa distinção entre Caos, a escuridão do inexplorado, antagonizando as 

fronteiras da comunidade, o Cosmos. Nas narrativas gregas isso é ainda mais evidente já 

que, como aponta Bulfinch (2002), o mito de criação grego conta que no início havia 

apenas o Caos, e nesse mundo vazio de absolutamente tudo, existia apenas um Grande 

Espírito, que vibrou e desencadeou ondas de energia que formaram Nix, as trevas 

superiores e Érebo, as trevas inferiores. Os hebreus e cristãos tem também essa ideia de 

um início a partir do nada, onde Deus em seis dias cria o mundo e no sétimo descansou. 

Muitas narrativas míticas de variados povos que, na maioria das vezes, nunca 

conviveram entre si possuem a criação do mundo contadas de uma forma muito 

semelhante, o que revela traços de consonância na tecitura das questões essenciais nas 

vivências humanas. 

 

Provavelmente, uma das muitas conclusões que se podem extrair da 

investigação antropológica é que a mente humana, apesar das 

diferenças culturais entre as diversas fracções da Humanidade, é em 

toda a parte uma e a mesma coisa, com as mesmas capacidades. 

(LÉVI-STRAUSS, 1978, p. 25). 

 

Após essas criações existe um período onde conflitos necessitam ser resolvidos, 

para os gregos Nix e Érebo dão origem a Gaia e Urano que posteriormente geram os 

titãs. Estes governam o mundo e acabam tendo filhos, os deuses, que entram em conflito 

com os próprios pais pelo domínio do mundo. Para os Desana após a criação dos 

Trovões Yebá Buró lega a eles a tarefa de criar os humanos, sol e os rios. No entanto, 

faltava-lhes poder e por isso conseguiram dar origem apenas aos rios, Yebá fica furiosa 

e cria um ser mais poderoso chamado Ëmëko Sulãn Palãmin que consegue enfim criar o 

sol, o que acaba gerando ódio e inveja nos Trovões. São culturas distintas e distantes, no 

entanto, a partir do momento em que mais seres criados existem, desperta-se o poder da 

disputa, da possibilidade de deixar de ser apenas criatura e galgar ao posto de criado. 

Tem-se, assim, a exposição de uma questão antropológica dentro de uma narrativa 

mítica cosmogônica.  

 Nota-se, portanto, que havia no princípio uma questão mais centrada em 

conflitos cósmicos, muitas vezes com arquétipos de bem e mal. A vida dos homens, 
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nesse período, é de sobrevivência em um contexto de caça e coleta. Geralmente após a 

criação do mundo as grandes divindades se afastam, legando a tarefa de gerir os 

humanos para deuses menores. Isso se evidencia na mitologia dos Boshongo, da África, 

como apresenta Leeming (1994), para eles no início havia apenas água, escuridão e um 

grande gigante de cor branca chamado Bumba que, certo dia, teve uma intensa dor no 

estômago e acabou vomitando o sol, as estrelas, os animais e os humanos. Na 

sequência, Bumba se retira para os céus e deixa um de seus filhos, Loko Yima, atuando 

como um deus na Terra. Até onde foi possível pesquisar, o estômago de Bumba nunca 

mais o incomodou. 

  Com o desenvolvimento da agricultura e o surgimento de novas técnicas e 

tecnologias, as preocupações do homem, agora sedentário, não são mais as forças de 

poder incomensuráveis da criação e a briga entre bem e mal. Sua atenção se volta para a 

casa, a colheita, a família, o povoado e etc. São preocupações mais banais e cotidianas, 

para isso surgem deuses que suportem essas necessidades. Na mitologia grega esse 

momento também é bem delineado, quando Zeus enfim destrona o titã déspota Cronos, 

seu pai. Diversos deuses entram em cena, deuses da casa, da agricultura, dos rios, do 

vinho e etc. configurando de fato um novo ciclo. 

 Séculos se passam e com cada vez maiores avanços da tecnologia, esses deuses 

começam a entrar em derrocada, é o apogeu do conhecimento idealizados pelos 

modernos, também chamado de iluminismo. Os grandes filósofos iluministas olham 

para o passado e rompem com a tradição eclesiástica secularizando a consciência 

humana, no entanto, esse processo de mudança não surge do nada. Os mitos enquanto 

guias cumpriram sua missão, arraigaram condutas vitais para a sobrevivência humana. A 

inserção nas culturas judaico-cristãs, problemas como a luta de homens com leões para 

o entretenimento do povo foram solucionados, ideais concretos e novos valores foram 

inseridos no mundo, contudo, falhas ficaram. Essas falhas, com o desenvolvimento da 

humanidade, foram sendo confrontadas com novas visões de mundo que surgiam cada 

vez mais intensamente. Cada nova visão expunha novos problemas de modo que os 

iluministas se encontravam em um ponto crítico, onde soluções precisavam ser 

pensadas. Todo esse desenrolar foi minando pouco a pouco a importância do mito, 
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desbotando o prestígio que este gozava em tempos passados. O mito foi morrendo, ou 

como nas palavras de Nietzsche: 

 

Deus está morto! Deus continua morto! E nós o matamos! Como nos 

consolar, a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte e sagrado 

que o mundo até então possuíra sangrou inteiro sob os nossos punhais 

– quem nos limpará esse sangue? Com que água poderíamos nos 

lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? 

(NIETZSCHE, 2008, p. 150). 

 

Com o passar dos séculos, a ciência avança e o mito é desprezado. Contudo, sua 

beleza se mostra nesse ponto: quando tudo parece perdido, quando as esperanças são 

nulas, quando o Positivismo coloca o estágio mitológico como algo a ser superado, 

como algo primitivo, o mito mais uma vez mostra sua sapiência. Na descrença, no 

orgulho e no egoísmo o mito prospera, ele, uma sabedoria que foi acumulada ao longo 

de milênios. O mito não é algo criado do dia para noite, seus significados são 

profundos, sua história é a própria história do pensamento humano. O homem agora crê 

não precisar mais de elementos sobrenaturais para nada, pois tudo pode ser sintetizado 

em um laboratório,. Decorre daí a questão: qual a necessidade de hecatombes quando 

tudo o que se precisa para o bem-estar está a um átomo de distância? O mito morre? 

Não, ele se recria. 

 

O MITO NA ATUALIDADE 

O poder do mito é se transformar. Perpetrando-se na cultura, o mito destila suas 

influências e seus símbolos causando uma afronta ou um sacrilégio naqueles que se 

colocam como céticos e enxergam a realidade mitológica como pura fantasia. 

 

Um homem exclusivamente racional é uma abstração; jamais o 

encontramos na realidade. Todo ser humano é constituído, ao mesmo 

tempo, por uma atividade consciente e por experiências irracionais. 

Ora, os conteúdos e as estruturas do inconsciente apresentam 

semelhanças surpreendentes com as imagens e figuras mitológicas. 

Não queremos dizer que as mitologias sejam “produto” do 

inconsciente, pois o modo de ser do mito é justamente que ele se 

revela como mito, ou seja, proclama que algo se manifestou de 

maneira exemplar. (ELIADE, 1992, p. 101). 
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A oposição contemporânea que muitos criam entre ciência e mitologia é pífia, 

rasa e pouco lógica. Diversos mitos conceberam as ideias iniciais de teorias e 

conclusões científicas, como para os Boshongo anteriormente citados. Segundo a 

narrativa, quando Bumba vomita os animais ele expele apenas o leopardo, o crocodilo, a 

garça, o peixe e o escaravelho, esses animais vão originando outros. O leopardo origina 

os felinos, o crocodilo dá origem aos répteis e aos que rastejam e assim por diante. Essa 

narrativa conta a evolução das espécies partindo de um ancestral comum, ideia que 

Charles Darwin só veio explicar séculos mais tarde. O mito da sacralidade do Rio 

Ganges na Índia, como coloca Chatterjee e Chatterjee (2015), e suas curas mais tarde 

foram explicados por cientistas como resultado da fauna microbiológica bem como das 

propriedades físico-químicas do rio. Isso sem contar outras influências como o nome de 

alguns elementos químicos em homenagem a personagens dos mitos gregos. A 

nomenclatura de diversos outros fenômenos nos mais variados campos da ciência, como 

na astronomia, na botânica e até na psicologia. Os mitos não antagonizam a ciência, 

muito pelo contrário, ajudam-na em seu processo de edificação e inserem-na uma visão 

mais humana do mundo, fornecendo novos horizontes de pesquisa. Muito mais do que 

longas discussões teológicas e metafísicas, os mitos representam a manutenção da vida 

comum, de pessoas comuns, a orientação em assuntos cotidianos, como a casa, a 

família, a propriedade, o agir e inúmeras outras esferas da vida. Para além de grandes 

salões de concílios e de cátedras, as narrativas míticas imputam nos humanos as formas 

precisas e corretas, em um nível de autopreservação, de agir e reagir. 

O mito então sobrevive, permeado no cotidiano agitado das grandes metrópoles 

do século XXI. Apresentam-se nos filmes recordes de bilheteria narrando histórias de 

heróis, nas inúmeras séries que trazem protagonistas tidos como imperfeitos, mas que 

representam o próprio humano em sua busca constante por melhoria. Vê-se ainda nos 

livros, nas músicas, na arquitetura, nas palavras e suas origens, nas celebrações como a 

passagem de ano, nos aniversários, na compra de um carro, na mudança de casa, uma 

visita, na própria vivência humana. Por fim, é próprio do mito trazer uma essência, um 

significado. Por mais que seja tergiversado como mentira, o que claro configura um 

ledo engano, contribuiu e contribui de forma intensa para a formação da sociedade 
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contemporânea. Ideais como direitos humanos, caridade, empatia, respeito e amor ao 

próximo surgiram graças à sabedoria mítica que injetou, geração após geração, a 

necessidade de valores que nos colocassem em harmonia com o próximo, afinal, 

necessitamos do outro para viver. Como coloca John Donne:  

 

Nenhum homem é uma ilha, inteiramente isolado; todo homem é um 

pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra 

for pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um 

promontório, como se fosse o solar de teus amigos o teu próprio; a 

morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero 

humano. E por isso não perguntai: Por quem os sinos dobram, eles 

dobram por vós. (DONNE, 2007, p. 103-105). 

 

Eliade (1992) diz que o mito atua como um modelo exemplar para os homens, 

mostrando as formas corretas do Ser no mundo e descrevendo as aparições do sagrado, 

enchendo então a realidade de significado em todas as atividades, como a agricultura, o 

trabalho, o lazer e muito mais. Tais atividades são fundadas de modo sacro pois o mito 

as erigiu no real. Ao contrário do que ocorre com uma vivência extremamente profana, 

essas atividades são guiadas unicamente por propósitos comerciais e utilitários, 

tornando-se fardos. O mito não pode ser confundido com nenhuma abordagem religiosa, 

ambos ao mesmo tempo que diferem acabam por se complementar. 

No Brasil atual existem fortes elementos religiosos e mitológicos que podem ser 

notados facilmente, elementos advindos da formação da nação. Os portugueses 

historicamente conviveram com uma forte miscigenação religiosa, primeiro com os 

povos celtas, depois com os romanos e adentrando na idade média, com os mouros. 

Quando as Grandes Navegações começam os navegadores portugueses protagonizam a 

técnica e a tecnologia naval, traduzidas na figura da Escola de Sagres. Diversas 

expedições para a África e a Ásia são realizadas, o que coloca mais uma vez os 

portugueses em contato com outras culturas. Com isso, enriquece o conhecimento que 

possuíam sobre ritos e culturas ao redor do mundo, muito diferente do que ocorreu com 

os ingleses, que demoraram a entrar em contato com outros povos. Quando os 

portugueses chegam ao Brasil já trazem essa bagagem somada com o cristianismo. Com 

a introdução da escravidão, a cultura africana chega até as terras da América portuguesa, 
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o que somado com os diversos mitos de centenas de povos indígenas cria aqui um vasto 

tronco mitológico com elementos dos quatro cantos do mundo. A mentalidade mítica no 

Brasil é extremamente arraigada nos costumes e no cotidiano, com uma mescla de 

elementos cristãos, indígenas e africanos que contribuem de forma ativa no modo de 

pensar hoje vigente no Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, podemos perceber que o mito, muito além de uma simples história, é 

um ente ativo e constituinte de nossa sociedade atual, estando profundamente 

entranhado em nossa vida. Essa mensagem que o mito transmite pode ser empregada 

para tempos adversos e utilizar sabedoria de milhões de homens e mulheres que vieram 

antes de nós é uma opção acertada que oferece consolo e conselho para nossos desafios, 

por mais atuais que eles sejam.  

 

Houve um tempo em que foi mais simples, porque os pecados eram 

menores e curáveis com pequenos cuidados. Contra tanta subversão 

dos costumes, todos os recursos deverão ser testados. Queiram os 

deuses que, assim, se possa vencer tal calamidade! Passa bem! 

(SÊNECA, 2020, p. 96). 
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BLACK MIRROR, UM ESPELHO NO FUNDO DA CAVERNA:  

O que a Primeira Temporada de Black Mirror pode nos ensinar sobre a 

sociedade e as tecnologias? 

 

A BLACK MIRROR AT THE BOTTOM OF THE CAVE:  

What can Black Mirror Season One teach us about society and 

technology? 

 

BLACK MIRROR, SPEGULO ĈE LA FUNDO DE LA KAVERNO: 

Kion la Sezono Unu de Black Mirror povas instrui nin pri socio kaj 

teknologio? 

 
 

Rafael Egidio Leal e Silva38 

 

Resumo 

O objetivo deste artigo é realizar uma reflexão sobre a relação da primeira temporada da 

série inglesa Black Mirror com a “Alegoria da Caverna” inserta no Livro VII d’A 

república do filósofo grego Platão. Pretende-se demonstrar que este seriado antológico, 

onde não há uma sequência de episódios, em sua primeira temporada pode ser entendido 

através dos da filosofia clássica platônica, e em especial sua alegoria supracitada, em 

perspectiva crítica aos nossos dias. A imagem que Platão estabeleceu de homens que se 

libertam das sombras do fundo de uma caverna e caminham para a luz é extremamente 

poderosa e foi apropriada em diversos textos, inclusive na arte. Propõe-se assim utilizar 

uma obra contemporânea como forma de ilustração desta passagem, em especial no 

ensino de Humanidades. No primeiro episódio há a tematização da política, do 

espetáculo e o papel das artes diante de uma situação grotesca em que o Primeiro-

Ministro britânico é coagido a praticar sexo com um porco. O segundo episódio mais 

alegórico, questiona o trabalho sem sentido e uma sociedade que estabelece formas de 

entretenimento para sua reprodução. O terceiro episódio mostra a modificação 

tecnológica no corpo humano, com a instalação de câmeras no globo ocular e a inserção 

de recursos computacionais como forma de expansão da memória e como tal avanço se 
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torna desastroso nas relações íntimas. Enfim, consideramos que este é um seriado que 

suscita reflexões relevantes para a sociedade e para a educação. 

Palavras-chave: Seriado. Black Mirror. Alegoria da Caverna. A república. Platão. 

 

Abstract 
The purpose of this article is to reflect on the relationship of the first season of the 

English series Black Mirror with the “Allegory of the Cave” inserted in Book VII of 

The Republic of the Greek philosopher Plato. It is intended to demonstrate that this 

anthological series, where there is no sequence of episodes, in its first season can be 

understood through those of Platonic classical philosophy, and in particular its 

aforementioned allegory, in a critical perspective to our days. The image that Plato 

establishes between men who freed themselves from the shadows of the bottom of a 

cave and walk towards the light is extremely powerful and was appropriated in several 

texts, including in art. It is therefore proposed to use a contemporary work as a way of 

illustrating this passage, especially in the teaching of Humanities. In the first episode 

there is the thematization of politics, spectacle and the role of the arts in a grotesque 

situation in which the British Prime Minister is coerced into having sex with a pig. The 

second most allegorical episode questions the meaningless work and a society that 

establishes forms of entertainment for its reproduction. The third episode shows the 

technological change in the human body, with the installation of cameras in the eyeball 

and the insertion of computer resources as a form of memory expansion and how such 

advance becomes disastrous in intimate relationships. Finally, we believe that this is a 

series that raises relevant reflections for society and for education. 

Keywords: Series. Black Mirror. Allegory of the Cave. The Republic. Plato.  

 

Resumo 

La celo de ĉi tiu artikolo estas pripensi la rilaton inter la unua sezono de la angla serio 

Black Mirror kaj la "Alegorio de la Kaverno" enigita en Libro VII de La Respubliko de 

la greka filozofo Platono. Oni intencas pruvi, ke ĉi tiu antologia serio, kie ne ekzistas 

sinsekvo de epizodoj, en sia unua sezono povas esti komprenata per tiuj de platona 

klasika filozofio, kaj aparte ĝia menciita alegorio, en kritika perspektivo al niaj tagoj. La 

bildo kiun Platono establis de viroj liberiĝantaj de la ombroj de la fundo de kaverno kaj 

piediranta direkte al la lumo estas ekstreme potenca kaj estis alproprigita en pluraj 

tekstoj, inkluzive de en arto. Estas do proponite uzi nuntempan verkon kiel manieron 

ilustri ĉi tiun trairejon, precipe en la instruado de Homaro. En la unua epizodo estas la 

tematigo de politiko, spektaklo kaj la rolo de la artoj en groteska situacio, en kiu la brita 

ĉefministro estas devigita amori kun porko. La dua plej alegoria epizodo pridubas la 

sensignifan laboron kaj socion kiu establas formojn de distro por sia reproduktado. La 

tria epizodo montras la teknologian ŝanĝon en la homa korpo, kun la instalado de fotiloj 

en la okulglobo kaj la enmeto de komputilaj rimedoj kiel maniero de vastigi memoron, 

kaj kiel tiu antaŭeniĝo iĝas katastrofa en intimaj rilatoj. Fine, ni kredas, ke tio estas 

serio, kiu levas koncernajn pripensojn por la socio kaj por la edukado. 

Ŝlosilvortoj: Seria. Nigra Spegulo. Alegorio de la Kaverno. La respubliko. Platono. 
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O objetivo deste artigo é realizar uma breve reflexão sobre a relação da primeira 

temporada da série inglesa Black Mirror com a “Alegoria da Caverna” inserta no Livro 

VII d’A república do filósofo grego Platão. Utiliza-se aqui um formato ensaístico, onde 

pretendemos levantar mais questionamentos do que oferecer respostas e conclusões. 

Pretende-se abrir caminhos e ensejar debates. Claro, tanto a alegoria, quanto os 

episódios em si são apenas o mote inicial para adentrarmos em diversas significações e 

temas, tanto filosóficos quanto sociais. Pretende-se demonstrar que há possibilidade de 

pensar os episódios selecionados tanto do conteúdo filosófico clássico quanto com 

questões caras à nossa sociedade atual. É inegável que há uma grande popularização das 

séries televisivas, o que é acompanhado também da produção de seriados com crescente 

qualidade, independentemente do público endereçado na sua produção, uma vez que há 

uma constante apropriação ativa e dialógica dos diversos tipos de “público” 

(ELLSWORTH, 2001). Tal popularização se deve tanto a maior presença de canais de 

TV a cabo em nossa sociedade, quanto de canais de serviço de streaming.  

Black Mirror foi lançada em 2011 com três episódios pelo Channel Four da 

televisão britânica, foi criada por Charlie Brooker, roteirista e produtor (LEMOS, 2018), 

e atualmente está abrigada no serviço de streaming Netflix. É uma série antológica pois 

cada episódio mostra uma situação, enredo e personagens diferentes, sendo que as 

temporadas ou até mesmo a série como um todo é ligada por um tema, lugar, ou outra 

circunstância e não pela trajetória de um personagem ou grupo protagonista. Justamente 

por não ser sequencial, há grande possibilidade da utilização em sala de aula 

especialmente do ensino médio, uma vez que o professor pode escolher qualquer um 

dos episódios de qualquer uma das temporadas pois a estória é fechada em si, com 

começo meio e fim nítidos (muito embora deem margem a muita discussão), 

dependendo do tema que queira tratar ou enfatizar em sala de aula. Nesta série, há um 

tema que comunga seus episódios e temporadas: o avanço tecnológico e as relações 

humanas nesse contexto. Pode-se considerar até que em cada episódio, o que menos 

interessa é justamente o personagem, saltando aos olhos a situação em que os mesmos 

se encontram (LEMOS, 2018, p. 13-14).  
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Para além de temas, este é um seriado que enseja reflexões. A iniciar pelo seu 

curioso título, que faz referência ao “espelho negro”, fazendo menção à tela negra de 

televisores, computadores e smartphones quando desligados que funcionam como uma 

espécie de espelho para nós mesmos tanto da tecnologia quanto de escuridão que nos 

cerca. Isso fica ainda mais sugestivo quando percebemos que a abertura do seriado é 

justamente um espelho negro que se quebra, ou seja: não é sinal de bons presságios, 

como indica o senso comum, que um espelho quebrado implicará em sete anos de azar. 

Os episódios desta temporada são apresentados desde em tom de uma inusitada situação 

com toques até de terror psicológico (o primeiro episódio) e até de forma distópica de 

uma realidade alternativa (o segundo episódio) ou até de um futuro possível (o terceiro 

episódio), onde há um nítido encaminhamento das sensações de desconforto, 

estranhamento e, quando não, o horror ao espectador. Ainda assim, é possível educar 

neste contexto?  

Conforme Santaella & Gabriel, diante da visão de que a tecnologia apenas 

apresenta vantagens para a sociedade, esta série se coloca “como o lado negro, que não 

está previsto nas propaladas conquistas que poderão advir da chamada singularidade 

tecnológica” (2019, p. 943). Justamente por este tom sombrio que efetivamente 

incomoda, Black Mirror evoca seus méritos para a educação humanística. Na sequência 

deste artigo iremos tecer considerações sobre tais episódios e como os mesmos podem 

ser entendidos num contexto alegórico de uma prisão sombria e cavernosa. Afinal, o que 

o espelho obscuro de Black Mirror teria a revelar sobre nós mesmos? 

 

HINO NACIONAL: UMA CIDADE BEM DIFERENTE DA NOSSA? 

– Depois disto – prossegui eu – imagina a nossa natureza, 

relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte 

experiência. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em 

forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz, que se estende a 

todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, 

algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado 

permanecer no mesmo lugar e olhar em frente: são incapazes de voltar 

a cabeça, por causa dos grilhões; serve-lhes de iluminação um fogo 

que se queima ao longe, numa eminência, por detrás deles; (...) 
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– Estranho quadro e estranhos prisioneiros são esses de que tu falas – 

observou ele. 

– Semelhantes a nós – continuei –. Em primeiro lugar, pensas que, 

nestas condições, eles tenham visto, de si mesmo e dos outros, algo 

mais que as sombras projectadas pelo fogo na parede oposta da 

caverna? (...) 

– De qualquer modo – afirmei – pessoas nessas condições não 

pensavam que a realidade fosse senão a sombra dos objectos. 

(PLATÃO, 1993, 514a – 515c). 

 

Hino nacional (2011), o primeiro episódio de Black Mirror estabelece uma 

intrigante situação, já logo de início: o Primeiro-Ministro inglês Michael Callow é 

acordado de madrugada e levado às pressas a uma reunião com uma parte de sua 

assessoria e gabinete. Ali é informado que a Princesa e Duquesa de Beaumont Susannah 

(descrita como “princesa do Facebook, queridinha do país” em certo momento) foi 

sequestrada e que há um vídeo dela no cativeiro a qual é obrigada a realizar um 

pronunciamento:  

 

Primeiro-Ministro Michael Callow, minha vida depende de você. (...) 

Só há uma exigência... e é simples. Às quatro da tarde de hoje, o 

Primeiro-Ministro Michael Callow deve aparecer ao vivo em todas as 

emissoras britânicas de TV, terrestres e via satélite, e ter uma relação 

sexual plena, não simulada, com um porco. (HINO..., 2011).  

 

O terrorista como ele mesmo se assume, não pode ser rastreado, assim como um 

fantasma. O vídeo, entretanto, fora postado no site de compartilhamentos YouTube, o 

que torna impossível ser apagado (cada vez que é apagado, é replicado) e de não ser 

visualizado em massa. Ao governo resta uma intensa caçada a quaisquer pistas que 

indiquem o autor do ato. Para a imprensa dentro do Reino Unido (a princípio proibida 

de noticiar) fica a pressão para que possa exibir este fato, que é liberada quando o 

restante do mundo inicia o escândalo. Em paralelo, há a opinião pública, que a princípio 

é favorável a que o Primeiro-Ministro não ceda a exigência, mas que já começa a se 

aglomerar em frente aos televisores. Em uma outra estratégia, o governo prepara uma 

encenação com um ator profissional de filmes adultos o que é descoberto pelo 

sequestrador. O criminoso envia um dedo amputado que seria da princesa para uma 
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emissora de TV e a partir desse momento a trama ganha tons trágicos. A população que 

antes apoiava o político, repentinamente passa a ser massivamente a favor que o mesmo 

pratique o ato sexual. Jane, a esposa de Michael Callow (são pais de um filho ainda 

bebê) acompanha com angústia os desdobramentos.  

Sexo com um porco televisionado a toda a população. Em uma das falas de um 

dos populares do episódio se diz que isso é pouco perto do que políticos estão 

habituados a fazer. E o que políticos fazem? Aqui entramos em uma discussão clássica e 

profunda acerca do fenômeno político, ou seja, quando a sociedade necessita de homens 

que executem funções de mando e organização social, ou melhor, que possuam poder. E 

aqui nos remetemos ao texto clássico de Platão, A república (1993). A partir da 

pergunta se é melhor ser justo ou injusto, este filósofo elabora um sofisticado raciocínio 

sobre a constituição política que seria a ideal, em reposta aos dilemas políticos de sua 

época. Em sua visão, a cidade e o homem são correspondentes, sendo aquela o homem 

escrito em letras maiúsculas (368d-e). A constituição perfeita, segundo ele, resultaria na 

conjugação das quatro virtudes: Sabedoria, Coragem, Temperança e Justiça (427e) com 

as classes de uma cidade perfeita: os Guardiães (os filósofos), os guerreiros e os 

artesãos. Tais classes resultam justamente do que seria o correspondente às partes da 

alma: os primeiros representam a Razão, os segundos a irascibilidade, os terceiros os 

apetites. No sistema platônico, a Razão era tão necessária ao governo da cidade (e da 

alma) que considerava que enquanto os reis não fossem filósofos, nem os filósofos 

forem reis, não haveria possibilidade de um governo racional nem virtuoso (473de). Da 

racionalidade resulta a primeira virtude: a Sabedoria. A Coragem seria realizada com 

guerreiros corajosos e sob o comando da classe filosófica. A Temperança resulta no 

governo dos melhores sobre os piores e a Justiça é precisamente cada qual fazer a 

função a que a natureza melhor se dotou: filósofos comandam, guerreiros guerreiam e 

artesãos trabalham.  

É bastante interessante a consideração do apetite em Platão: é justamente a 

região do baixo ventre, responsável pelos prazeres da comida, da bebida e do sexo. 

Platão considerava que caso o prazer governasse o homem ou até a cidade implicaria na 

ruína de um e de outro (1993). Conforme Benoit (1996), a dialética que Sócrates 
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ensinou a Platão é um pensamento revolucionário na época, pois assim como escultor 

ou a parteira que para bem realizarem suas atividades necessitam de esforço e 

disciplina, pensar e conhecer também necessitam de dedicação, assim como o trabalho.  

Saltamos para o Livro VII d’A república (1993) e sua Alegoria da Caverna 

(514a-517a) cuja concepção é bem conhecida: prisioneiros em uma caverna que vivem a 

contemplar sombras como se fossem a realidade e que, caso se libertassem descobririam 

que as sombras são produzidas por fantoches e que no exterior da caverna está a 

realidade verdadeira. Para Platão a certeza era: os que chegariam à entrada da caverna 

seriam sábios de natureza racional; os que permanecessem prisioneiros seriam os 

humanos de natureza apetitiva. Estes seriam não só ignorantes, mas potencialmente 

perigosos, uma vez que poderiam matar àquele que chegasse ao exterior da caverna e 

tentasse lhes libertar: “Eis o que Platão pretende dizer: ai de quem rasga as ilusões que 

envolvem os homens! (...) quem lhes traz uma mensagem de verdade ontologicamente 

revolucionária pode ser condenado à morte como um charlatão!” (REALE, 1994, p. 

299).  

E aqui chegamos novamente ao episódio do Hino nacional (2011), uma vez que 

nele temos a perspectiva do prisioneiro da caverna. Não somente o aprisionado, mas 

justamente aquele que se sente confortável em seus grilhões e já elaborou formas de 

sociabilidade que mantenha seu conforto. O tom sombrio é predominante no episódio e 

não há momentos de iluminação. A caminhada do Primeiro-Ministro até o estúdio onde 

será gravada a cena é, literalmente, caminhar dentro de uma caverna, mas não para fora 

dela. A ideia do intercurso sexual com um porco lhe parecia repugnante, mas Callow 

realiza a tarefa diante da possibilidade do fim de sua carreira como político e não 

propriamente para salvar a vida da princesa, o que é demonstrado quando seus 

assessores apresentam pesquisas indicando que para os eleitores o cumprimento da 

tarefa será bem vista e até considerada um ato de heroísmo. Em sua caminhada, após 

tomar um remédio vasodilatador, a sutil ironia no conselho: “Psicólogos nos sugeriram 

que você leve o tempo que for necessário. A pressa pode ser mal interpretada como 

ansiedade... ou até prazer” (2011). A opinião pública vai ao êxtase em misto de 

satisfação e asco quando a inusitada tarefa é cumprida. Neste trecho podemos observar a 
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máxima potência dos conselhos de Nicolau Maquiavel (1469-1527) sobre como o 

Príncipe deve agir: “Mas é preciso saber mascarar bem esta índole astuciosa, e ser 

grande dissimulador. Os homens são tão simplórios e obedecem de tal forma às 

necessidades presentes que aquele que engana encontrará sempre quem se deixe 

enganar” (MAQUIAVEL, 2007, p. 159). Em tempos de tecnologia, enganadores e 

enganados estão envoltos no manto do espetáculo. A política é (re)produtora dos piores 

instintos. Após uma elipse de ano do fato, a popularidade Callow é extraordinária, 

aparecendo ao lado da esposa em eventos políticos. Dentro de sua residência, contudo, 

ambos já não se relacionam mais. 

A própria escolha de um porco como animal a ser violado no episódio pode 

remeter ao clássico A revolução dos bichos (2007) de George Orwell. Aqui este autor 

considera que os porcos, por serem mais inteligentes, estabelecem o mando de uma 

espécie de república platônica animalesca. Ao final, os demais animais percebem – já 

tarde demais – que os porcos se aliavam aos homens, fazendo negócios com os próprios 

bichos concidadãos. Ao verem os porcos confraternizando com os homens (bebendo, 

gargalhando, discutindo e até usando roupas) “já era impossível distinguir quem era 

homem, quem era porco” (p. 112). Nesse sentido, são esses os negócios que políticos 

estão habituados: a manutenção da sociedade como ela é. Embora desempenhe função 

distinta, a presença da figura do porco em alegorias políticas não deixa de ser 

instigadora.  

Ao final do episódio, descobre-se que o ato sexual de Callow foi em vão, já que 

a princesa estava liberta fazia cerca de uma hora antes do horrendo show ser exibido, 

vagando sozinha pelas ruas cidade, vazias diante da distração oferecida pela televisão. 

Enfim chegamos ao desfecho do mistério. Tudo fora arquitetado pelo artista Carlton 

Bloom, que teria executado com o sequestro e a coação ao político a “primeira grande 

obra de arte do século XXI” (HINO..., 2011).  

Aqui observamos as posições de Platão sobre a arte, no contexto da formação de 

uma cidade ideal. Embora a considere essencial para a formação dos jovens, acredita 

que “devemos começar por vigiar os autores de fábulas, e seleccionar as que forem 

boas, e proscrever as más” (PLATÃO, 1993, 377c). A arte, desenvolvida de forma livre 
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implicaria na liberdade dos piores governarem os melhores, e daí novamente estabelecer 

o governo dos apetites. Considera ele sobre a poesia (e a arte baseada em imitação – a 

mimese): “todas as obras dessa espécie se me afiguram ser a destruição da inteligência 

dos ouvintes” (595b). Com o fim deste episódio percebemos a arte como questionadora 

dos limites do artístico. Teria a arte mesmo o papel de destruição da inteligência? Até 

onde iriam seus limites? São questões que se abrem, repentinamente, com o fim abrupto 

deste episódio. Acerca da arte e seu papel social, Black Mirror nos reserva seu próximo 

capítulo inclusive como forma de continuidade desta discussão, conforme veremos.  

 

QUINZE MILHÕES DE MÉRITOS: A ESCALADA RUMO AO TOPO, MAS 

QUE TOPO? 

– Considera pois – continuei – o que aconteceria se eles fossem soltos 

das cadeias e curados da sua ignorância, a ver se, regressados à sua 

natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém soltasse 

um deles, e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a 

andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso, sentiria dor, e o 

deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objectos cujas sombras via 

outrora. Que julgas tu que ele diria, se alguém lhe afirmasse que até 

então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da 

realidade e via de verdade, voltado para objectos mais reais? E se 

ainda, mostrando-lhe cada um desses objectos que passavam, o 

forçassem com perguntas a dizer o que era? Não te parece que ele 

veria em dificuldades e suporia que os objectos vistos outrora eram 

mais reais dos que os que agora lhe mostravam? (PLATÃO, 1993, 

515cd). 
 

Se o primeiro episódio de Black Mirror nos colocava em um contexto bastante 

familiar a nós – incluindo referências explícitas a nossa cultura – o segundo episódio 

Quinze milhões de méritos (2011) possui narrativa e ambiente completamente 

diferente sendo muito mais alegórica que o anterior. Neste episódio também 

acompanhamos o despertar de seu protagonista que, diferente de Michael Callow que 

fora acordado repentinamente pela urgência dos fatos, cumpre uma rotina que de início 

já não parece ser nada interessante. Apesar do seu quarto com paredes que são imensas 

telas televisionadas (mas que desligadas são imensos espelhos negros) nos remetendo 

tanto ao mote da série quanto à aparência de escuridão cavernosa. Assim somos 
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apresentados a Bingham Madsen, ou Bing, um jovem preto que parece viver no “piloto 

automático”, já conformado e sem ambições. Mas quais ambições ele poderia ter?  

Aos poucos somos introduzidos a sua sociedade: Bing faz parte de uma 

categoria de pessoas cuja função é pedalar continuamente bicicletas ergométricas 

adquirindo com isso os “méritos” do título que é a moeda local. Já mencionamos que as 

telas são as paredes da alcova de Bing (e de seus colegas semelhantes) mas elas também 

estão diante das bicicletas, exibindo programas, músicas, games, canais de compras e 

filmes pornográficos, todos serviços comprados com os méritos que vão adquirindo pela 

milhagem pedalada. Os ciclistas vestem uniformes cinzas, mas todos possuem avatares 

virtuais que podem mudar sua aparência (roupas, sapatos, cortes de cabelo, acessórios) 

através dos méritos. Confinados em seus quartos, são esses avatares que os representam 

em eventos públicos, como os shows de calouros. É possível ter uma noção que os 

ciclistas são muito numerosos, estando em uma espécie de prédio subterrâneo imerso na 

escuridão. Acima deles estão duas categorias de pessoas: os artistas que fazem os shows 

televisionados (músicos, dançarinos e atores); e os chefes dos artistas, que inclusive os 

selecionam dentre os ciclistas. Além destes, estão os trabalhadores da produção dos 

shows e também faxineiros que limpam – e são humilhados pelos ciclistas -, e também 

podem fazer “pontas” igualmente degradantes nos shows de humor exibidos.  

É uma sociedade que parece ser mais complexa, uma vez que é mencionado pela 

personagem Abi Khan que a irmã dela está “lá em baixo” (QUINZE..., 2011) onde ela 

gostaria de estar, mas podemos ter uma ideia de uma divisão tripartite social (ciclistas, 

artistas e chefes), assim como Platão delineou na República (artesãos, guerreiros e 

guardiões). Faxineiros e demais trabalhadores estariam na categoria que Platão (1993) 

denominou de “complemento da cidade”, os assalariados: “servidores, segundo julgo, 

que, pelo seu intelecto, não seriam muito dignos de serem admitidos na nossa 

comunidade, mas são possuidores de uma força física suficiente para trabalhos pesados” 

(371e). Um outro aspecto interessante é a mobilidade social (algo presente na cidade 

ideal platônica – claro, lá em termos muito relativos) sendo possível que ciclistas sejam 

selecionados para serem artistas e, se não cumprirem metas, se tornarem faxineiros. 

Contudo, chefes não são filósofos; artistas não são guerreiros; e operários (os ciclistas) 
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não são artesãos. As três classes do episódio são variantes da alma apetitiva. Como 

então, entender a sociedade que Quinze milhões de méritos nos mostra? 

A vida de Bing ganha novo rumo ao conhecer Abi Khan, garota pela qual passa 

imediatamente a gostar. A partir deste momento teremos um pouco mais de contato com 

as ideias dele como que “não há autenticidade aqui” ou “só quero que algo real 

aconteça” ou “é a coisa mais natural ali, provavelmente criada artificialmente” 

(QUINZE..., 2011) ao se referir a uma maçã. Ao ouvir ela cantar, decide que deve 

ajuda-la a tentar ser artista e, para isso, deve pagar a quantia de quinze milhões de 

méritos como passaporte para que ela possa ter sua aptidão julgada por uma bancada de 

jurados e pelo público de ciclistas. Aqui podemos questionar o papel do trabalho neste 

episódio, apresentado de forma simbólica no papel dos ciclistas. 

Pensarmos no conceito de trabalho e principalmente sua atualidade sob o regime 

do capitalismo implica em questionarmos a obra marxiana. Aqui chamamos a atenção às 

análises de Hector Benoit (1996, 2003), que entende a dialética desenvolvida por Marx 

foi tributária da dialética platônica e não propriamente, hegeliana. Interessante notarmos 

que, segundo este autor,  

 

quando na República de Platão se pretende descrever a miséria e o 

fetichismo dos homens que contemplam sombras como se fossem a 

realidade, não por acaso, toma-se a imagem dos escravos que 

acorrentados trabalham em uma caverna subterrânea, evidentemente, 

aludindo ao trabalho escravo nas minas da Ática. (1996, p. 32). 

 

Assim sendo, é plenamente possível relacionar a Alegoria da Caverna e o tema 

trabalho com a dialética marxiana do século XIX. Podemos perceber como Marx, em 

seus Manuscritos econômico-filosóficos (2010) de 1844, tem a concepção que o 

trabalhador divorciado da riqueza que ele mesmo produz, está relegado a um mundo de 

sombras: “O trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz privação para o 

trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador” (p. 82), em uma clara 

referência ao estado de escuridão que o trabalhador se encontra. O estranhamento 

resultante da relação social de acumulação de riquezas o coloca em estado de 

animalidade: “o homem (o trabalhador) só se sente como [ser] livre e ativo em suas 
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funções animais, comer, beber e procriar, quando muito ainda habitação, adornos, etc., e 

em suas funções humanas só [se sente] como animal. O animal se torna humano, e o 

humano, animal.” (p. 83). Em suma, este é o mundo da prisão no fundo da caverna: não 

a animalidade livre, mas a confinada, legada e estimulada pela própria humanidade. 

Aqui o episódio se conecta ao episódio anterior: porcos, humanos, tanto faz. Este é um 

episódio que dialoga frontalmente com a realidade do trabalho: “há uma 

processualidade contraditória que, de um lado, reduz o operariado industrial e fabril; de 

outro, aumenta o subproletariado, o trabalho precário e o assalariamento no setor de 

serviços” (ANTUNES, 2000, p. 49-50). 

Interessante que o episódio ainda faz uma sutil ligação com o trabalho na 

perspectiva do século XXI. Afinal, Marx se referia ao trabalho fabril, lúgubre e 

insalubre do século XIX. Em nossa atualidade, o trabalho ganha uma nova perspectiva, 

incluindo aí o lúdico, a diversão, o divertimento incluindo aí a perspectiva da 

gameficação (inclusão dos elementos de jogos eletrônicos – games – no trabalho, 

incluindo desafios, pontuações e fases). E aqui temos a perspectiva do antropólogo 

Huizinga (2007) que propõe o conceito de homo ludens ao considerar o jogo como 

elemento essencial da cultura. Segundo ele, “o jogo é fato mais antigo que a cultura. (...) 

É-nos possível afirmar com segurança que a civilização humana não acrescentou 

característica essencial alguma à ideia geral de jogo.” (p. 3) uma vez que os animais já 

brincam, antes dos homens. Está no jogo “uma categoria absolutamente primária da 

vida, que qualquer um é capaz de identificar desde o próprio nível animal” (p. 5): o 

divertimento. Quinze milhões, contudo, nos mostra que tal divertimento está imerso na 

alienação: os ciclistas que mais se divertem são os que mais se entregam ao sistema, 

incluindo aí de forma violenta: os maus tratos aos faxineiros, vistos como pessoas 

inferiores são estimulados por games.  

Bing e Abi partem rumo ao Hot Shot, o programa de calouros que vai selecionar 

os artistas dentre os ciclistas. Neste programa, há uma bancada de juízes, composta por 

Hope (esperança), Charity (caridade) e Wraith (espectro, fantasma). Vemos que os 

nomes dos juízes são em si bastante significativos, sendo que o primeiro é o empresário 

dos cantores e performers e o terceiro dos filmes adultos (não é revelado o ramo de 
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Charity, provavelmente seja mesmo a caridade – em uma alusão ao funcionamento 

desta no mundo capitalista). Abi impressiona como cantora, mas acaba como atriz 

pornô. Bing, indignado, passa a treinar passos de dança e a adquirir novamente seus 

quinze milhões de méritos. Munido de um pedaço de vidro partido de uma de suas telas, 

vai até o Hot Shot e, ameaçando cometer suicídio ao vivo faz um discurso emocionado e 

feroz contra a opressão daquele sistema. O juiz Hope o convida a fazer parte de sua 

empresa, com um show semanal de verborragia antissistema. Bing aceita. 

Por aqui vemos também uma forte relação com a nossa atual sociedade. 

Conforme Martin & Schumann (1998) durante a década de 90 do século passado previa, 

por parte de seus principais empresários globais, que o século vindouro seria definido 

por duas expressões: “sociedade 20/80” onde “vinte por cento da população em 

condições de trabalhar no século 21 bastariam para manter o ritmo da economia 

mundial” (p. 10) sendo que os 80% restantes seriam pessoas indiferentes ao sistema 

econômico, e, por outro lado, o “Tittytainment” que é “a combinação de entertainment 

(diversão, entretenimento) e tits (gíria americana para seios ou tetas). Ao cunhar a 

expressão, Brzezinski39 pensou menos em sexo e mais no leite da mãe que amamenta” 

(p. 11) sendo justamente a programação que entretém e ao mesmo tempo anestesia que 

se tornaram tão comuns no século XXI, como reality shows e programas de talentos de 

calouros.  

O episódio encerra com Bing vivendo uma vida luxuosa, porém conformada, 

como artista. De seu novo quarto, muito maior do que o anterior, percebemos que as 

paredes continuam sendo telas, mas agora são imensas e exibem uma bela paisagem 

iluminada. Mas é somente mais uma projeção. Assim, Quinze milhões... nos mostra a 

sociedade que se estabeleceu dentro da caverna mas não propriamente a caverna 

platônica, mas a caverna da modernidade. A função dos juízes é a mesma dos homens 

que transportavam os fantoches diante do fogo na alegoria platônica: a manutenção do 

estado de coisas, a reprodução social. Bing não foi o prisioneiro que escapou e chegou 

até o fogo que projeta as sombras. Ele mesmo se tornou um fantoche. 

                                                 
39 Trata-se de Zbigniew Brzezinski (1928-2017), ex-conselheiro de Segurança Nacional dos EUA. 
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TODA SUA HISTÓRIA: POR ESTE SOL QUE NOS CEGA 

– E se 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? (...) (PLATÃO, 1993, 515e). 

– 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? 

(PLATÃO, 1993, 516c) 
 

Toda sua história (2011) inicia em uma sala de reuniões muito bem iluminada 

(luz solar, aliás), onde o protagonista Liam Foxwell em uma entrevista de emprego 

como advogado e onde é mencionado uma nova área de atuação jurídica: “litígios de 

casos retrospectivos contra pais” (TODA SUA..., 2011) no qual se processam os pais 

por pouca atenção, como causa de traumas do presente. Logo somos apresentados à 

tecnologia específica que permite isso: o Grão, um dispositivo implantado atrás da 

orelha, que grava as imagens e sons captados pela pessoa durante toda sua vida, sendo 

permitido apagar certas cenas, o que não é socialmente aceito: na entrevista, Liam se 

dispõe a deixar suas memórias como parte de critério de seleção, e o vemos no 

aeroporto repassando tais dados à vigilância. Talvez por esboçar uma preocupação ética, 

Liam é elegantemente descartado pela comissão. No entanto, o drama do episódio não é 

o trabalho (ou o desemprego) de Liam, mas sim sua vida privada, especialmente seu 

casamento com Ffion com quem tem uma filha bebê. Durante um jantar com amigos, 

fica intrigado com a relação de sua esposa com Jonas, apresentado como um amigo dos 

velhos tempos, recém-separado. Percebe-se que as conversas informais envolvem 

principalmente as imagens captadas pelo Grão, transmitidas nos aparelhos televisores 

para todos os presentes. Liam obcecadamente passa a reprisar as imagens de Ffion e 

Jonas, desenvolvendo intenso ciúme.  

Ainda durante este jantar, a personagem Hallam relata que teve seu Grão 

roubado e que preferiu permanecer sem o aplicativo, mesmo com as barreiras sociais. 

Somos informados da possibilidade de danos cerebrais e visuais por conta de sua 
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extração. Uma das presentes, que trabalha com o desenvolvimento do Grão informa 

que: “Sabia que metade das memórias naturais que temos são um lixo? Não são 

confiáveis (...) Com metade da população você pode implantar memórias falsas só 

fazendo perguntas indutivas em terapia.” (TODA SUA..., 2011). A memória tem papel 

fundamental no episódio. 

Mas se trata de uma memória muito diferente da que concebemos, considerando 

apenas o funcionamento cerebral. O psicólogo russo Luria (1991) ao tratar da psicologia 

da memória, considera ser esta “o registro, a conservação e a reprodução dos vestígios 

da experiência anterior” (p. 39). Vestígios. Neste episódio de Black Mirror não se 

tratam de vestígios, mas de imagens, como se fossem câmeras e microfones. Uma de 

nossas formas de memória, a de representação “não conserva passivamente a marca do 

percebido mas faz com este um trabalho profundo, reunindo toda uma série de 

impressões, analisando o conteúdo do objeto, generalizando essas impressões e 

unificando a própria experiência” (p. 65). Vemos que a concepção de memória 

(considerando até várias tendências psicológicas) é de ser um atributo ativo, ferramenta 

indispensável para que o homem opere sobre o mundo de forma criativa, fincado em seu 

próprio passado. Contudo, para a empresa desenvolvedora do Grão, esta não é uma 

ferramenta confiável.  

O que acontece no restante do episódio é justamente o aumento do ciúme de 

Liam, que continuamente revisa suas imagens (bebendo álcool excessivamente), 

confronta Ffion, vai até a casa de Jonas e confirma a traição, obrigando o amante a 

apagar todas as imagens com sua esposa. De volta a sua casa, confronta novamente a 

esposa e descobre que o encontro sexual dos dois aconteceu próximo a data da 

concepção da filha do casal e sem o uso de preservativos. Diante das imagens do 

passado do casal, decide remover seu Grão, sozinho, com uma lâmina e um alicate 

dando a impressão que as imagens de sua mente eram também apagadas.  

Considerando os episódios anteriores, este é o com mais iluminação e com a 

presença de tons mais quentes (indicando tanto a luxúria dos amantes, quanto a tragédia 

que se encaminha). Black Mirror nos traz uma perspectiva amarga desta realidade. É 

bem certo que para o filósofo grego a chegada ao mundo exterior implicava na 
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formação do filósofo-guardião o que, de acordo com o Livro VII d’A República (1993) 

levaria por volta de 30 anos mesmo tendo a sua alma já destinada à filosofia. Neste 

episódio aqueles destinados ao mundo exterior não necessitam nem que sua alma seja 

racional, nem uma longa formação para ocupa-lo, afinal estamos aqui na perspectiva do 

pós-humano ou do ciborgue: a união do corpo com a máquina, formando um novo ser: 

“pressentimos que para além do humano penetra-se numa realidade ou numa condição 

um tanto hostil, inquietante, onde algum episódio terminal se passou ou está a caminho 

e nos sentimos implicados” (SANTOS, 2002, p. 57) como nos questiona este autor.  

A discussão da pós-humanidade possui seus arautos e seus críticos, e devemos 

considerar que é um debate que avança e Black Mirror em vários de seus episódios 

trata desta questão: a extensão da capacidade humana com implantes computacionais. 

Um de seus arautos, Ray Kurzweil (2007) considera que no término do século XXI tais 

implantes serão realidade comum: “O salto para transportarmos nossas mentes para um 

meio computacional mais capaz acontecerá de modo gradual, mas inexorável” (p. 178), 

com o desenvolvimento de circuitos de memória, raciocínio e implantes neurais. Em seu 

ensaio O homem pós-orgânico (2002) Sibilia mostra que por detrás desta perspectiva 

está a tecnociência, que entende que técnica e ciência são dependentes mutuamente, 

sendo que em nosso tempo tal união é cada vez mais íntima. Desta visão, a que a autora 

entende derivar do mito de Fausto, sustenta que “existe uma certa afinidade entre a 

técnica fáustica – com seu impulso para a apropriação ilimitada da natureza (humana e 

não-humana) – e o capitalismo, com seu impulso para a acumulação ilimitada de 

capital” (p. 48). Enfim, não podemos deixar de considerar que todos esses “avanços” 

como é saudada toda tecnologia somente existe no contexto do capitalismo. Conforme a 

relevante contribuição de Zuboff (2020) segundo a qual o protagonismo de 

desenvolvimento computacional de nossos dias direciona-se a formação do chamado 

“capitalismo de vigilância”, é a partir do capital blindado pela tecnologia que a pós-

humanidade será desenvolvida como necessária ao capital: “Com tal reorientação 

transformando conhecimento em poder, não basta mais automatizar o fluxo de 

informação sobre nós; a meta agora é nos automatizar” (p. 18). 



2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

163 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

O episódio, contudo, faz uma discussão centrada no aspecto pessoal, sentimental 

e íntimo da tecnologia imersa em nossos corpos. Em seu Manifesto ciborgue (2013) 

Donna Haraway considera que a presença desta figura que parece ser ainda ficcional já 

está entre nós, pois somos nós:  

 

No final do século XX, neste nosso tempo, um tempo mítico, somos 

todos quimeras, híbridos – teóricos e fabricados – de máquina e 

organismo; somos, em suma, ciborgues. O ciborgue é nossa ontologia; 

ele determina nossa política. (p.37). 

O ciborgue está determinadamente comprometido com a parcialidade, 

a ironia e a perversidade. Ele é oposicionista, utópico e nada inocente. 

Não mais estruturado pela polaridade do público e do privado, o 

ciborgue define uma pólis tecnológica baseada, em parte, numa 

revolução das relações sociais do oikos – a unidade doméstica. (...) O 

ciborgue não sonha com uma comunidade baseada no modelo de 

família orgânica mesmo que, desta vez, sem o projeto edípico. (p. 39).  

 

Se pretendemos relacionar a “Alegoria da caverna” platônica com esta 

temporada de Black Mirror e consideramos ser este o retrato de uma sociedade que 

caminha para ser verdadeira em sua vigilância ciborgue, talvez fique o questionamento 

sobre qual a relação com o mundo perfeito de Luz narrado por Platão, sendo ainda que o 

Sol seria o correspondente da ideia do Bem para ele.  

Importante aqui mencionar que no Livro V de sua obra (1993), ao tratar da 

formação da comunidade de Guardiões o autor entende ser necessário que “os homens 

superiores se encontrem com as mulheres superiores o maior número de vezes possível” 

(459de) ou seja, que seja formada uma sociedade eugênica. A perfeição desta sociedade 

passa também pelo controle da procriação de seus membros, o que permitiria aos 

virtuosos governantes “usar de mentiras frequentes e de dolos para benefício dos 

governados” (459c). A mentira privada é aquela que garante a estabilidade pública. 

Nosso personagem Liam que na primeira cena sacrifica seu futuro profissional por 

questões éticas, prefere ao fim deste drama, sacrificar sua sanidade e integridade física 

sendo quebrado por si mesmo. E quando desligamos a tela: o vemos nela refletido? 
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O DISCURSO E A ESCRITA FILOSÓFICA: 

O que acontece quando digo ou escrevo algo? 

 

SPEECH AND PHILOSOPHICAL WRITING: 

What happens when I say or write something? 

 

PAROLADO KAJ FILOZOFIA SKRIBO: 

Kio okazas kiam mi diras aŭ skribas ion? 

 
 

Dr. Daniel Salésio Vandresen40 

 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo descrever os elementos do discurso e da escrita a 

partir da concepção teórica de Michel Foucault. Falar e escrever são duas ferramentas 

essenciais na prática da filosofia e de seu ensino. O que se percebe é que há a 

hegemonia das práticas do discurso, seja pronunciado ou escrito, como instrumentos 

para veicular uma verdade a ser reproduzida e não como experiência do pensamento 

problematizador. Deste modo, constituindo-se em um tipo de poder que elide o discurso 

como um acontecimento, isto é, um modo de afetar-se e inquietar-se que nos permite 

estar atento ao que acontece conosco. A constatação de Foucault é de que o discurso 

(pronunciado ou escrito) encontrasse dominado por regras e procedimento de controle, 

que revelam certos poderes que anulam sua potencialidade de criação de novos modos 

de vida e de imaginar novos mundos possíveis. 

Palavras-chave: Filosofia. Acontecimento. Discurso. Escrita. Relações de poder. 

 

Abstract 

This work aims to describe the elements of discourse and writing from the theoretical 

conception of Michel Foucault. Speaking and writing are two essential tools in the 

practice of philosophy and its teaching. What is perceived is that there is the hegemony 
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of discourse practices, whether spoken or written, as instruments to convey a truth to be 

reproduced and not as an experience of problematizing thought. Thus, constituting a 

type of power that eliminates the discourse as an event, that is, a way of affecting and 

worrying that allows us to be aware of what happens to us. Foucault's finding is that 

speech (pronounced or written) is dominated by rules and control procedures, which 

reveal certain powers that nullify its potential to create new ways of life and to imagine 

new possible worlds. 

Keywords: Philosophy. Event. Speech. Writing. Power relations. 

 

Resumo 

La nuna verko celas priskribi la elementojn de diskurso kaj skribo el la teoria koncepto 

de Michel Foucault. Paroli kaj skribi estas du esencaj iloj en la praktiko de filozofio kaj 

ĝia instruado. Kio estas perceptita estas ke ekzistas la hegemonio de diskursaj praktikoj, 

ĉu parolitaj aŭ skribitaj, kiel instrumentoj por transdoni veron reproduktenda kaj ne kiel 

sperto de problematigado de penso. Tiamaniere, konstituante specon de potenco, kiu 

forigas la diskurson kiel eventon, tio estas maniero esti tuŝita kaj maltrankvila, kiu 

ebligas al ni konscii pri tio, kio okazas al ni. La trovo de Foucault estas ke parolado 

(prononcita aŭ skribita) estas dominita per reguloj kaj kontrolproceduroj, kiuj rivelas 

certajn potencojn kiuj nuligas ĝian potencialon krei novajn vivmanierojn kaj imagi 

novajn eblajn mondojn. 

Ŝlosilvortoj: Filozofio. Evento. Parolado. Skribo. Potencaj rilatoj. 

 

INTRODUÇÃO 

O que acontece quando digo ou escrevo algo? Qual a potência ou perigo de sua 

realidade material de coisa pronunciada ou escrita? Para Foucault (2006), por mais que 

aparentemente o discurso seja pouca coisa, sua ligação com o desejo e o poder logo se 

revelam quando observamos seu acontecimento em meio as práticas discursivas. Ao 

pronunciar algo o sujeito se produz pelas relações de saber-poder presentes em qualquer 

formação discursiva, isto é, o sujeito discursivo vai além da ação individual, pois trata-

se da posição historicamente constituinte que deve ocupar todo indivíduo para ser 

sujeito do que diz. 

Ao longo da história, a tradição filosófica, principalmente a platônica, tem 

enaltecido o discurso-diálogo-fala em detrimento da escrita filosófica. Predomínio do 

discurso em detrimento da escrita que se inicia já em Platão no diálogo “Fedro” (1975), 

no qual no final do texto defende o discurso vivo em oposição a escrita como simulacro. 

Com isso, o que se observa é uma prática histórica-filosófica em que o uso da escrita 

tornou-se um tema menor em relação a hegemonia do discurso filosófico. E que também 
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no ensino de filosofia se constata a hegemonia das práticas do discurso, pronunciado ou 

escrito, como instrumentos para veicular uma verdade a ser reproduzida. No caso da 

escrita, embora seja algo muito presente nas aulas de filosofia e nos livros didáticos, 

aparece, na maioria das vezes apenas como técnica de aprendizagem, isto porque, seu 

uso não é problematizado no filosofar enquanto ato, mas, meramente como produto 

final de um processo avaliativo.  

Por isso, a questão norteadora que tem orientado nossas pesquisas em filosofia 

(do ensino de filosofia) é como praticar uma filosofia para além da obrigação de falar e 

escrever que caracteriza nossa tradição filosófica, de uma escrita reprodutora e um 

discurso retórico sem vinculação com a vida que se exercita a si mesma? Ao colocá-la, 

entendemos que no ensino de filosofia quando predomina a transmissão abstrata do 

conhecimento, seja pelo discurso ou pela escrita, não se permite que o exercício de si 

como prática da liberdade aconteça, isto porque nesse tipo de ensino se produz uma 

relação técnica em que a transmissão da verdade é apenas reproduzida sem se produzir 

uma tensão ética na relação consigo.  

Como tensionamento do processo de liberação, pensamos o uso da escrita como 

uma ferramenta fundamental no ensino de filosofia. Na formação escolar a escrita 

constitui um instrumento fundamental, no entanto, seu uso nem sempre contribui para 

potencializar a educação de uma subjetividade autônoma, isto porque, em meio as 

práticas de ensino, muito comum, em que há o predomínio da transmissão do 

conhecimento, a escrita ocupa um papel bem definido de reprodução e sem nenhuma 

relação problematizadora do sujeito que escreve. Diante disto, este texto tem por 

objetivo apresentar um outro olhar para a escrita, principalmente a escrita filosófica no 

ensino médio, tensionando a escrita como um exercício problematizador de si mesmo.  

 

A ORDEM DO DISCURSO E AS RELAÇÕES DE PODER 
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A constatação da relação do discurso com o poder é o tema central da obra de 

1970 “A Ordem do Discurso”41, a qual é considerada como momento de transição para a 

fase genealógica. Nesta obra, Foucault (2006) tem por objetivo analisar o discurso 

apontando que sua materialidade é ordenada por um “jogo da rarefação imposta” 

(FOUCAULT, 2006, p. 70). A rarefação do discurso é aquilo que delimita seu 

funcionamento, produz o controle daquilo que pode e deve ser dito, enfim, anula seu 

acontecimento. Por isso, no decorrer de seu texto descreve os diferentes modos de 

controle do discurso, como os internos, os externos e os que determinam suas condições 

de funcionamento.  

Nesta obra de 1970 defende que a realidade do discurso é elidida durante a 

história do pensamento filosófico, pois a crença em um sujeito que conhece, pensa e diz 

a verdade não permite reconhecer que no discurso há uma ordem de disposição das 

coisas para o saber. Essa exclusão da realidade do discurso se apresenta de diferentes 

formas, por exemplo: o predomínio no discurso filosófico das funções do sujeito 

fundante e da experiência originária que anulam o discurso inscrevendo-o na ordem do 

significante. Deste modo, aponta que o discurso ocupou o menor lugar possível entre o 

pensamento e a palavra próprio dos sofistas e, apareceu apenas como aporte entre o 

pensar e o falar, isto é, restrito ao jogo dos signos e dos sentidos. 

Para o filósofo francês há em toda sociedade, mas principalmente na nossa, uma 

espécie de medo:  

 

[...] uma espécie de temor surdo desses acontecimentos, dessa massa 

de coisas ditas, do surgir de todos esses enunciados, de tudo o que 

possa haver aí de violento, de descontínuo, de combativo, de 

desordem, também, e de perigoso, desse grande zumbido incessante e 

desordenado do discurso. (FOUCAULT, 2006, p. 50). 

 

                                                 
41 A obra tem origem no discurso de Foucault pronunciado na aula inaugural de 2 de dezembro de 1970, 

quando Foucault assume a cátedra vacante no Collège de France. É importante notar que nesse texto 

aparecem vários temas que Foucault irá desenvolver nos próximos anos, como por exemplo, as relações 

de saber-poder, a disciplina e, também, a questão do método genealógico. Deste modo, o que se observa 

neste pequeno livro é a análise da coexistência das condições materiais de funcionamento do discurso 

com sua análise do poder como relação de forças que se produzem na apropriação social dos discursos. 
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Que poder é este que atravessa o discurso? Poder que foi habitado pelo sofistas e 

anulado na história da filosofia. Para Foucault, desde os gregos, principalmente Platão, 

o discurso se desenvolve atravessado por uma vontade de verdade que regulamenta o 

que se diz. Um poder de exclusão que separa o verdadeiro do falso, normatiza o 

enunciado e limita o discurso na ordem do significante. Por isso, esta realidade do 

discurso aparece como um domínio de investigação e o “lugar” sobre o qual é preciso 

pensar. 

Foucault (2006) inicia o texto mencionando seu objetivo em habitar o discurso 

naquilo que foi escondido e anulado, de ser envolvido pela palavra ao invés de apenas 

tomar a palavra. Por isso, defende a tese de que há na história do pensamento ocidental 

um poder institucional de ordenação dos discursos, que se utiliza de mecanismos de 

controle do discurso por temer seus efeitos. Assim, afirma: “Por mais que o discurso 

seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, 

rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder.” (FOUCAULT, 2006, p. 10). 

Enquanto desejo, o discurso não somente o manifesta, mas, também, é o objeto de 

desejo, aquele que deve ser controlado; enquanto poder, não só porque traduz as lutas, 

mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar.  

O que o desejo e o poder revelam é uma: 

 

[...] inquietação diante do que é o discurso em sua realidade de coisa 

pronunciada ou escrita; [...] inquietação de sentir sob essa atividade, 

todavia cotidiana e cinzenta, poderes e perigos que mal se imagina; 

inquietação de supor lutas, vitórias, ferimentos, dominações, 

servidões, através de tantas palavra sujo uso há tanto tempo reduziu as 

asperidades. (FOUCAULT, 2006, p. 8, grifos nossos). 

 

Por isso, Foucault irá analisar os mecanismos de rarefação do discurso, os quais 

são classifica em externos, internos e os de delimitação de seu funcionamento. Uma 

divisão didática que Foucault realiza para descrevê-los, porque menciona que na prática 

eles funcionam em coexistência. Começamos nossa descrição pelos externos. Dos três 

procedimentos externos, a saber: palavra proibida, segregação da loucura e vontade de 

verdade, é desta última que o autor descreve mais, porque entende que os dois primeiros 

orientam-se e são atravessados por este último. 
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Sobre este Foucault afirma que o discurso não é somente lugar de expressão de 

um saber, mas, de modo mais específico, e através dele que o poder se exerce. Há em 

todo discurso uma vontade de verdade que deseja sempre a verdade e produz a exclusão 

daquilo que não está nas delimitações de seu significante. Por isso, em cada discurso é 

preciso determinar qual a vontade de verdade que o conduz, a qual precisa ser 

questionada para que se possam compreender as condições de formação desse discurso, 

diagnosticando seus desejos e poderes pelos quais o sujeito luta e quer se apoderar. 

 

[...] se levantar-mos a questão de saber qual foi, qual é 

constantemente, através de nossos discursos, essa vontade de 

verdade que atravessou tantos séculos de nossa história, ou qual é, em 

sua forma muito geral, o tipo de separação que rege nossa vontade de 

saber, então é talvez algo como um sistema de exclusão (sistema 

histórico, institucionalmente constrangedor) que vemos desenhar-se. 

(FOUCAULT, 2006, p. 14, grifos nossos). 

 

Aqui, Foucault alerta para o fato de que a oposição entre o verdadeiro e o falso 

deve ser considerada como um sistema de exclusão que se manifesta historicamente. A 

passagem do discurso profético dos poetas para o discurso filosófico entre os gregos, 

marca a transformação de uma relação de distinção do verdadeiro e o falso pelo ato 

ritualizado do dizer e fazer, para um discurso como desejo pela posse da verdade que 

leva a produzir uma separação entre o que é verdadeiro e o que é falso no próprio 

discurso. Isso fica evidente quando o autor analisa a passagem da verdade como efeito 

do discurso (verdade como ato de justiça para os poetas gregos do século IV a.C.) para a 

verdade como produto de regras internas ao discurso (a verdade se aloja no enunciado 

um século mais tarde). O discurso filosófico inaugurado com os gregos passa a aceitar o 

verdadeiro como procedimentos do dizer, portanto, regulamentação do enunciado. 

Como afirma: 

 

[...] o discurso verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror, aquele 

ao qual era preciso submeter-se, porque ele reinava, era o discurso 

pronunciado por quem de direito e conforme ritual requerido; era o 

discurso que pronunciava a justiça e atribuía a cada qual sua parte; [...] 

Ora, eis que um século mais tarde, a verdade já não residia mais no 

que era o discurso, ou no que ele fazia, mas residia no que ele dizia: 

chegou um dia em que a verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz 
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e justo, de enunciação, para o próprio enunciado: para seu sentido, sua 

forma, seu objeto, sua relação a sua referência. (FOUCAULT, 2006, p. 

15). 

 

Essa passagem corresponde, para Foucault, ao momento em que o discurso 

deixou de ser a expressão clara de sua relação com o desejo e o poder. A crença em um 

discurso verdadeiro mascarou a vontade de verdade, enquanto desejo e poder, que se 

exerce em todo discurso. A vontade de verdade criou um desejo por um discurso 

transparente, não ordenado e ritualizado, enfim, de anular seus poderes. Contudo, a 

vontade de verdade institucionalizou o discurso filosófico como um desejo da e pela 

verdade que regulamenta o dizer e desarma o desejo e poder de um discurso profético. A 

vontade de verdade funciona como um sistema de exclusão que exerce sobre os 

discursos “[...] uma espécie de pressão e como que um poder de coerção.” 

(FOUCAULT, 2006, p. 18). 

Em relação aos procedimentos internos, Foucault aponta que o comentário, o 

autor e a disciplina são três processos que fazem como que o discurso exerça seu 

próprio controle. Eles funcionam por meio de sua classificação, ordenação e 

distribuição, e têm por objetivo submeter o discurso em suas dimensões de 

acontecimento e acaso. 

Enquanto o procedimento do comentário elide o acaso do discurso porque não 

tem outro papel “[...] senão o de dizer enfim o que estava articulado silenciosamente no 

texto primeiro.” (FOUCAULT, 2006, p. 25), portanto, coloca em jogo a identidade do 

discurso na forma da repetição e do mesmo; o princípio do autor, entendido não como 

indivíduo falante, mas como uma unidade e origem das significações, isto é, como uma 

função que anula o acaso do discurso pelo jogo da identidade; já a disciplina constitui 

entendida como o conjunto de domínios de objetos, métodos, definições, regras, 

técnicas e instrumentos, que colocam em jogo a identidade do discurso pela forma da 

reatualização permanente das regras. Sobre a disciplina afirma: “[...] não nos 

encontramos no verdadeiro, senão obedecendo às regras de uma ‘política’ discursiva 

que devemos reativar em cada um de nossos discursos.” (FOUCAULT, 2006, p. 35). 
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Sobre o terceiro conjunto de controle dos discursos, Foucault descreve que são 

condições de funcionamento que impõe aos indivíduos certas regras que um sujeito tem 

que respeitar para estar qualificado para enunciar algo. Trata-se da rarefação dos 

sujeitos que falam. Foucault aponta quatro procedimentos: ritual, sociedades do 

discurso, doutrina e apropriações sociais. 

O ritual define a qualificação que deve possuir os indivíduos que falam, isto é, 

a enunciação de um discurso é acompanhado de um conjunto de signos que se definem 

por gestos, comportamentos e circunstâncias. Sobre a sociedades do discurso, Foucault 

diz que embora não exista mais uma tal sociedade que promovia um jogo ambíguo de 

segredo e divulgação, o que existe na ordem do discurso verdadeiro é formas de 

apropriação de segredo e de não-permutabilidade, como pode ser observado no ato de 

escrever institucionalizados nos livros. Já a doutrina se constitui em um controle mais 

abrangente que a circulação restrita de uma sociedade do discurso. O pertencimento a 

uma doutrina não se configura apenas pelo reconhecimento de uma verdade e aceitação 

de suas regras, mas que “[...] a pertença doutrinária questiona ao mesmo tempo o 

enunciado e o sujeito que fala, e um através do outro. [...] A doutrina realiza uma dupla 

sujeição; dos sujeitos que falam aos discursos e dos discursos ao grupo [...].” 

(FOUCAULT, 2006, p. 42-43). A doutrina indica que o sujeito que pronuncia algo está 

marcado pela pertença a um lugar de fala. Finalizando a descrição dos procedimentos de 

funcionamento, Foucault aponta que a apropriação social dos discursos constitui um 

grande plano no qual todas as outras formas atuam, sendo a educação (e seus sistemas 

de ensino) a maneira pela qual uma sociedade produz seus mecanismos de controle do 

discurso. “Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar 

a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo”. 

(FOUCAULT, 2006, p. 44). E mais adiante afirma: 

 

O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da 

palavra; uma qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos 

que falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos 

difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do discurso com 

seus poderes e seus saberes? (FOUCAULT, 2006, p. 44-45, grifos 

nossos). 
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Depois de descrever estes procedimentos internos, externos e de controle do 

funcionamento do discurso, Foucault analisa que na história do pensamento filosófico a 

realidade do discurso como um jogo de limitações e exclusões foi apagada, e o discurso 

se desenvolveu apenas como um certo suporte entre o pensar e o falar.  Essa elisão da 

realidade do discurso se produziu na filosofia pelas seguintes formas: do sujeito 

fundante como inaugurador de um horizonte de significações que a história não teria 

senão a tarefa de explicar, sem a necessidade de passar pela instância singular do 

discurso; da experiência originária como uma espécie de reconhecimento primitivo que 

permite designar, nomear, julgar e conhecer a forma da verdade das coisas; e o tema da 

mediação universal que concebe o discurso apenas como exteriorização pelos signos de 

uma verdade anterior. Sobre isso, em síntese, o autor francês afirma: 

 

Quer seja, portanto, em uma filosofia do sujeito fundante, quer em 

uma filosofia da experiência originária ou em uma filosofia da 

mediação universal, o discurso nada mais é do que um jogo, da 

escritura, no primeiro caso, de leitura, no segundo, de troca, no 

terceiro, e essa troca, essa leitura e essa escritura jamais põem em jogo 

senão os signos. O discurso se anula, assim, em sua realidade, 

inscrevendo-se na ordem do significante. (FOUCAULT, 2006, p. 44-

45, grifos nossos). 

 

Por isso, Foucault afirma que se faz necessário realizar três tarefas: “[...] 

questionar nossa vontade de verdade; restituir ao discurso seu caráter de acontecimento; 

suspender, enfim, a soberania do significante.” (FOUCAULT, 2006, p. 51). Menciona 

que são tarefas que pretende realizar e que implicam a necessidade de um método a 

partir dos seguintes princípios: na inversão deve-se observar que onde percebemos uma 

expansão do discurso, existe, ao contrário, uma rarefação; na descontinuidade, não se 

deve tratar os discursos pela continuidade, mas como práticas descontínuas que se 

manifestam nas “[...] cesuras que rompem o instante e dispersam o sujeito em um 

pluralidade de posições e funções possíveis” (FOUCAULT, 2006, p. 58); na 

especificidade não tratar os discursos pelas significações prévias, mas como uma 

violência que fazemos as coisas, como uma prática que impomos; na exterioridade, não 

o discurso em sua significação interna revelação de algo escondido, mas na sua aparição 
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e regularidade externa. Enfim, quatro noções que servem de princípios reguladores para 

a análise do discurso em seu domínio de acontecimento. 

 

Certamente o acontecimento não é nem substância nem acidente, nem 

qualidade, nem processo; o acontecimento não é da ordem dos corpos. 

Entretanto, ele não é imaterial; é sempre no âmbito da materialidade 

que ele se efetiva, que é efeito; ele possui seu lugar e consiste na 

relação, coexistência, dispersão, recorte, acumulação, seleção de 

elementos materiais; não é o ato nem a propriedade de um corpo; 

produz-se como efeito de e em um dispersão material. (FOUCAULT, 

2006, p. 57-58, grifos nossos). 

 

A partir desses princípios, Foucault expõe dois conjuntos de análise que pretende 

realizar deste momento em diante: trata-se da articulação de uma análise crítica com a 

genealógica. Como afirma: “Assim, as descrições críticas e as descrições genealógicas 

devem alternar-se, apoiar-se umas nas outras e se completarem.” (FOUCAULT, 2006, p. 

69). Considera-se que o conjunto crítico é uma análise das condições discursivas, que 

tem por objetivo descrever os sistemas de recobrimento do discurso, ou seja, os 

procedimentos de controle como de ordenamento, exclusão, apropriação e rarefação. 

Como por exemplo, em seu estudo da sexualidade aponta uma interdição da linguagem 

promovida em uma prática confessional que exerce sobre os discursos um poder de 

nomeação, classificação e hierarquização das condutas proibidas. Já o conjunto 

genealógico diz respeito a formação efetiva dos discursos em seu poder de rarefação 

imposta, um “[...] poder de constituir domínios de objetos, a propósito dos quais se 

poderia afirmar ou negar proposições verdadeiras ou falsas.” (FOUCAULT, 2006, p. 

70). 

 

A NOÇÃO DE ESCRITA NA ARQUEOLOGIA DE FOUCAULT 

No texto “O que é um autor?” de 1969 (conferência na Sociedade Francesa de 

Filosofia), Foucault (2001) desenvolve a ideia da escrita ligada ao seu tema principal a 

função autor. Situa sua reflexão como problematização da crítica literária moderna, a 

qual desenvolve a ideia do apagamento do sujeito e, defende que esta proliferação da 
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escrita como ausência do autor esconde um bloqueio transcendental42. Apresentamos 

inicialmente, e de modo breve, a questão da função do autor. Foucault aponta que o 

nome de autor não é simplesmente um elemento em um discurso, mas constitui um 

função que rege seu funcionamento e permite caracterizar um certo modo de ser do 

discurso. Sendo seu objetivo: 

 

Não mais colocar a questão: como a liberdade de um sujeito pode se 

inserir na consistência das coisas e lhes dar sentido, como ela pode 

animar, do interior, as regras de uma linguagem e manifestar assim as 

pretensões que lhe são próprias? Mas antes colocar essas questões: 

como, segundo que condições e sob que formas alguma coisa como 

um sujeito pode aparecer na ordem dos discursos? Que lugar ele pode 

ocupar em cada tipo de discurso, que funções exercer, e obedecendo a 

que regras? Trata-se, em suma, de retirar do sujeito (ou do seu 

substituto) seu papel de fundamento originário, e de analisá-lo como 

uma função variável e complexa do discurso. (FOUCAULT, 2001, p. 

287). 

 

Desde modo, Foucault inverte o foco do modo como se entende o autor de um 

texto. Deixa claro que seu interesse não é fazer uma análise sobre os aspectos histórico-

sociológicos do personagem do autor, mas unicamente a relação do texto com o autor. 

Embora esta relação não é realizada pela crítica literária que enaltece a ideia do 

apagamento do autor, como está expresso na frase de Beckett43: “Que importa quem 

fala?”, este que é o primeiro enunciado deste texto de Foucault. O autor inicia seu texto 

afirmando: 

 

                                                 
42 Foucault (2001) no texto O Pensamento do Exterior de 1966, também desenvolve esta ideia sobre a 

literatura moderna. Como afirma: “O ‘sujeito’ da literatura (o que fala nela e aquele sobre o qual ela fala) 

não seria tanto a linguagem em sua positividade quanto o vazio em que ela encontra seu espaço quando se 

enuncia na nudez do ‘eu falo’.” (FOUCAULT, 2001, p. 221). Refletindo a partir de Nietzsche, Mallarmé, 

Artaud, Blanchot e Bataille, Foucault aponta que a soberania do sujeito moderno foi abalado pelo 

aparecimento do “eu falo”, isto é, do deslocamento da linguagem para este espaço da desubjetivação, da 

exterioridade como condição do fora no pensamento. “Esse pensamento que se mantém fora de qualquer 

subjetividade para dele fazer surgir os limites como vindos do exterior, [...] um pensamento que, em 

relação à interioridade de nossa reflexão filosófica e à positividade de nosso saber, constitui o que se 

poderia denominar “o pensamento do exterior’.” (FOUCAULT, 2001, p. 221). 
43 Samuel Beckett (1906-1989), dramaturgo irlandês, escreveu a peça Esperando Godot (escrita em 1949 e 

publicada em francês em 1952), mencionada por Foucault como um dos textos que o influenciou na 

ruptura com o marxismo, fenomenologia e o existencialismo. Beckett é considerado como um dos 

escritores mais influentes do século XX. Recebeu o Nobel de Literatura de 1969.  
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‘Que importa quem fala?’ Nessa indiferença se afirma o princípio 

ético, talvez o mais fundamental, da escrita contemporânea. O 

apagamento do autor tornou-se desde então, para a crítica, um tema 

cotidiano. Mas o essencial não é constatar uma vez mais seu 

desaparecimento; é preciso descobrir, como lugar vazio - ao mesmo 

tempo indiferente e obrigatório os locais onde sua função é exercida. 

(FOUCAULT, 2001, p. 264, grifos nossos). 

 

Neste primeiro parágrafo do texto fica claro os temas de sua análise, desenvolver 

a mudança de enfoque sobre a questão do autor e falar sobre o princípio ético que 

domina a escrita contemporânea, este é nosso principal enfoque neste texto. Sobre o 

modo como a escrita se desenvolve, afirma: 

 

Nessa indiferença, acredito que é preciso reconhecer um dos 

princípios éticos fundamentais da escrita contemporânea. Digo 

“ético”, porque essa indiferença não é tanto um traço caracterizando a 

maneira como se fala ou como se escreve: ela é antes uma espécie de 

regra imanente, retomada incessantemente, jamais efetivamente 

aplicada, um princípio que não marca a escrita como resultado, mas a 

domina como prática (FOUCAULT, 2001, p. 268). 

 

Foucault descreve dois temas que dominam a escrita contemporânea: a escrita se 

libertou do tema da expressão e seu parentesco com a morte. Em relação ao primeiro 

tema, a escrita não como obrigação de uma forma de interioridade como uma expressão 

do gesto de escrever, isto é, de fixar o sujeito em uma linguagem, mas que “[...] ela é 

um jogo de signos comandado menos por seu conteúdo significado do que pela própria 

natureza do significante; [...] trata-se da abertura de um espaço onde o sujeito que 

escreve não pára de desaparecer.” (FOUCAULT, 2001, p. 268). Já em relação a sua 

ligação com a morte, Foucault afirma que esse tema contemporâneo da escrita subverte 

um tema milenar que a associava ao tema da imortalidade, como era o caso da narrativa 

da epopeia dos gregos. Agora, a escrita está associada ao sacrifício da vida, em que a 

morte do autor é um apagamento voluntário, não é para ser representado em livros. 

Deste modo, “[...] a marca do escritor não é mais do que a singularidade de sua 

ausência; é preciso que ele faça o papel do morto no jogo da escrita.” (FOUCAULT, 

2001, p. 269). Contudo, Foucault destaque que esses modos de ser da escrita 

contemporânea são conduzidos por duas noções (de obra e de escrita) que 
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aparentemente estão destinadas a substituir o privilégio do autor, mas que bloqueiam 

está tão convicção do desaparecimento do autor. 

Sobre a noção de obra, a própria crítica contemporânea não busca destacar as 

relações da obra com o autor, nem reconstituir por meio dos textos um pensamento ou 

uma experiência, mas antes analisar sua estrutura, isto é, o jogo das suas relações 

internas. E então, Foucault pergunta: “O que é uma obra? O que é pois essa curiosa 

unidade que se designa com o nome obra?” (FOUCAULT, 2001, p. 269). Com isso, 

aponta que a questão da relação entre outor e obra é problemática, uma teoria mesmo 

disso não existe. E descreve o exemplo de Nietzsche, apontando que sua obra é a marca 

de seu registro, está relacionado com tudo que registrou, seus aforismos, rascunhos, 

anotações nas cadernetas, etc. 

Em relação a noção de escrita, Foucault descreve que atualmente não está 

associada ao gesto de escrever e nem como marca do que alguém teria querido dizer, 

mas “[...] esforça-se com uma notável profundidade para pensar a condição geral de 

qualquer texto, a condição ao mesmo tempo do espaço em que ele se dispersa e do 

tempo em que ele se desenvolve.” (FOUCAULT, 2001, p. 270). E aponta que este uso 

da escrita se constitui em um anonimato transcendental caracterizado em uma 

modalidade crítica e religiosa. 

 

Dar, de fato, à escrita um estatuto originário não seria uma maneira de, 

por um lado, traduzir novamente em termos transcendentais a 

afirmação teológica do seu caráter sagrado e, por outro, a afirmação 

crítica do seu caráter criador? Admitir que a escrita está de qualquer 

maneira, pela própria história que ela tornou possível, submetida à 

prova do esquecimento e da repressão, isso não seria representar em 

termos transcendentais o princípio religioso do sentido oculto (com a 

necessidade de interpretar) e o princípio crítico das significações 

implícitas, das determinações silenciosas, dos conteúdos obscuros 

(com a necessidade de comentar)? (FOUCAULT, 2001, p. 271, 

grifos nossos). 

 

Para Foucault, trata-se de um bloqueio transcendental. Não basta disseminar a 

afirmação vazia que o autor desapareceu, isto porque, o uso da escrita continua 

mantendo os privilégios do autor como um a priori. 
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Nesta mesma perspectiva, Foucault no texto “A Linguagem ao Infinito” de 1963, 

também desenvolve sua crítica ao modo como a escrita é praticada atualmente. Como 

afirma: 

 

Escrever, para a cultura ocidental, seria inicialmente se colocar no 

espaço virtual da auto-representação e do redobramento; a escrita 

significando não a coisa, mas a palavra, a obra de linguagem não faria 

outra coisa além de avançar mais profundamente na impalpável 

densidade do espelho, suscitar o duplo deste duplo que é já a escrita, 

descobrir assim um infinito possível e impossível, perseguir 

incessantemente a palavra, mantê-la além da morte que a condena, e 

liberar o jorro de um murmúrio. Essa presença da palavra repetida na 

escrita dá sem dúvida ao que chamamos de uma obra um estatuto 

ontológico desconhecido para essas culturas nas quais, quando se 

escreve, e a coisa mesma que se designa, em seu próprio corpo, 

visível, obstinadamente inacessível ao tempo. (FOUCAULT, 2001, p. 

49). 

 

Também no texto “Um narrador entre duas palavras” de 1966, Foucault (2001) 

está descrevendo sobre o papel da escrita na literatura contemporânea desenvolvendo 

sua relação com as noções de saber, experiência e imaginação. Aponta que estamos em 

um tempo em que escrita e saber estão profundamente embaralhados, em que “[...] a 

literatura é saber quando é um trabalho de interiorização, de memória: trata-se de 

amealhar calma e exaustivamente o conhecimento, de se apropriar do mundo, de colocá-

lo na medida do homem.” (FOUCAULT, 2001, p. 244). E aponta que esta relação 

perdurou até o fim do século XIX, quando “[...] a linguagem e a escrita eram 

instrumentos transparentes onde o mundo vinha se refletir, se decompor e se recompor; 

mas, de qualquer forma, a escrita e o discurso faziam parte do mundo.” (FOUCAULT, 

2001, p. 244). 

No entanto, para Foucault, a partir da obra “Ecce homo” de Nietzsche e de 

Mallarmé, começa a se desenvolver uma “[...] escrita tão radical e soberana que chegue 

a enfrentar o mundo, a equilibrá-lo, a compensá-lo, até mesmo a destruí-lo inteiramente 

e a cintilar fora dele.” (FOUCAULT, 2001, p. 245). Essa perspectiva é explorada por 

André Breton44, principal autor analisado no diálogo desta entrevista, para o qual: 

                                                 
44 André Breton (1896-1966) escritor francês, poeta e teórico do surrealismo. 
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[...] a escrita tornada saber (e o saber tornado escrita) é, pelo contrário, 

um meio de impelir o homem em direção aos seus limites, de acuá-lo 

até o intransponível, de colocá-lo o mais perto possível daquilo que 

está mais longe dele. Daí seu interesse pelo inconsciente, pela loucura, 

pelo sonho. (FOUCAULT, 2001, p. 244). 

 

Deste modo, Breton constrói uma outra moralidade da escrita, onde a 

experiência não se dá mais pela expressão, mas pelo ato de escrever. Como afirma: “A 

ética da escrita não vem mais do que se tem para dizer, das ideias que são expressas, 

mas do próprio ato de escrever.” (FOUCAULT, 2001, p. 245). Neste ethos da escrita 

como marca da liberdade do escritor é que se situa as noções da experiência e da 

imaginação. Sobre isso, Foucault diz: “[...] a redescoberta por Breton de toda a dinastia 

da imaginação que a literatura francesa havia rejeitado: a imaginação é menos o que 

nasce no coração obscuro do homem do que o que surge na densidade luminosa do 

discurso.” (FOUCAULT, 2001, p. 245). Foucault situa Breton como outro modo de se 

relacionar com a escrita do que predominava na França, em Breton o que está em jogo é 

a escrita como poder de mudar a vida, diferentemente da concepção que se produziu a 

partir do marxismo e do existencialismo de Sartre, na qual a escrita faz parte do mundo, 

está diretamente ligada com as questões da história e da política. Deste modo, a 

interpretação de Foucault é de que a escrita como potencialidade da vida em pensar e 

imaginar outros mundos estava suprimida pela concepção da escrita e do discurso como 

expressão do mundo. 

E sobre a ligação entre escrita e experiência, Foucault afirma: 

 

[...] a descoberta de um espaço que não é o da filosofia, nem o da 

literatura, nem o da arte, mas o da experiência. Estamos hoje em uma 

era em que a experiência - e o pensamento que é inseparável dela – se 

desenvolve com uma extraordinária riqueza, ao mesmo tempo em uma 

unidade e em uma dispersão que apagam as fronteiras das províncias 

outrora estabelecidas. (FOUCAULT, 2001, p. 246). 

 

Neste registro, fica claro que o ato da escrita trata-se de uma experiência que se 

dá no pensamento. A liberdade do escritor está na potência de pensar e experimentar 

outros modos de viver e imaginar outros mundos possíveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou refletir sobre o discurso e a escrita, dois elementos 

fundamentais para a prática da filosofia e seu ensino. É preciso pensá-los como 

acontecimentos que se produzem na experiência do pensamento problematizador, isto é, 

um modo de afetar-se e inquietar-se que nos permite estar atento ao que acontece 

conosco. E deste modo, deslocar-se de práticas que direcionam a filosofia em fórmulas 

de reprodução e transmissão do conhecimento, constituindo o discurso em relações de 

saber-poder que elidem seu acontecimento. 

Pensar o ensino de filosofia e sua prática em discurso (pronunciado ou escrito) 

como acontecimento exige dar-se tempo, rompendo com um modelo de ensino que 

busca a economia do tempo através de uma metodologia que visa apenas reproduzir 

respostas prontas para problemas que não são apropriados pelos estudantes. Isto quer 

dizer, precisamos pensar um tempo que não seja cronológico como o que domina nas 

práticas de ensino, na qual se transmite uma verdade abstrata, mas de uma compreensão 

do tempo como kairós45, em que se mantém uma relação viva com o presente por uma 

atitude atenta para coabitar o pensamento em seu acontecimento. Isto é, não podemos 

elidir a ocasião do pensamento problematizador para adequar-se ao cumprimento das 

metas avaliativas. Do mesmo modo, que segundo Nietzsche para filosofar é preciso 

ruminar, para praticar o filosofar no ensino médio exige dar-se tempo. Por isso, 

entendemos que a diminuição da carga horária da filosofia do currículo de ensino 

médio, como praticada nas reformulações curriculares a partir da nova Base Nacional 

Comum Curricular aprovada em 2018, não contribui para a formação de um olhar atento 

e cuidadoso consigo mesmo, com o outro e com o mundo. 
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PRI LA NIGRULINA BELECO LAŬ ETIKA KAJ ESTETIKA 

PERSPEKTIVOJ 

 

ON BLACK BEAUTY FROM ETHICAL AND AESTHETIC 

PERSPECTIVES 

 

SOBRE A BELEZA NEGRA NAS PERSPECTIVAS ÉTICA E 

ESTÉTICA 

 
Amanda Aparecida Salomão Lopes de Souza46 

 

Edivaldo Simão de Freitas47 

 

Resumo 

Ĉi tiu artikolo esploras dekomence esploras la perceptojn, kiujn nigrulinoj havas pri sia 

rilato kun haroj, beleco kaj emancipiĝo, surbaze de bibliografiaj informoj, kies ĉefaj 

esploraj fontoj estis la nigraj feminismaj verkistinoj kaj gespecialistoj pri la temo en la 

jarcento XXI, kun malsamaj opinioj. Ni havas kiel bazon la teorian recenzon disvolvitan 

por la serĉo de komprenado pri la malkonstruado de normaligita kaj enradikiĝinta 

senkoloniigeca beleco, okazanta en iuj specifaj etnoj, kiuj ĝis tiam ne havis parol-lokon 

pri malrespekto de sia propra beleco. La neado pri la beleco antaŭ aliaj grupoj kaj la 

malatento al ilia memestimo estas diskutataj de nigrulinoj nuntempe danke al iuj agadoj: 

la propra fortiĝo ene de nigrulaj komunumoj, interhelpadoj kontraŭ malbonaj 

politikistoj kaj devigemaj sistemoj, ktp.  Certe la rompo (kun la blankulaj reguloj 

kontraŭ la estetiko de nigrulinoj) alportis novan manieron observi la propran korpon al 

la nigrulinoj, estiganta  politikan diskurson, kiu plifortiĝas. Estas do alvoko al virinoj 

partopreni politikajn agojn, kaj tiamaniere ili rompas la socie truditan reĝimon de 

beleco.  

Ŝlosilvortoj: Nevidebleco de nigrulinoj. Beleco de la nigra virino. Estetiko de hararo. 

Nigrula enpoviĝo. Feminismo. 

 

Abstract 

This article explores, initially, the perceptions that black women have of their 

relationship with hair, beauty and emancipation, based on bibliographic information, 

whose main research sources were the black feminist writers and specialists on the 

subject of the XXI century, with different opinions on the subject. We are based on the 

theoretical review developed for the search for an understanding of the demolition of 
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normalized and entrenched decolonial beauty, occurring in some specific ethnic groups 

that until then had no place to talk about disrespecting their own beauty. The denial of 

beauty in front of other groups and the inattention to their self-esteem are being 

discussed by black women nowadays thanks to some activities. Certainly the rupture 

(with the whiteness rules against the aesthetics of black women) brought a new way of 

observing the black women’s own body, turning it into a political discourse that is 

intensifying. That is, by invoking women to participate in political actions, in this way 

they break against a socially imposed regime of beauty. 

Keywords: Invisibility of black women. Beauty of the black woman. Aesthetics of hair. 

Black empowerment. Feminism. 

 

Resumo 

Este artigo, inicialmente,  pesquisa as percepções que as mulheres negras têm de sua 

relação com o cabelo, a beleza e a emancipação, a partir de informações bibliográficas 

cujas principais fontes de pesquisa foram escritoras feministas negras e especialistas 

sobre o assunto no século XXI, com diferentes opiniões. Temos como base a revisão 

teórica desenvolvida para a busca de uma compreensão da desconstrução da beleza 

normalizada e arraigada da descolonização, ocorrendo em elguns grupos etnícos  

específicos que até então não tinham espaço para falar a resrespeito da própria beleza. A 

negação da beleza diante de outros grupos e a desatenção à sua autoestima estão sendo 

discutidas pelas mulheres negras hoje em dia, graças a algumas atividades: o 

autofortalecimento nas comunidades negras, ajuda mútua contra males políticos e 

sistemas coercitivos, e assim por diante. Certamente a ruptura (com as regras brancas 

contra a estética das mulheres negras) trouxe uma nova forma de observar o próprio 

corpo para as mulheres negras, dando origem a um discurso político que se intensifica. 

Há, portanto, um apelo para que as mulheres participem da ação política e, assim, 

possam romper contra o regime de beleza imposto socialmente. 

Palavras-chave: Invisibilidade de mulheres negras. Beleza da mulher negra. Estética do 

cabelo. Empoderamento negro. Feminismo. 

 

1. ENKONDUKO 

Tiel, ĉia demando reduktiĝas al tio: ĉu eblas al la homa menso 

domini tion, kion la homa menso kreis? (Nia traduko) 

Paul Valéry 

 

Tiu ĉi teksto prezentas la estetikan konstruadon je identeca beleco de nigrulino 

kaj ŝian lukton por estetika memestimo. En la lastaj kvin-cent jaroj, la nigrula beleco 

estis nuligita de “diskretaj” provoj pri perforta blankigo, per rasmiksa politiko, por 

supoza “plibonigo” de rasoj; tiaj politikoj celas pulvorigi tian etnon en Brazilo, sed ne 

tiel okazis; kaj nuntempe ekaperis senĉesa reagostulformo en nigrula movado, ne nur 
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por la nigrula beleco, sed por  ties akceptata ene de la propra nigrula socia medio, 

potencigante la statuson de korpo al politika-korpo kaj tiel iĝante agento, kiu ekestigas 

socian etnan/rasan amalgamon. La nigrulino ekrekonas sian parollokon kaj ekigas 

lukton por si mem.  

Nia artikolo ekaperis el observadoj pri la nigrulino kaj ŝia pozicio en la 

nuntempa socio kaj ĉia ĝia konfronto socihistorie neglektata. La ĉefa punkto de ĉi tiu 

esplorado estas pri hararo kiel emancipiĝformo kaj tia nova belecnocio, kiu ekaperis en 

mallonga tempospaco, kompare kun tiom longa historio de neado; en tiu senco la hararo 

estas rimarkata kiel socikultura konstruadformo. Louro (2007, 2004), Queiroz (2000) 

kaj Fraga (2000) ratifikas la ideon, ke iel la hararo ion signifas, kaj tio varias inter la 

kulturoj. Iel en nuntempo, la individuoj evidentiĝas pro grandego de mesaĝoj el 

amaskomunikiloj, tiuj kiuj la beleco elstariĝas. 

 

2. LA NOVA EKAPERO DE BELECO 

Ekde ĝia unua kontakto, ĝis ĝia koloniiĝo fare de blankaj homoj, la nigrula 

fenotipo ĉiam estis konsiderata netaŭga la laŭ altniveloj de centreŭropa beleco, kio estis 

modelo antaŭdeterminita, tiam, por aprecado kaj altniveligado koncerne al tio, kio estas 

bela aŭ estetike aprecata kiel formparadigmo de alta beleco. 

Pro ĝia uzurpita beleco (ni dirus ankaŭ: false ŝiminkita por ke kamufleblos iliaj 

karakteraj trajtoj) la nigra popolo bezonis pretekstojn, por plibone adekvatiĝi al socio. 

Tiaj evitadoj efikis senpere sur ĝian eksteraĵon kaj karakterizan estetikon: “Tio estadis 

necesa paŝo kaj por kontraŭbatali la negativecon jungitan al la identeco de femineco kun 

korporeco kaj por krei vidpunkton pli tutecan pri tio, kion signifas esti homo”. 

(FEDERICI, 2004, p. 15) (Nia traduko). 

La nigrula socio, neeviteble, iĝis ostaĝo de ciklaj malvirtoj el estetikaj agadoj, 

kiuj ŝanĝas ne nur ĝian eksteraĵon, sed ankaŭ modifas sin mem kaj kaŭzas damaĝojn 

psikajn, kondutajn kaj akordigantajn kun aliula parolo instiganta al estetika blankiĝo, el 

kies socia normo, tamen, la nigrula socio devus urĝe deturni, por ke ĝi povu ilin elimini. 

De Paula (2014) ratifikas pri sekvanta ideo: la individuoj kontrolas la korpojn unuj de la 

aliaj, tiel ĉiu ajn devas adopti agadojn por sia propra korpo laŭ normoj el sia kulturo. 
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La beleco de nigrulino pasas tra malkonstruigada procezo ĉe kunigitaj 

mempercepto kaj reprezenteco, sukcesante apogon el amaskomunikiloj direktitaj al 

nigrula socio, kaj ankaŭ igadas tiun nigrulinon senti sin mem inkluzivigita kaj 

reprezentata, ĉar tiaj agoj gajnas novajn (re)signifojn, favore al nigra beleco. Tial, 

resignifi la belecon devigu reformojn en la maniero kaj kondutformo por celo, kelkfoje 

kontraŭemancipiĝa, ĉu politika, socia ĉu simple estetika, tamen tio ne nuligas percepton 

pri kulturo kaj lingvaĵo (semiotiko) por parolloko. Laŭ Davis, (2016) tiaj reformoj 

esteblas neeviteblaj, kulminantaj en novaj retenformoj. Observante tiun vidpunkton, la 

beleco, iun ajn paradigmon ni mencias, ekkreas novajn formojn, kiuj malliberigas la 

nigrulinojn, precipe nigregulinojn (tiaj kiaj estas pli malhelaj). Do, kiel ni jam menciis: 

ĉiam estos mensaj artifikoj por manipuli la homarojn per amaskomunikiloj kaj aliaj 

artifikaĵoj. Kaj tio estas farebla de iu ajn, ĉu politika, ĉu ekonomia kaj eĉ estetika, kiel ni 

jam asertis. 

Gomes (2003) atestas, ke ia revalorigado ekstrapolas la individuon kaj atingas la 

etnan/rasan grupon, al kiu oni apartenas. La nigrulino rompendas kontraŭ tia sindromo 

el rasaj kastoj kaj rimarkendas sian rolon en la socio, kiel aktiva civitanino kaj scianta 

pri sia intelekta kaj beleca potencialo, intencante malkonstrui regadon super sia raso, kiu 

ŝajnas ĉesigita, sed revenas per “cikla movo” kun nova aranĝo, por plibone adekvatiĝi 

dum ĝia epoko kaj neceso. Tial ĉe tiu vidpunkto, oni memdiras: la lukto iĝendas je 

ĉiutaga movo kaj senĉese vigla, kvankam la konsekvencoj kaj alienigantaj artifikoj 

ankoraŭ longedaŭras pro malprogresemaj pensoj, kiuj la plejmulto ankoraŭ preferas 

akcepti, provcelante nuligi emancipiĝeblon de nigreco.  

 

3. LA HARARO KAJ LA AKTIVISMO KIEL IDENTECA KONSTRUO 

Hararo estas historio. Connell (2000) defendas, ke la korpo havas trajtojn de nia 

socia identeco, iel ĝi nin situigas kaj nin reprezentas en la socio, kaj tiel, la hararo, kiu 

estas parto de nia korpo aktivforme, estas ankaŭ parto de persona identeco de iu ajn 

individuo, ĝi rakontas historieron ne parolata pri ĉia ulo, ĉar okazas signifoplenaj ŝanĝoj 

dum la tempo, kaj en formo ĝin observi. 
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La hararo ekposedas privilegiitan lokiĝon en sociebleco de virino, kaj por 

nigrulino tio estas eĉ vundebla pozicio, Andrade (2012) defendas, ke akceptado kaj 

valorigado de krispa hararo havas du etapojn, kiuj estas: (i) identiĝo, kaj (ii) etna-rasa 

atribuiĝo, kioj havas kvar staĝojn, “ilin dominas, submetiĝa staĝo, impresa staĝo, 

militada staĝo kaj la organizada staĝo”, malgrado 

 

Kunaj, rasismo kaj seksismo, nin subpremas ĉiutage per la 

amaskomunikiloj. Ĉiaj reklamaĵoj kaj ĉiutagaj scenoj nin komparas al 

la kondiĉon, ke ni ne estos belaj kaj altiraj, se ni ne ŝanĝos nin mem, 

precipe niajn harojn. Ni ne povas rezignacii, se ni scias, ke la blanka 

supereco informas kaj provas saboti niajn klopodojn konstrui 

individuecon kaj identecon, (HOOKS, 2005, p. 7). (Nia traduko) 

 

La moderna mondo progresas per siaj teknologioj kaj kun ili aperas aliaj 

sistemoj de estetika endoktrinigo. La nigrulino rompis kontraŭ la malkrispigendo, aŭ 

varma kombilo, kio estas iom pli konata de pli maljunaj nigrulinoj, kaj travivis novan 

diktatoran sistemon: tiun de bukloj; tamen, kiu ne havas naturajn buklojn? Aŭ la hararo 

ne bukliĝas? Davis (2016) asertas, ke historie, kiam iu strebas krei reformojn, ili 

neeviteble kreas pli da subpremo. 

 

Kiel niaj prapatroj de la 19a jarcento, nur per aktiva rezisto ni postulas 

nian rajton aserti intelektan ĉeeston. La seksismo kaj rasismo 

laborantaj kune daŭrigas ikonografion de reprezentado pri la 

nigrulino, kio postlasas en la kolektiva kultura konscio la ideon, ke ŝi 

estas sur ĉi tiu planedo ĉefe por servi aliajn. (HOOKS, 2005, p. 468). 

(Nia traduko) 

 

Forlasante la submetiĝeman rilaton, kiun la nigrulino havis kun sia koloniigisto 

– rilato, kiu estis struktura mem –, oni ĉerpas la figuron de la dominanta blankulo, do 

oni diskutas pri la bildo de la modela nigrulo, tial oni diskutas pri la politika korpo. 

Gomes (2006) asertas, ke la korpo kaj hararo estas lokitaj kiel spacoj de akceptado, 

malakceptado kaj resignifoplenado. Tiam, la kultura plureco (ankaŭ marĝenigita) de la 

nigrulo direkteblus al la emancipiga celo de ĉi tiuj diversaj elektoj en politika kaj socia 

sfero. 

En la nigra etno estas io, kio eblas nomi rasajn kastojn, Gomes (2006) certigas, 

ke "la korpo kaj hararo rigardeblas kiel videblaj esprimoj de la lokado de subjektoj en 
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malsamaj sociaj kaj rasaj polusoj". Kaj kiam ni pli profunde analizas tiun ekzistantan 

(supozan) rasan kaston, kaj la lokon, kiun la nigra subjekto staras, precipe la nigrulino, 

oni konstatas, ke ŝi estas lokita en ian sub-rason. Laŭ Gomes (2006): "krispaj haroj kaj 

korpo povas esti konsiderataj esprimoj kaj simbolaj subtenoj de nigra identeco en 

Brazilo", tio estas, ĝi nomiĝendas nigrula beleco, tamen en etno, kiu jam estas 

konsiderata malsupera. Kun ŝia krispa hararo, ne buklaj (krispaĉaj laŭ iuj), kun ŝia 

malhela haŭtnuanco, larĝa nazo, dikaj lipoj kaj hiperseksigita korpo; ŝi iĝas malplimulto 

enigita en alian malplimulton. De Paula (2014) asertas, ke la korpo estas iom pli 

komprenata kiel socia kategorio. 

Irante kontraŭ ĉia tia ideo pri rasismo kaj estetika normigado, Gregori (1993) 

asertas, ke ekzistis vanteco ĉe tiuj nigrulinoj, kiuj deziris malkrispigi sin. Tiam li ne 

konsentas pri la ideoj de la antaŭe menciitaj aŭtoroj. La kritikisto opinias, ke la 

nigrulinoj volemas krispigi sian hararon, ne oni necesis adekvatiĝi al socio, el kiu ili 

jam estis. Do, erara aserto por plejmultaj aŭtoroj, tamen tia pensado atestis ideon, ke nur 

en la lastaj dudek jaroj oni vere konsideris la opinion de nigrulinoj pri ilia beleco kaj ilia 

hararo. Wietz (2003a) disvolvas la ideon, ke virinoj estas same konsciaj pri kulturaj 

perspektivoj, rilate al siaj hararoj. Do, pli oftas diri, ke hodiaŭ la hararo ne nur estas 

parto de la identeco de la nigrulino, sed kiel ŝi memsituas en la socio. 

 

La hararo estas centra elemento en la vivo de virinoj. Ĝi estas, 

samtempe, esprimo de personaj kaj sociaj trajtoj. Personaj, tiel en la 

senco havi genetikajn determinoj kiel en la ebleco sin modifi laŭ 

individuaj preferoj. Sociaj ĉar, publike ekspoziciitaj, ĝi influas la 

perceptojn kaj sociajn rilatojn de tiuj, kiuj ekspozicias ĝin, kaj ĉar ĝi 

estas subordigita (aŭ ne) al iuj kulturaj determinoj —kiuj tre influas 

individuajn preferojn. (WEITZ, 2003). (Nia traduko) 

 

La hararo iĝis speco de identeca pasporto, silenta sed potenca aktivismo; la 

aserto de socia ago – hararo estas nenio pli ol la krio diranta: "mi estas ĉi tie kaj mia 

opinio gravas". Laŭ Weitz (2003) malmulte gravas, kion virino faru per siaj hararo, se ŝi 

lasas ĝin natura, ĝin malkrispigas aŭ uzas teksaĵo sur sia kapo, sia hararo ja efikas sur la 

manieron, kiel aliaj homoj en socio reagas al ĝi, kaj ĝia influo estos pli granda aŭ eta, 

laŭ sia aspekto. Nu, laŭ la kompreno de Weitz (2003), la influo sur ĉiutagaj sociaj 
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agadoj havas grandan efikon sur la aspekto; kio povas signifi serion da aferoj, de la plej 

banalaj ĝis la plej kompleksaj plenumadoj. 

Ne necesas malfermi la buŝon, ĉar hodiaŭ tiu hararo iras tra lokoj, kiuj eĉ antaŭe 

estis konsiderataj privilegiitaj. Laŭ Gomes (2003), tiu ĉeestanta revalorigado iras multe 

preter la individuo, ĝi atingas la etnan kolektivon, al kiu li kaj ŝi apartenas. Lastatempe, 

ĝuste antaŭ dek ses jaroj, Kalil (2005) en sia libro titolita Chic, en kiu ŝi destinas 

ĉapitron por paroli pri la estetiko de nigrulinoj, ŝi asertas, ke malkrispigi ne samsignifas 

kiel difekti hararon, ĉar hodiaŭ ekzistas produktoj kunmetitaj el pli malpeza formulaĵo 

kaj kaŭzantaj malmultajn damaĝojn al la hararo, ĝi ne ĝin streĉas, nek ĝin ŝajnigas kun 

difektitaj aspektoj, ĝi nur mildigas nigrajn harbuklojn. Tamen Silva & Braga (2015), en 

sia artikolo pri Harartransiro, asertas la sekvanta: "pri drastaj damaĝoj kaŭzitaj de la 

kemiaĵoj. Ja, per tiom da malstreĉiĝo tra la longaj jaroj, estis tempo, kiam mi preskaŭ 

kalviĝis pro sennombraj kemiaĵoj, kiujn miaj haroj havis". Do, en tiu kunteksto, tiu 

aserto kunportas du grandajn erarojn, (i) la aserto pri rasoj ekzistantaj kiel temo 

malmulte diskutata, kaj (ii) ke kemiaĵoj destinitaj por “malsovaĝigi” krispajn harojn ne 

kaŭzas damaĝon. 

 

4. VIDEBLECO NE TRAFITA 

Eblas aserti, ke – aŭtorinoj kiel Angela Davis kaj Bell Hooks certigas tion – la 

nigra beleco iĝis nevidebla laŭlonge de sia historio, dum ĝi estis troseksobjektigita, kun 

negativa plifortigo de dominaj stereotipoj, de troa elmontrado kaj seksismoj de 

dominanta blankularo. Federici (2004) disvolvas la penson, ke estas necese analizi la 

politikan korpon, kiu memhavas revolucian agon kaj alportas malsaman vidpunkton al 

nuntempa filozofio, aldonante novan resignifon al la korpo kaj al politikaj diskursoj. 

Tiel la nigrula korpo estas komprenata kiel identeca-politika korpo kaj kiel karcero por 

multaj, tial la lukto por nigraj feministoj estas tiel grava, dum ĝi estas malfacile 

komprenata, valorigata kaj ne stereotipata. Laŭ Coupland (1997), la korpo videbliĝas 

kiel dolorigo kaj suferigo, lokanta la virinon en la pozicion de viktimo. Kaj laŭ Moore 

(2012), ĉiuj havas tiun nocion pri socialigo bonpor la familio, ke rasismo estis ideologia 

konstruo, intelekta ellaborado por trafi ekonomian kaj politikan celon. 
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Eĉ se la nigrula korpo estas en evidenteco, ĝi ne akiras gravan statuson, do ne 

oni ĉesas ĝin sklavigi. Pruvo de tio estas la hiperseksigado de nigregaj, helnigraj aŭ 

mulataj virinoj (ĉi tiu lasta referenco estas konsiderata pejorativa nuntempe) kiel la 

“Globbelulino”48, nigra kaj duonnuda virino, kiu sambas volupteme dum la karnavala 

periodo en nacia televidstacio aŭ aliaj cirkuladaj amas-komunikiloj. 

 

Iliaj muzoj estas belaj kaj dignaj, distanciĝantaj de la hiperseksigita 

stereotipo de la nigrulino, tre ĉeestanta en la imago de la periodo, kiel 

okazas en plejmultaj reprezentoj de la mulatino. Tiaj reprezentadoj pri 

mulatinoj aperas en diversaj kantoj ekde la 19-a jarcento kaj ankoraŭ 

cirkuladis en la 1960-aj kaj 1970-aj jaroj. (REIS, 2014, p. 2) (Nia 

traduko) 

 

Nenigrulino neniam estis elmontrata en simila situacio, dismontrata al la tuta 

lando, por ke ŝi plaĉu al sia dominanto, kun sia ridetvizaĝo kaj devigata kredi, ke ŝia 

socia statuso estos ŝanĝita, sed la vero estas, ke ŝi daŭre estis sklavino al la voluptemo 

kaj al la deziro de la patriarkeco. 

 

Kaj la seksisma / rasisma okcidenta koncepto pri kiu kaj kio estas 

intelektulo eliminas la eblon memori pri nigrulinoj kiel 

reprezentantinoj de intelekta alvokiĝo. Fakte, en kapitalisma 

patriarkeco kun blanka supereco, ĉia kulturo funkcias por nei al 

virinoj la oportunon sekvi la mensan vivon kaj igas la intelektan 

proprecon malpermesita loko. (HOOKS, 2005,  p. 468) (Nia traduko) 

 

Hodiaŭ, la videbleco de nigrulinoj kaj ilia komunumo devenas de ilia pozicio 

rilate al ilia beleco, do la industrio ĉesis vidi ilin kiel man-laboristaron kaj ekobservas 

ilin kiel eblan potence konsumantan publikon. Laŭ Davis (2016), kiam nigrulinoj 

moviĝas, ili igas la tutan strukturon de la socio moviĝi kun ili. En videbleca rilatado de 

nigrulinoj, estas neeble ne paroli pri feminismo, ia ne tiom konata feminismo, kiu 

traktas pri temo, kun videbleco kaj fokuso por apogkaŭzi al nigrulinoj. 

 

Sed kun la edukado kaj distingo de virinoj, ni havos povon, kiu 

konsistas en tio, konduki la anglosaksan rason al supera kaj pli nobla 

vivo kaj, tiel, per la leĝo de altiro, levi ĉiujn rasojn al pli justa nivelo ol 

                                                 
48 En Brazilo, ekzistas televidprogramo nomata “Globo”.  
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tiu, kiun oni atingus en la politikizolada situacio de seksoj. (DAVIS, 

2016, p. 90) (Nia traduko) 

 

La feminismo, kiu estis antaŭe pledo nur de blankulinoj, akiris sian nigrulan 

version kaj kun ĝi alportis fenomenon de emancipiĝo por nigrulinoj, nomata enpoviĝo. 

Laŭ Federici (2004), ĝi estis nemalhavebla paŝo por la subpremo kontraŭbatali la 

negativecon ligitan al la identeco de virineco kaj korpeco. Por la kreado de vidpunkto, 

laŭ kiu oni plene komprenas kion signifas “homo”, oni povas aserti, ke emancipiĝi 

rilatas al blankulinoj, kaj enpoviĝi al nigrulinoj. Surbaze de la tagordo de nigrula 

feminismo, la enpoviĝo temas pri la lukto por efektivafirmiĝo de nigrulinoj, kun la 

intenco konverti spacojn kaj instituciojn. 

Simpla demando, kiu tre bone klarigas la punktojn de blanka feminismo: ĉu via 

feminismo ampleksas la kaŭzon de servistinoj? La respondo estas eĉ pli simpla, hodiaŭ 

la hejma laboro, en Brazilo kaj ĉirkaŭ la mondo, estas klara restaĵero de la jaroj de 

sklaveco en la lando. Laŭ Davis (2016), sklaveco estis moknomata "hejma institucio" 

kaj sklavinoj estis nomataj per la senofenda esprimo "hejmaj servistinoj”, 

 

La vojo de savo por la emancipita amaso el nigra popolo ne plu trairas 

tra la kuireja pordo, kun ĝiaj grandaj salonoj kaj la verando subtenata 

per eksteraj pilieroj. Tiu vojo konsistas en tio, eskapi el hejma 

sklaveco, kiel ĉiuj nigruloj baldaŭ malkovris kaj scias. (DAVIS, 2016, 

p. 26) (Nia traduko) 

 

Nuntempe la hejma laboro estas plenumata plejparte de nigraj kaj ekstercentraj 

inoj, kiuj forlasas siajn hejmojn kaj infanojn por prizorgi la domon kaj eduki la infanojn 

de aliaj. Laŭ Davis (2016), la percepto pri laboro en "hejmaj servadoj", de 

ekssklavposedantoj, estis ĝentila konduto por la malestima okupado, kiu ne estis tro 

malsimila al sklaveco, eĉ nek iomete 

 

Proporcie, nigrulinoj ĉiam laboris pli ekster la hejmo ol siaj blankaj 

fratinoj. La grandega spaco, kiun laboro okupas hodiaŭ en la vivo de 

nigrulinoj, reproduktas modelon starigitan dum la unuaj jaroj de 

sklaveco. Kiel sklavinoj, tiuj virinoj havis ĉiujn aliajn aspektojn en sia 

ekzisto nevidebligitajn de deviga laboro. (DAVIS, 2016. p. 26) (Nia 

traduko) 
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Tra la jaroj, nigrulinoj serĉis sian lokon en aliaj sektoroj, inkluzive en la 

akademio, kaj tio iĝis pozitiva plifortigo por ilia lukto kaj ilia videbleco, kiel pensantaj 

ulinoj kaj dotitaj per vasta intelekto. 

 

Sociekonomi-kultura konjunkturo antaŭenpuŝis la aperon de serio de 

eksplodoj de junularaj esprimoj meze de la 1960-aj jaroj kaj en la fruaj 

70-aj jaroj. (...) La intenco estis ĉesi la subpremon spertitan en 

okcidentaj socioj, per neo al la imperio de scienca racio, al seksa 

subpremo, al kapitalismo, al militoj. (CIDREIRA, 2008, p. 35) (Nia 

traduko) 

 

Vidigi ne estas trosentigi, ĉi tiuj estas tute malsamaj terminoj, kaj kun konotacioj 

kaj pezoj sen ia similo. La ĉefa paradokso observita: eĉ tra la jaroj, la nigra virina figuro 

ankoraŭ malavantaĝas rilate al aliaj individuoj, se oni tion observas laŭ iom simplisma, 

sed seksisma, rasisma kaj klasisma vidpunkto, la nigrulino daŭre okupas pozicion kiel 

sklavino, en nuntempa socia strukturo; paralele en la historio, tio oni ne povas nei: la 

struktura rasismo ekzistas kaj sukcesas estigi anakronismon ĉe du malproksimaj 

momentoj de la historio. 

 

Tio konstituas la regresan, anakronisman elementon en la historio de 

nacia kulturo. Sed ofte tiu sama reveno al la pasinteco kaŝas lukton 

por mobilizi la "homojn" por ke ili purigu siajn vicojn, por ke ili 

forpelu la "aliajn", kiuj minacas ilian identecon, kaj por ke ili 

prepariĝu por nova marŝo antaŭen. (HALL, 2006, p. 50) (Nia traduko) 

 

 

5. LASTAJ KONSIDEROJ 

Estas neserioze argumenti sen kompletaj pruvoj pri la situacio de nigrulinoj 

hodiaŭ, farante almenaŭ historian enketon pri la lastaj jaroj. Do, ne necesas paroli pri la 

situacio de nigrulinoj antaŭ 120 jaroj, ĉar vere videblas, ke malmulto ŝanĝiĝis, sed antaŭ 

iom pli ol dudek jaroj tiun ŝanĝon oni sentas kun pli granda forto. Tiam, la nigrulinoj 

komencis esti pritraktataj laŭ socia tagordo, ne nur en akademio, sed ankaŭ kiel aktivaj 

kaj influaj konsumantinoj en siaj propraj komunumoj. 

La doktrino pri kemie traktataj haroj estis nuligita (almenaŭ per pli granda 

klareco), kaj la nigrulino ekvidas nature sin mem antaŭ sia spegulo kaj ekŝatas tion. Tio 

ĉesis esti unuopa, individua kaj aparta agado kaj ekfloris politika agado (same kiel soci-
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kultura), kiel pozicia formo. Kaj eĉ se okazas signifajn ŝanĝojn en la vivo de nigrulinoj, 

oni rimarkis malfacilecon de la ne-nigrula popolo por akcepti tiun novan pozicion de 

virinoj en la socio. 

Nuntempe, la nigrulino vidas sin ne nur kiel manlabora forto, sed kiel estaĵo 

dotita per libera pensado kaj intelekta potenco. Tiamaniere, la nigrula feminismo estas 

la granda potenciganto de tiu procezo, do ĝi lokis la nigrulinojn en la movado kaj ne nur 

fokusis ilian atenton sur iliaj doloroj. Do, Ili ankaŭ plene akceptis ilian kaŭzon, ŝanĝante 

siajn rolojn de viktimoj al aŭtorinoj de siaj propraj destinoj. 
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Resumo 

Mesmo depois de 133 anos do fim da escravidão no Brasil, o racismo ainda estrutura as 

relações raciais e sociais no país. Essas relações hierarquizadas operam na manutenção 

do racismo e dificultam a mobilidade racial e social da população negra, inclusive nas 

instituições de ensino e de trabalho. Nessa direção, este artigo tem como objetivo 

compreender se os estudantes do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus 

Cuiabá/Octayde Jorge da Silva, percebem o preconceito racial nos processos seletivos 

de vagas de emprego e/ou estágio na área secretarial, em Cuiabá - MT. O aporte teórico 
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Cuiabá/Octayde Jorge da Silva. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4338-8960. E-mail: 

tatioliveirasp@hotmail.com; oliveira.tatiane@ifmt.edu.br 
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aborda sobre o curso de Bacharelado em Secretariado Executivo e o estágio 

supervisionado no IFMT, bem como o preconceito racial e a seleção de emprego/estágio 

nessa área. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, exploratória e bibliográfica. Para 

a coleta de dados foram realizadas entrevistas com estudantes do 4º ao 6º semestre desse 

curso no primeiro semestre de 2019. A problemática que inquietou a pesquisa foi: será 

que os estudantes com marcas raciais negras (cabelo crespo e pele escura) sofrem 

preconceito racial nos processos seletivos? O resultado mostrou que há preconceito 

racial contra os portadores dessas marcas raciais mais evidentes nos processos seletivos 

para vagas de emprego e/ou estágio na área secretarial. Desse modo, sugere-se mais 

ações educativas que valorizem as identidades negras em conjunto entre as instituições 

de ensino e as empresas, na tentativa de combater esses preconceitos raciais. 

Palavras-chave: Preconceito racial. Estudante. Processo seletivo. 

Abstract 

Even after 133 years of the end of slavery in Brazil racism still structures racial and 

social relations in the country. These hierarchical relationships operate to maintain 

racism and hinder the racial and social mobility of the black population, including in 

educational and work institutions. In this direction, this article aims to objective 

understand if the students of the Bachelor's degree in Executive Secretariat at Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Mato Grosso, campus Cuiabá - 

Octayde Jorge da Silva, perceive racial prejudice in the job selection/professional 

internship in the secretarial area, in Cuiabá. The theoretical contribution addresses the 

bachelor's degree in Executive Secretariat and the supervised internship at IFMT, as 

well as racial prejudice and the selection of jobs / internships in this area. The research 

has a qualitative, exploratory and bibliographic approach. For data collection, semi-

structured interviews were conducted with students from the 4th to the 6th semester of 

this course, in the first semester of 2019. The problem that disturbed the research was: 

do students with black racial marks (curly hair and dark skin) suffer racial prejudice in 

the selection processes? The result showed that there is racial prejudice against the 

bearers of these racial marks more evident in the job selection/professional internship in 

the secretarial area. In this way, more educational actions are suggested jointly between 

educational institutions and companies that value black identities, in an attempt to 

combat these racial prejudices. 

Keywords: Racial prejudice. Student. Selective process. 

 

Resumo 

Eĉ post 133 jaroj ekde fino de sklaveco en Brazilo, rasismo ankoraŭ strukturas la rasajn 

kaj sociajn rilatojn en la lando. Tiuj hierarkiigitaj rilatoj laboras pro konservado de 

rasismo kaj malfaciligo de la rasa kaj socia movebleco de la negra popolo, inklude en 

lern- kaj laboraj institucioj. Tiel, tiu ĉi artikolo celas kompreni ĉu studentoj de la 

bakalaŭriga kurso pri Plenumiga Sekretariado de la Federacia Instituto pri Edukado, 

Scienco kaj Teknologio de Matogroso, kampuso Cuiabá/Octayde Jorge da Silva, 

perceptas ian rasan antaŭjuĝon dum la selektaj procezoj por labor- aŭ staĝpostenoj en 

ties fako, en la urbo Cuiabá, MT. La teoria bazo pritraktas kaj la bakalaŭrigan kurson pri 
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Plenumiga Sekretariado - kaj ties superrigardita staĝo en IFMT - kaj same la rasan 

antaŭjuĝon kaj selektado por laboro/staĝo en tiu fako. La esploro prezentas kvalitan, 

surlokan kaj bibliografian aliron. Por kolekto de datumbazo oni realigis intervjuojn kun 

studentoj de la 4-a ĝis la 6-a studperiodojn, dum la unua duonjaro de 2019. La 

demandaro kiu naskigis tiun esploron estis: ĉu la studentoj kun negrorasaj identigiloj 

(krispa hararo kaj malhela haŭtkoloro) suferas rasan antaŭjuĝoj dum selektadaj 

procezoj? La rezulto elmontris ke ja estas rasa antaŭjuĝo kontraŭ la prezentantoj de tiuj 

pli evidentaj rasaj identigiloj, ĉu en selektadaj procezoj por labor- aŭ staĝpostenoj en la 

sekretaria fako. Tiel, oni sugestas pli da edukaj agadoj kunigantaj la lerninstitucioj kaj 

entreprenoj kiuj valorigu negrajn identecojn, kiel provo kontraŭbatali tiujn rasajn 

antaŭjuĝojn. 

Ŝlosilvortoj: Rasa antaŭjuĝo. Studentoj. Selektadaj procezoj. 

 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com as informações contidas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

vigente no período desta pesquisa, de 200953, a graduação de Bacharelado em 

Secretariado Executivo no Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT, campus 

Cuiabá/Octayde Jorge da Silva, busca qualificar os estudantes para atuarem com visão 

holística e proativa por meio das aulas teóricas e práticas, além da experiência do 

estágio supervisionado no qual situações reais da futura profissão são vivenciadas.  

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é de compreender se os estudantes 

do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo do IFMT, campus Cuiabá/Octayde 

Jorge da Silva, percebem preconceito racial nos processos seletivos de vagas de 

emprego e/ou estágio na área secretarial, em Cuiabá. 

A problemática da pesquisa busca responder: será que os estudantes com marcas 

raciais negras (cabelo crespo e pele escura) sofrem preconceito racial nos processos 

seletivos? À vista disso, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), apontou 

que no ano de 2018, “75,7% das pessoas em condição de pobreza no Brasil eram 

negras”. Assim, “[...] o andar mais baixo da pirâmide social brasileira é compartilhado 

por mulheres e homens negros” (IPEA, 2020, p. 298). Nesse cenário crítico, precário e 

injusto, o racismo no Brasil, que é acionado, principalmente, pelas marcas raciais, afeta 

                                                 
53 Após a conclusão deste artigo, um novo PPC foi aprovado/publicado em 2021. 
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de forma negativa a população negra nas diversas áreas da vida, incluindo o mundo do 

trabalho, realidade que dá luz à problemática desta pesquisa e instiga a investigação. 

A hipótese inicial, diante da falácia da democracia racial, abordada mais à frente, 

é de que há preconceito racial “à brasileira” (TELLES, 2003) nos processos seletivos 

para as vagas de emprego e/ou estágio e os estudantes com as marcas raciais negras, 

principalmente os de cabelo crespo e com a pele escura, são prejudicados nesse aspecto. 

Contudo, é importante frisar que há outros grupos desfavorecidos socialmente como as 

pessoas com deficiências, indígenas, por gênero etc., entretanto, não são foco desta 

pesquisa. 

Nessa linha de pensamento, tanto as instituições de ensino quanto as empresas 

precisam adotar medidas e intervenções antirracistas a fim de dirimir as desigualdades 

decorrentes do “preconceito de marca” (NOGUEIRA, 1985) nos processos seletivos, 

principalmente aos portadores das marcas raciais negras. Assim, 

 

[...] o preconceito de raça se exerce em relação à aparência, isto é, 

quando toma por pretexto para as suas manifestações, os traços físicos 

do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque, diz-se que é de 

marca; quando basta a suposição de que o indivíduo descende de 

certo grupo étnicos, para que sofra as consequências do preconceito, 

diz-se que é de origem. [...] O negro ou a pessoa escura sempre luta 

com desvantagem. Não se devem subestimar as dificuldades que o 

indivíduo escuro (ou negróide) tem de enfrentar, seus sofrimentos e 

angústias, seus prejuízos morais e materiais (NOGUEIRA, 

1985[1954], p. 78-79, grifos nossos). 
 

A categoria “raça” nesta pesquisa tem uma abordagem de construção social, 

amparada em D’Adesky (2009), ao demarcar que independentemente da quantidade de 

categorias raciais, que variam de um grupo para o outro, são construções sociais, haja 

vista que a própria categorização é também uma construção social. Dessa maneira, 

 

a construção da raça não tem um determinante único, mas é 

significativamente influenciada, em sua forma, pelo processo de 

construção do Estado-nação em cada contexto. […] A história, as 

diferenças físicas e o desenvolvimento econômico podem reforçar a 

dominação racial, que exige limites claramente estabelecidos entre 
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categorias fisicamente distintas, mas não predetermina sua existência 

nem a forma que estas vão assumir. É a política do Estado que divide 

oficialmente as pessoas em categorias como negro, branco ou mulato 

e aplica a discriminação legal (ANTONY MARX, 1996 apud 

D’ADESKY, 2009, p. 135). 
 

Nesse contexto da raça com diversas influências e que impõe limites a depender 

das características físicas, dividiu este trabalho em 4 etapas, sendo a primeira uma breve 

discussão sobre o curso de Bacharelado em Secretariado Executivo e o estágio 

supervisionado no IFMT, bem como sobre algumas questões raciais brasileiras, 

contendo uma síntese das políticas públicas no Brasil, e em seguida, sobre o preconceito 

racial e a seleção de emprego/estágio nessa área. 

A segunda etapa explanou sobre a metodologia que foi baseada na pesquisa 

qualitativa, exploratória e bibliográfica. A coleta de dados foi realizada por meio de 

entrevistas com estudantes do 4º ao 6º semestre desse curso, em maio de 2019.  

A terceira etapa foi a discussão e análise de dados que foi possível mostrar os 

resultados da pesquisa. Por último, as conclusões baseadas na análise de dados 

realizadas pela interpretação das respostas dos estudantes. 

 

2 O IFMT E O SECRETARIADO EXECUTIVO 

O IFMT foi criado nos termos da Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que 

institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 

Atualmente, possui aproximadamente 25 mil estudantes, nos mais de 100 cursos 

distribuídos nos níveis: Superior (bacharelado, licenciatura e tecnologia), Pós-graduação 

(especializações e mestrados), Técnico (com ensino médio integrado, subsequente, 

concomitante e Proeja), Educação a Distância (UAB e Profuncionário), além de cursos 

de curta duração, como Formação Inicial e Continuada (FIC) (IFMT, 2019). 

No ano de 2009, devido ao grande crescimento econômico e a inserção do Mato 

Grosso no mercado internacional, o IFMT identificou a necessidade da implementação 
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do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo em decorrência da demanda por 

mão de obra qualificada.  

O curso tem duração de 6 semestres, distribuído entre aulas práticas, teóricas e o 

estágio supervisionado. O futuro profissional é preparado para atuar em diferentes 

circunstâncias que demandam senso crítico, proatividade, ética e habilidade. Além das 

Técnicas Profissionais Secretarias (TPS), a formação é composta por duas línguas 

estrangeiras, o espanhol e o inglês, atendendo a demanda do mercado internacional 

(PPC, 2009). 

A profissão de secretariado executivo é regulamentada pela Lei nº 7.377/85 que 

dispõe sobre o exercício da profissão de secretário, e dá outras providências, 

complementada pela Lei nº 9.261/96 que altera a redação dos incisos I e II do art. 2º, o 

caput do art. 3º, o inciso VI do art. 4º e o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 7.377. 

Assim, 

 

[…] Art. 2º 

I - Secretário Executivo: 
a) o profissional diplomado no Brasil por curso superior de 

Secretariado, legalmente reconhecido, ou diplomado no exterior por 

curso superior de Secretariado, cujo diploma seja revalidado na forma 

da lei; 

b) portador de qualquer diploma de nível superior que, na data de 

início da vigência desta Lei, houver comprovado, através de 

declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos 

trinta e seis meses, das atribuições mencionadas no art. 4º desta Lei; 

 

[…] Art. 4º - São atribuições do Secretário Executivo: 
I - planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; 

II - assistência e assessoramento direto a executivos; 

III - coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de 

empresas; 

IV - redação de textos profissionais especializados, inclusive em 

idioma estrangeiro; 

V - interpretação e sintetização de textos e documentos; 

VI - taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de 

explanações, inclusive em idioma estrangeiro; 

VII - versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às 

necessidades de comunicação da empresa; 

VIII - registro e distribuição de expedientes e outras tarefas correlatas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7377.htm#art2i
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IX - orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de 

encaminhamento à chefia (BRASIL, 1996). 
 

O secretariado executivo tem quatro áreas como pilar da profissão, isto é, gestão, 

assessoria, consultoria e o empreendedorismo (PORTELA et al., 2013).  

De acordo com a Resolução nº 5 de 23.06.2005, o Ministério da Educação 

(MEC) estabeleceu diretrizes curriculares com as competências mínimas que os cursos 

superiores em Secretariado Executivo devem proporcionar: 

 

I – Capacidade de articulação de acordo com os níveis de 

competências fixados pelas organizações; 

II – Visão generalista da organização e das peculiares relações 

hierárquicas e inter-setoriais; 

III – Exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre 

planejamento, organização, controle e direção; 

IV – Utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com 

valores e estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e 

situações organizacionais; 

V – Habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão; 

VI – Domínio dos recursos de expressão e de comunicação 

compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos processos de 

negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 

VII – Receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca 

de sinergia; 

VIII – Adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da 

qualidade e da produtividade dos serviços, identificando necessidades 

e equacionando soluções; 

IX – Gerenciamento de informações, assegurando uniformidade e 

referencial para diferentes usuários; 

X – Gestão e assessoria administrativa com base em objetivos e metas 

departamentais e empresariais; 

XI – Capacidade de maximização e otimização dos recursos 

tecnológicos; 

XII – Eficaz utilização de técnicas secretariais, com renovadas 

tecnologias, imprimindo segurança, credibilidade e fidelidade no fluxo 

de informações; e 

XIII – Iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, 

abertura às mudanças, consciência das implicações e 

responsabilidades éticas do seu exercício profissional (BRASIL, 

2005). 
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Em concordância e complemento com essas competências mínimas, de acordo 

com Albernaz (2011) apud Oliveira et al. (2017, p. 42), algumas características do 

secretário executivo perpassam por uma “boa comunicação escrita e oral, 

gerenciamento de informações e documental, visão holística da empresa, gestão do 

setor, conhecimento profundo da cultura e objetivos da empresa [...]”. 

Logo, para além dessas competências, existem as atividades rotineiras da 

profissão que também são importantes e necessárias, bem como outras ações fora da 

rotina que demandam tomadas de decisões autônomas, criativas, éticas e eficazes do 

secretário executivo.  

Ao encontro dessa perspectiva, Albuquerque et al. (2019) em uma pesquisa do 

IPEA, apontaram que a profissão de secretariado executivo dificilmente será substituída 

pelos robôs e pela tecnologia, principalmente pelo aspecto criativo e de análise crítica 

desse/a profissional, o que fortalece a escolha, a manutenção e a valorização dessa 

profissão que por muitos anos foi e ainda é desvalorizada e estereotipada. Todavia, é 

uma situação que vem mudando, a própria história de resistência e persistência 

comprova isso. 

 

2.1 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO NO IFMT 

Na percepção de Santos (2010) a teoria se complementa com a prática e a partir 

disso, oportuniza uma aprendizagem eficaz e que atenda às expectativas do estudante, 

bem como a das organizações e da sociedade. Nas palavras de Portela e Schumacher 

(2007, p. 35) é um momento que “aprende a fazer fazendo”. 

Por sua vez, ao ingressar na faculdade de Bacharelado em Secretariado 

Executivo no IFMT, o estudante tem contato com as teorias que envolvem a área, porém 

como é um curso noturno, associar a teoria com a prática em momentos extraclasse 

supervisionado pelo professor, fica mais difícil, já que quase 100% desses estudantes 

trabalham ou fazem estágio durante o dia. Contudo, o estágio obrigatório possibilita a 

articulação da teoria com as situações práticas do cotidiano da futura profissão, permite 

reflexão e aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula.  
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De acordo com Buriolla (2011) é a oportunidade e o momento no qual os 

estudantes começam a construir as suas identidades profissionais. 

Nessa direção, durante o 3º semestre desse curso o estágio supervisionado 

obrigatório é realizado sob a supervisão do professor que desenvolve essa disciplina, 

além de outros momentos que envolvem a carga horária do estágio até o momento final 

da apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que é o Relatório do 

Estágio (PPC, 2009). 

 

3 QUESTÕES RACIAIS BRASILEIRAS 

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE ÀS DESIGUALDADES RACIAIS 

A história do Brasil é formada por “silêncios”, “mentiras” e “omissões” 

(DOMINGUES, 2005, p. 82). Entretanto, o movimento negro nunca se omitiu e sempre 

reivindicou ações do Estado para o combate às desigualdades raciais, sociais, 

educacionais, econômicas, econômicas, simbólicas etc., no país (SANTOS, 2016).  

Desse modo, fruto dessas reinvindicações, vale destacar o importante momento 

da participação brasileira na Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação 

Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, em Durban, na África do Sul, em 2001, 

que segundo Nilma Bentes, foi uma oportunidade de pensar ações conjuntas contra o 

“apartheid informal” existente no Brasil (IPEA, 2020, p. 283).  

A partir disso, de forma sintetizada abaixo, no quadro 1, constam algumas ações 

institucionais públicas com pautas que tratam das questões raciais no Brasil, iniciadas 

em 2003, com a criação da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SNPIR54), atualmente vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos (MMFDH) (IPEA, 2020). Foi criado também o Conselho Nacional 

de Promoção da Igualdade (CNPIR), que é um órgão colegiado de caráter consultivo, 

vinculado à SNPIR55.  

                                                 
54 Antiga Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR).   
55 Fonte: Participação em Foco - Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (ipea.gov.br). 

Acesso em: 08 out. 2021.  

https://www.ipea.gov.br/participacao/conselhos/conselho-nacional-de-combate-a-discriminacao-lgbt/136-conselho-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial/272-conselho-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial
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Quadro 1: Ações institucionais públicas  

 

Arranjo Objetivos estratégicos 

Seppir 

Órgão do Executivo; tem por atribuição propor, 

formular, articular e executar ações de promoção 

da igualdade racial. 

Inclusão da temática racial no Plano Plurianual 

(PPA) 

Instrumento de planejamento e diretriz 

orçamentária das ações de igualdade racial. 

Ações, iniciativas e programas com enfoque 

racial foram visibilizados.  

Conselho Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial 

Democratização da gestão e do processo 

decisório. Tem por função propor ações de 

igualdade racial; apreciar a proposta orçamentária 

da Seppir e indicar prioridades; tutelar 

deliberações das conferências nacionais; propor 

moções, recomendações ou resoluções referentes 

a direitos de indivíduos e/ou grupos étnicos-

raciais. 

Política de Promoção da Igualdade Racial 

Definição de objetivos, princípios, diretrizes e 

ações de igualdade racial. A política teve na Icerd 

e no Plano de Ação de Durban um de seus eixos 

estruturantes. 

Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

(Planapir) 

Definição de ações, metas e prioridades de 

igualdade racial. Instituiu um comitê de 

articulação e monitoramento, com a participação 

de diversas pastas setoriais. O comitê foi 

revogado pelo Decreto nº 10.087/2019 

Fórum Intergovernamental de Promoção da 

Igualdade Racial 

Estratégia para dar capilaridade às ações de 

promoção da igualdade entre entes de governo da 

federação. 

Estatuto da Igualdade Racial 
Principal referência legal do conjunto de direitos 

e políticas destinadas à população negra. 

Sistema Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial (Sinapir) 

Instância de organização e articulação das 

iniciativas governamentais interfederativas. 

Conferências nacionais 

Democratização da gestão e do processo 

decisório. Foram realizadas quatro conferências 

nacionais desde 2003, contando com a 

participação de movimentos sociais. Suas 

deliberações são incorporadas ao Planapir. 

Fonte: (IPEA, 2020, p. 288-289). 

 

Uma conquista recente no combate ao racismo, foi o decreto legislativo, nº 01, 

de 2021, “que aprova o texto da convenção interamericana contra o Racismo, a 

Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, adotada na Guatemala, por 
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ocasião da Assembleia Geral dos Estados Americanos, em 5 de junho de 2013”56. De 

acordo com a Agência Câmara de Notícias57, a discriminação racial: 

 

[...] pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou 

étnica e é definida como “qualquer distinção, exclusão, restrição ou 

preferência, em qualquer área da vida pública ou privada, com o 

propósito ou efeito de anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou 

exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos 

humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos 

internacionais aplicáveis aos Estados partes”. 

 

Para dar continuidade ao combate à discriminação racial, em relação à educação, 

em síntese58, o quadro de transformação das políticas públicas de ações afirmativas no 

Brasil, expandiu-se a partir do ano de 1999, quando essas discussões ganharam mais 

fôlego no país. De acordo com Jack Greenberg, ação afirmativa é: 

 

[…] uma preferência especial em relação a membros de um grupo 

definido por raça, cor, religião, língua ou sexo, com o propósito de 

assegurar acesso a poder, prestígio e riqueza […]. É um mecanismo 

usado em diferentes tipos de sociedade: democráticas, socialistas, 

autoritárias, combinadas e pós-coloniais, destinado a ajudar minorias 

[…] anteriormente discriminadas para que possam superar as 

desvantagens em muitas áreas da vida econômica, social e política. 

Tem produzido mudanças para algumas pessoas [...] (SANTOS, 2016 

apud OLIVEIRA, 2020). 

 

Entre alguns resultados a partir do ano de 1999, destaca-se a Lei nº 10.639 de 

2003, “que trata da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas 

redes públicas e privadas do ensino regular no Brasil”, e a Lei nº 12.711 de 2012, “que 

trata sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino 

técnico de nível médio e dá outras providências”, formalizando o programa brasileiro de 

ações afirmativas (OLIVEIRA, 2020, p. 129).  

                                                 
56 Fonte: Decreto legislativo - DOU - Imprensa Nacional (in.gov.br). Acesso em: 08 out. 2021. 
57 Fonte: Congresso Nacional promulga Convenção Interamericana contra o Racismo - Notícias - Portal 

da Câmara dos Deputados (camara.leg.br). Acesso em: 08 out. 2021. 
58 Para detalhamento sobre as políticas de ações afirmativas no Brasil, sugere-se a leitura da dissertação 

de mestrado da pesquisadora Oliveira (2020), intitulada: “Entre bolhas raciais, podas e sonhos: as 

relações entre identidades negras e brancas em suas dimensões estéticas (cabelo e corpo afro) no contexto 

das ações afirmativas da UFMT”. 
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Em relação ao mundo do trabalho, uma pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada no ano de 2019, que mostra que: 

 

Em 2018, os brancos ganhavam, em média, 73,9% mais do que pretos 

ou pardos. E a desigualdade se mantém mesmo quando verificada a 

remuneração por horas trabalhadas (IBGE, 2019, grifos nossos). 

 

A pobreza atinge sobretudo a população preta ou parda, que 

representa 72,7% dos pobres, em números absolutos 38,1 milhões de 

pessoas. E as mulheres pretas ou pardas compõem o maior 

contingente, 27,2 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza 

(IBGE, 2019, grifos nossos) 

 

Em concordância com a pesquisadora Oliveira (2020) e o que demostra essa 

pesquisa do IBGE, a pobreza no país tem cores definidas, ela é preta e parda. O racismo 

institucional é tão eficaz que consegue abarcar “estratificações de classe, favorece a 

população branca em situação de pobreza e prejudica a população negra em situações de 

classe média e alta” (OLIVEIRA, 2020, p. 122). Ou seja, a cor ainda tem poder de 

articular diversas estruturas e alocar a população negra, inclusive a da classe média e 

alta, como inferiorizados socialmente, mesmo com avanços decorridos das leis e 

políticas públicas, o que mostra que ainda há um caminho longo para a equidade social 

e racial.  

Importante também é destacar o Programa de Combate ao Racismo Institucional 

(PCRI), criado em 2005, com foco na saúde, em parceria com a SEPPIR, atual SNPIR, 

que tem como objetivo: 

 

[...] fortalecer a capacidade do setor público na identificação e na 

prevenção do racismo institucional, a partir da formulação de 

políticas, capacitação institucional e revisão de normas e 

procedimentos, e fomentar a participação das organizações da 

sociedade civil organizada no diálogo sobre políticas públicas. [...] 

(IPEA, 2009, p. 160). 

 

De forma geral, as políticas públicas de Estado são importantes e necessárias ao 

combate das desigualdades sociais e raciais, que são problemáticas diferentes, por isso 
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exigem políticas e ações específicas para cada grupo, mas que se interseccionam e 

causam diversos prejuízos simbólicos, econômicos, materiais, educacionais, 

institucionais etc. Esse último impacta no momento da seleção e na permanência de 

empregos ou estágios, bem como na ascensão profissional, além de aspectos simbólicos 

à população negra e às demais minorias políticas.  

 

3.2 PRECONCEITO RACIAL E A SELEÇÃO DE EMPREGO/ESTÁGIO 

De acordo com a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes 

resultantes de preconceito de raça ou de cor, no art. 4º “incorre na mesma pena (reclusão 

de dois a cinco anos) quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional, obstar a promoção funcional. Negar ou obstar emprego em 

empresa privada” (BRASIL, 1989). Para além disso, 

 

§ 1
º
 Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de 

raça ou de cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência 

ou origem nacional ou étnica: 
I - deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em 

igualdade de condições com os demais trabalhadores; 

II - impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma 

de benefício profissional; 

III - proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente 

de trabalho, especialmente quanto ao salário (BRASIL, 1989). 

 

Entretanto, como provar o preconceito racial no processo seletivo de emprego 

e/ou estágio? Silva e Hasenbalg (1988) nos ajudam a responder essa questão, da qual 

concordamos, quando apontam em suas pesquisas que a “mobilidade social” dos negros 

no mercado de trabalho é desproporcional em comparação a dos brancos. Não obstante, 

a participação dos negros é maior em empregos que exigem mão de obra menos 

qualificada e com menor remuneração.  

Nesse aspecto, o autor afirma que essas desigualdades são explicadas, além de 

outros fatores, principalmente pelo preconceito racial ainda vigente no Brasil, que 

privilegia a população com as marcas raciais brancas, como um “salário racial” (DU 

BOIS, 2003) fornecido à branquitude em diversos aspectos da vida. Assim, 
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[...] o preconceito seria apenas a crença prévia (preconcebida) nas 

qualidades morais, intelectuais, físicas, psíquicas ou estéticas de 

alguém, baseada na ideia de raça. Como se vê o preconceito pode 

manifestar-se, seja de modo verbal, reservado ou público, seja de 

modo comportamental, sendo que só nesse último caso é tido como 

discriminação (GUIMARÃES, 2004, p. 18). 

 

Esse preconceito racial não acontece apenas nos processos seletivos, mas 

também nas instituições de ensino e no trabalho, quando o negro consegue “burlar o 

sistema” e conquistar a vaga e nas relações em geral. Nesse ínterim, geralmente a 

população negra “não desfruta dos mesmos direitos do [...] branco que se acha em 

idêntica situação. [...] Na estrutura ocupacional e na escala de salários, o negro está em 

piores condições” (IANNI, 1978, p. 80). 

Ademais, o preconceito racial acontece na maioria das vezes de forma “velada”, 

o que deixa mais difícil detectá-lo e comprová-lo, realidade que ajuda a mantê-lo 

“escondido” e “disfarçado”, há sempre outros motivos para a não contratação do negro, 

como por exemplo a falta de qualificação, a falta de interesse, a distância da casa em 

relação ao trabalho, dentre outras justificativas que geralmente perpassam a situação de 

vida impostas aos negros no Brasil. 

Esse preconceito racial supostamente “cordial”, embora denunciado desde os 

anos de 1970 pelo movimento negro, ainda vigora no pensamento social brasileiro e 

dificulta grande parte da sociedade de enxergar, admiti-lo e até discuti-lo, porém já 

houve um avanço (D’ADESKY, 2009). Esse racismo também chamado “à brasileira” 

significa que “não caçamos pretos, no meio da rua, a pauladas, como nos Estados 

Unidos. Mas fazemos o que talvez seja pior. A vida do preto brasileiro é toda tecida de 

humilhações. Nós tratamos com uma cordialidade que é o disfarce pusilânime de um 

desprezo que fermenta em nós, dia e noite” (NELSON RODRIGUES, 1957 apud 

PINTO; FERREIRA, 2014, p. 260). 

 Nesse cenário disfarçado de paraíso das raças, o preconceito racial manifesta-se 

no isolamento dos negros também no mundo do trabalho (GOMES, 2005). Desse modo, 

“é na cultura que o homem e a mulher aprendem a classificar e a hierarquizar o corpo: 
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bonito, feio, lábios grossos, lábios finos, cabelo liso, cabelo crespo” (GOMES, 2006, p. 

260). Logo, 

 

a construção social do racismo e, consequentemente, as diversas 

formas que assumem os preconceitos, carece ser problematizada sob a 

ótica da história como um processo produzido, maquiado, saqueado, 

alienado por uma determinada elite política, branca, hétero e rica. [...] 

(OLIVEIRA et al., 2019, p. 79). 

 

Assim, combater o preconceito racial nos processos seletivos de emprego e/ou 

estágio exige um trabalho sistêmico/interligado e dinâmico não apenas nas 

organizações, mas também nas instituições de ensino, na família, nos grupos etc., que 

extrapolem o eurocentrismo e abalem e/ou acabem com a estrutura racial vigente que 

deixa, na maioria das vezes, o negro em desvantagem racial, profissional, material, 

educacional, psicológica etc., diante do branco. 

Nessa direção, o cabelo é uma marca racial que se destaca do corpo, perpassa 

pela linguagem e a cultura de um povo (GOMES, 2006). Em outras palavras, “em 

inúmeras discussões com mulheres negras sobre o cabelo, ficou constatado um 

manifesto de que um dos fatores mais poderosos que nos impedem de usarmos o cabelo 

sem química é o temor de perder a aprovação e a consideração das outras pessoas” 

(HOOKS, 2018 apud SANTIAGO et al., 2019, p.4). Essa perda de aprovação perpassa 

pelos processos seletivos e o mundo do trabalho em geral. Por conseguinte, 

 

o racismo institucional perpassa todas as relações sociais daquelas 

formações sociais que Hall (1980) chama de racialmente estruturadas. 

Assim, as instituições dessas sociedades, sejam elas públicas ou 

privadas, tendem a reproduzir, modificando e atualizando, os 

mecanismos discriminatórios inscritos nas práticas e relações sociais 

(SILVÉRIO, 2003, p. 63). 

 

Sobre esses “mecanismos discriminatórios” nas instituições, apropriando-se de 

Fassin, Jaime (2016, p. 96) assevera que “[...] se pode discriminar numa contratação 

sem ser racista, porque se antecipa que os clientes, estes sim, os são. […] É um ato cuja 

amplitude ou inteligibilidade se coloca mais no nível estrutural que no individual”. 
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De acordo com esse autor, ainda que tenham leis e pesquisas científicas que 

identificam e condenam o racismo, sem e/ou com poucas ações do Estado, das 

instituições de ensino, das empresas etc., o grupo discriminado, neste caso a população 

negra, principalmente com a cor da pele escura e cabelo crespo/afro, continuará na 

mesma situação, ou seja, sofrendo racismo nos processos seletivos, sempre com alguma 

“justificativa”. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender se os estudantes do curso de 

Bacharelado em Secretariado Executivo do IFMT percebem preconceito racial nos 

processos seletivos de vagas de emprego e/ou estágio na área secretarial na cidade de 

Cuiabá. 

Para alcançar o objetivo buscou-se o delineamento da pesquisa bibliográfica 

com leituras de livros e textos científicos que abordam, principalmente, as questões 

raciais e secretariais no Brasil. 

Para Gil (2006, p. 78), as pesquisas bibliográficas são desenvolvidas “a partir de 

material já elaborado, constituídos principalmente de livros e artigos científicos”. 

Utilizou-se também da pesquisa exploratória visando proporcionar uma visão 

geral do tema estudado. 

Na visão de Gil (2006, p.27) as pesquisas exploratórias têm como principal 

finalidade “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 

formação de problemas mais precisos”. 

A abordagem é qualitativa que, de acordo com Minayo (1994), possibilita a 

investigação e compreensão de acontecimentos e das situações, para além dos dados. 

Por sua vez, teve propósito descrito no intuito de detalhar a realidade desses estudantes 

(TRIVIÑOS, 1987).  

Para coletar as informações foi utilizada como técnica a entrevista com a 

realização de questionário semiestruturado com 10 perguntas abertas. 

A entrevista é uma técnica de pesquisa que representa um dos instrumentos 

básicos para coleta de dados, além de ter uma abordagem qualitativa. 
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Segundo Marconi e Lakatos (2004, p. 130), a entrevista trata-se “de uma 

conversa oral entre duas pessoas visando obter informações importantes para 

compreender as perspectivas e as experiências do entrevistado”.  

De um total aproximado de 210 estudantes matriculados no curso, por semestre, 

com média de 35 por turma, a amostra desta pesquisa é de 15 estudantes, 5 de cada um 

dos semestres: 4º, 5º e 6º, do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, do 

IFMT, campus Cuiabá/Octayde Jorge da Silva, que trabalham ou fazem estágio 

remunerado na área secretarial. Como o estágio supervisionado prático é no 3º semestre, 

optou-se por pesquisar a partir do 4º semestre, assim os estudantes teriam no mínimo, a 

experiência do processo seletivo para o estágio na área. 

O período das entrevistas ocorreu no mês maio de 2019, de forma presencial, 

com abordagem não probabilística. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As entrevistas foram realizadas por meio de questionário semiestruturado com 

15 estudantes do curso, nesse sentido, 14 estudantes foram do gênero feminino e 1 do 

gênero masculino, possivelmente por esse curso ainda ter predominância feminina, 

entretanto, conforme Oliveira e Portela (2021), já se nota uma pequena mudança nesse 

cenário. 

Desses 15 estudantes, 7 têm até 25 anos; 4 de 26 a 30 anos; e 4 a partir de 31 

anos (Tabela 2). Apenas 2 estudantes no momento da pesquisa não estavam trabalhando 

ou fazendo estágio remunerado. 

 

Tabela 2: Idade dos estudantes 

 

Qtd de estudantes Idade 

7 Até 25 anos 

4 De 26 a 30 anos 

4 A partir de 31 anos 

                                      Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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Pela autoclassificação, 6 estudantes declararam-se pardos, 6 negros, 1 preto, 1 

moreno e 1 branco (Tabela 3). Desses, 7 declararam ter cabelo cacheado/enrolado, 4 

cabelo crespo e 4 cabelo liso (Tabela 4).  

 

Tabela 3: Autoclassificação dos estudantes 

 

Qtd de estudantes Autoclassificação 

6 Pardos 

6 Negros 

1 Preto 

1 Moreno 

1 Branco 

                                      Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Tabela 4: Tipo de cabelo 

 

Qtd de estudantes Cabelo 

7 Cacheado/enrolado 

4 Cabelo crespo 

4 Cabelo liso 

                                      Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Uma das perguntas realizadas foi se o estudante já percebeu discriminação racial 

quanto a sua estética (cabelo crespo e/ou cor da pele) no processo seletivo para estágio 

ou vaga efetiva. Assim, 14 estudantes responderam que já perceberam discriminação 

racial, e apenas 1 disse que não. Dos 15 estudantes pesquisados, 10 disseram que 

conhecem no mínimo uma pessoa que já foi discriminada em relação às marcas raciais 

(cabelo crespo e/ou cor da pele escura). 

Dito isso, quase 80% dos estudantes declararam ter cabelo crespo e quase 90% 

deles disseram não ter a pele branca, realidade que corrobora os apontamentos de 

Nogueira (1985) que o preconceito no Brasil advém das marcas raciais, principalmente 

pelo cabelo crespo e a cor da pele mais escura. Outrossim, classifica, hierarquiza e 

inferioriza a população negra (GOMES, 2006).  
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Sobre esse racismo institucional, Theodoro (2013, p. 5) aponta que ele envolve o 

“aparato jurídico-institucional. Atuando no plano macro, [...] é o principal responsável 

pela reprodução ampliada da desigualdade no Brasil”. Assim, nota-se a importância das 

políticas públicas no combate às discriminações raciais, pois o racismo é preservo e 

disfarçado, acontece, geralmente, nas sutilezas do cotidiano, no caso, na hora dos 

processos seletivos de emprego/estágio.  

Ademais, o único estudante pesquisado que não percebeu preconceito, declarou-

se branco, o que demonstra um dos “salários raciais” (DU BOIS, 2003) ofertados aos 

brancos de forma automática e naturalizada.  

É relevante demarcar o fato do estudante ser homem, mostra o poder do 

patriarcado (SAFFIOTI, 1987) que fornece uma outra vantagem racial e social ao 

homem branco, contudo, não é o foco desta pesquisa. 

Uma outra pergunta realizada foi sobre se a cor da pele branca e o cabelo liso 

favorecem na hora da contratação do secretário. Quase 70% dos estudantes responderam 

que sim, ou seja, o padrão normativo branco europeu favorece na hora da contratação 

para vaga efetiva ou estágio na área secretarial. Outrossim, 

 

o corpo humano e seu fenótipo forneceram os dados a partir dos quais 

foram formuladas teorias que escalonaram os seres humanos. 

Delegaram às chamadas raças brancas o lugar de paradigma de beleza, 

o ápice da pirâmide estética e relegou às raças não brancas, 

especialmente a negra, a base da sua hierarquização - pode-se citar 

outras esferas da hierarquização como as das qualidades morais e 

intelectuais. Neste sentido, percebemos que características físicas são 

lastro, substrato material de qualquer processo de construção 

identitária, especialmente num jogo imbricado onde raça, cor e 

estigmas misturam-se e colocam os negros em severas desvantagens 

representacionais (GOMES, 2015, p. 08). 

 

Esse contexto brasileiro de padrão branco estético, no qual as características 

físicas com seus estigmas impostos histórica e socialmente à população negra, inclusive 

nos processos seletivos, deixam essa população em desvantagens estruturais, materiais, 

educacionais, psicológicas, emocionais entre outras. Contudo, vale demarcar que nos 
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últimos anos já houve uma pequena mudança nesse padrão branco e uma certa 

valorização das identidades negras no país. 

Dessa forma, foi perguntado também: você tem algum tipo de preconceito 

racial? Quase 90% dos estudantes disseram que sim e menos de 2% disseram não ter 

preconceito racial.  

Por fim, a última pergunta teve o intuito de saber se o estudante acredita que o 

povo brasileiro tem preconceito racial. Todos os participantes responderam que sim. 

Nessa direção, observa-se o que afirmou Florestan Fernandes, por volta dos anos 

1950, que o povo brasileiro “tem preconceito de ter preconceito” (SCHWARCZ, 1996, 

p. 100), isto é, eu não tenho preconceito, apenas “meu vizinho” tem, situação que 

dificulta a população enxergar e até admitir que ainda vivemos em um país racista que 

classifica, hierarquiza e inferioriza a população negra na estética, na educação, no 

mundo do trabalho, nos processos seletivos, na vida pessoal e etc. 

 Para além desses pressupostos, “[...] no plano estrutural, o racismo consiste no 

sistemático acesso desigual a bens materiais entre os diferentes segmentos raciais” 

(ROSEMBERG, 2008, p. 3). Nas palavras de Moore (2007), 

 

[…] muitos bancos, comércios, linhas aéreas, universidades e 

estabelecimentos públicos e privados de todo tipo contratam apenas 

pessoas de raça branca, que por vezes são responsáveis pelas piores 

prestações de serviços à maioria da população negra. O racista nega 

esse quadro e, o que é pior, justifica-o. [...] O racista é imune a tudo 

quanto não sejam as razões para a manutenção dos privilégios 

unilaterais que desfruta na sociedade […] (MOORE, 2007, p. 23). 

 

Nesse contexto de manutenção dos diversos privilégios ofertados à população 

branca em detrimento à população negra, Souza (2011) afirma que o racismo 

institucional/estrutural acondiciona, de forma intencional ou não, os negros em 

condições desiguais e diferentes em diversas categorias da vida e políticas públicas e 

institucionais devem dar suporte no sentido de combater essas assimetrias impostas 

ideológica e socialmente. 
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6 CONCLUSÕES 

Esta pesquisa teve como objetivo de compreender se os estudantes do curso de 

Bacharelado em Secretariado Executivo do IFMT, campus Cuiabá/Octayde Jorge da 

Silva, percebem preconceito racial nos processos seletivos de vagas de emprego e/ou 

estágio na área secretarial, em Cuiabá, e teve como problemática a inquietação: será que 

os estudantes com marcas raciais negras (cabelo crespo e pele escura) sofrem 

preconceito racial nos processos seletivos? 

A partir disso e da hipótese inicial que apontava haver preconceito racial nos 

processos seletivos para as vagas de emprego e/ou estágio em desfavor dos estudantes 

com as marcas raciais negras, principalmente os de cabelo crespo e com a pele escura, 

pode-se concluir que ela se confirmou. 

Nesse contexto, pode-se observar a importância das políticas públicas no 

combate ao racismo de forma geral, inclusive no mundo do trabalho e na educação, na 

esfera pública e privada, pois elas propiciam caminhos de transformações nas condições 

de vida material e simbólica da população negra. Entretanto, como observa Fonseca 

(2015), apropriando-se de Ahmed, essas políticas devem ser acompanhadas e 

conferidas, pois podem servir de justificativa do próprio Estado para dizer que não é 

racista.  

Sugere-se mais ações educativas que valorizem as identidades negras em 

conjunto entre as instituições de ensino e as empresas cedentes do estágio e/ou 

emprego, durante todos os períodos letivos, de forma sistêmica e contínua no combate 

ao preconceito racial, como por exemplo com palestras, eventos, nas disciplinas dentro 

e fora da sala de aula e fora da instituição de ensino, bem como durante o estágio 

supervisionado com orientação do professor dessa disciplina e de forma multidisciplinar 

em parceria com professores de outras áreas, inclusive os que trabalham diretamente 

com as questões raciais, além do envolvimento da gestão. 

Entende-se que as instituições de ensino têm papel fundamental para reverter 

esse processo histórico, ideológico, cultural e proposital de inferiorização das marcas 

raciais da população negra e, a partir dessa (re)educação, disseminar por meio dos 

futuros profissionais, atitudes que eliminem ou minimizem o preconceito racial. 
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Ademais, para além da sala de aula e do espaço educacional, é importante que as 

instituições de ensino promovam ações conjuntas entre os estudantes de secretariado 

executivo e as empresas, envolvendo as práticas secretariais e práticas antirracistas para 

que esse futuro profissional possa trabalhar dentro dos quatro pilares da profissão 

(assessoria, gestão, consultoria e empreendedorismo).  
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Resumo 

Os desafios globais no que se refere às questões ambientais têm se mostrado, cada vez 

mais, de difícil solução. Entendendo-se os impactos antrópicos ao Ambiente como, 

primariamente, impactos advindos de percepções e construções socioculturais, 

necessário é galgar formas de construção de novas, ou adaptadas, percepções e maneiras 

humanísticas de lidar com a Terra, os outros seres e os ecossistemas. Neste sentido, esta 

pesquisa defende que a articulação entre saberes da Astrobiologia e a Dádiva, proposta 

por Mauss (2008), pode representar importante recurso ecopedagógico, com elementos 

relevantes para discutibilidade e entendimento da dimensão cultural das práxis humanas 

como fator indissociável da natureza. A Astrobiologia, como Ciência interdisciplinar e 

em sua busca pela compreensão da vida na Terra, e fora daqui, tem evocado muitas 

reflexões que podem ser de importância insofismável para a alfabetização ecológica e 

ecosófica. Uma vez conectada a pressupostos maussianos, é possível aprofundar na 

discussão acerca do entendimento da vida terrestre, humana e não humana, como 

Dádiva, e, assim, favorecer construções de perspectivas antropóeticas que deem conta 

de rever as regras e fundamentos do social. Metodologicamente, a pesquisa é organizada 

a partir de orientações qualitativas e interpretativistas, norteadas por pressupostos de Gil 

(1985). A Ecopedagogia proposta por Gadotti (2000), as "Três Ecologias" discutidas 

por Guatarri (1989), além de outras teóricos, como Morin (2000), Martins (2002) e Leff 

(1998), ajudam a construir o arcabouço teórico do estudo. Estabelece-se, ao final, 
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relações possíveis dentro das perspectivas culturais e ecoeducativas, como contribuições 

ao campo interdisciplinar e de problematização da Sustentabilidade. 

Palavras-chave: Conhecimento. Complexidade. Ecopedagogia. Sustentabilidade. 

Sociedade.  

 

Abstract  

Global challenges with regard to environmental issues have proved increasingly 

difficult to solve. Understanding anthropogenic impacts on the Environment as 

primarily impacts arising from sociocultural perceptions and constructions, it is 

necessary to develop new or adapted forms of construction of humanistic perceptions 

and ways of dealing with the Earth, other beings and ecosystems. In this sense, this 

research argues that the articulation between knowledge of Astrobiology and the Gift 

proposed by Mauss (2008) can represent an important eco-pedagogical resource, with 

relevant elements for discussion and understanding of the cultural dimension of human 

praxis as an inseparable factor from nature. Astrobiology, as an interdisciplinary 

Science and in its quest for understanding life on Earth and beyond, has evoked many 

reflections that may be of unmistakable importance for ecological and ecosophical 

literacy; once connected to Maussian assumptions, it is possible to deepen the 

discussion about terrestrial life, human and non-human, such as Dádiva, and thus favor 

the construction of anthropoethical perspectives that take account of reviewing the rules 

and fundamentals of the social. Methodologically, the research is organized from 

qualitative and interpretive guidelines, guided by Gil's (1985) assumptions. The 

Ecopedagogy proposed by Gadotti (2000), the "Three Ecologies" discussed by Guatarri 

(1989), as well as other theorists, such as Morin (2000), Martins (2002) and Leff 

(1998), help to build the theoretical framework of the study. In the end, possible 

relationships are established within cultural and eco-educational perspectives, as 

contributions to the interdisciplinary field and the problematization of Sustainability. 

Keywords: Knowledge. Complexity. Ecopedagogy. Sustainability. Society. 

 

Resumo 

Tutmondaj defioj koncerne mediajn problemojn montriĝis ĉiam pli malfacilaj solvi. 

Komprenante antropogenajn efikojn al la Medio kiel ĉefe efikojn ekestiĝantajn de 

socikulturaj perceptoj kaj konstruoj, estas necese evoluigi novajn aŭ adaptitajn formojn 

de konstruado de humanismaj perceptoj kaj manieroj trakti la Teron, aliajn estaĵojn kaj 

ekosistemojn. Tiusence, ĉi tiu esplorado defendas, ke la artikulacio inter kono de 

Astrobiologio kaj la Donaco proponita de Mauss (2008) povas reprezenti gravan 

ekopedagogian rimedon, kun trafaj elementoj por diskuto kaj kompreno de la kultura 

dimensio de homa praxis kiel nedisigebla faktoro. el la naturo. Astrobiologio, kiel 

interfaka Scienco kaj en sia serĉo kompreni vivon sur la Tero kaj pretere, elvokis 

multajn pripensojn kiuj povas esti de nedubebla graveco por ekologia kaj ekozofia 

legopovo; unufoje ligite al Maussaj supozoj, eblas profundigi la diskuton pri la 

kompreno de la tera vivo, homa kaj nehoma, kiel Donaco, kaj, tiel, favori la 

konstruadon de antropoetikaj perspektivoj, kiuj ebligas revizii la regulojn kaj 

fundamentojn de la sociaj. Metodologie, la esplorado estas organizita de kvalitaj kaj 
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interpretaj gvidlinioj, gviditaj per la supozoj de Gil (1995). La Ekopedagogio proponita 

de Gadotti (2000), la "Tri Ekologioj" diskutitaj de Guatarri (1989), same kiel aliaj 

teoriuloj, kiel Morin (2000), Martins (2002) kaj Leff (1998), helpas konstrui la teorian 

kadron. de la studo. En la fino, eblaj rilatoj estas establitaj ene de kulturaj kaj ekoedukaj 

perspektivoj, kiel kontribuoj al la interfaka kampo kaj la problematigo de Daŭripovo. 

Ŝlosilvortoj: Scio. Komplekseco. Ekopedagogio. Daŭripovo. Socio. 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

  Os últimos séculos trouxeram significativos avanços, a partir da Ciência, para o 

entendimento sobre as diversas formas de vida que habitam a Terra. O desenvolvimento 

de equipamentos, como os microscópios e o estabelecimento de campos de saberes 

como a Ecologia, a Tecnociência e mesmo as discussões humanísticas de cunho 

ecosófico, mudaram a maneira como a humanidade é compreendida/como se 

compreende. A vida (séculos atrás) era muitas vezes discutida apenas a partir de 

perspectivas do senso comum, da religiosidade ou de aspectos metafísicos. Todavia, as 

descobertas, principalmente acerca do “universo” dos microrganismos e do Cosmos 

deram pontapé fundamental para a transformação paradigmática do entendimento sobre 

doenças, a evolução biológica e, também, a própria história do planeta. É interessante 

notar que já no fim do século XX os questionamentos sobre o que seria a vida foram 

lançados para outro patamar, o cósmico, a partir dos avanços no campo da 

Astrobiologia, que, além de traçar métodos elementares para o entendimento da vida 

terrestre, passou também a buscar padrões, bioassinaturas e até mesmo 

tecnoassinaturas61 de possíveis seres vivos para além da Terra.  

  Esse panorama de transição de pensamento e formas de entender o mundo 

favoreceu o despontar de correntes de discussão interdisciplinares sobre os impactos 

ambientais provocados pela humanidade aos diversos ecossistemas (FRANCELINO, 

2017). É possível afirmar que, à medida em que os aprofundamentos científicos no 

campo das Ciências Biológicas, Astronomia e Astrobiologia se davam, também se 

avolumavam e fortaleciam-se a Antropologia, Sociologia e mesmo a Filosofia. Como 

                                                 
61 Respectivamente, vestígios biológicos e tecnológicos de possíveis formas de vida existentes ou já 

extintas no Universo. 
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permite afirmar Guatarri (1989), é necessário entender os avanços de compreensão 

humana sobre a natureza como avanços também na compreensão da própria 

humanidade em seu âmago.  É justamente neste contexto que este artigo propõe 

reflexão: se os dois últimos séculos favoreceram tamanhas descobertas e mudanças de 

compreensão e atuação humanas na Terra, quais as possíveis contribuições do século 

XXI nessa perspectiva? Uma vez estando a humanidade diante de uma das mais graves 

crises biológicas e ecossistêmicas da história da vida na Terra, provocada pela própria 

humanidade e seu modus operandi, como é possível construir, galgar perspectivas que 

possam de alguma maneira contribuir para novas maneiras de atuar no mundo; para 

atuações antrópicas, nos mais diversos contextos, que sejam capazes de possibilitar 

realidades de menor espoliação à biodiversidade e diminuição de desigualdades sociais? 

   Acredita-se, e defende-se aqui, que a articulação entre a Astrobiologia e a 

Dádiva proposta por Mauss (2008) pode ser um interessante recurso reflexivo dentro de 

escopos ecopedagógicos. A Astrobiologia é uma ciência necessariamente interdisplinar 

que busca entender a vida em sua complexidade e singularidade: desde os fatores que a 

permitem existir na Terra até se é possível que ela exista fora daqui. Por sua vez, a 

Dádiva é um conceito inserido no campo das Ciências Sociais, da Antropologia e da 

Sociologia, que discute aspectos basilares do que constrói o senso de comunidade e 

sociedade: a relação entre o dar – receber – retribuir (MARTINS, 2002). Como 

entender a vida, num sentido universal, para além do recorte terrestre, valendo-se de 

descobertas sobre exoplanetas e pesquisas em luas e planetas vizinhos à Terra, pode 

contribuir para antropoéticas mais sensíveis (MORIN, 2000) capazes de estimular um 

paradigma não utilitarista e economicista e de revelar Dádivas de associação mais 

profunda entre as sociedades antrópicas e a grande variedade de seres vivos terrestres? 

  Como arcabouço teórico, portanto, recorre-se às discussões alavancadas por 

Mauss (2008), trazidas em 1925 em seu “Ensaio sobre a Dádiva”, saberes da 

Astrobiologia, amparados, sobretudo, por Galante et al., (2016), princípios da 

Ecopedagogia propostos por Gadotti (2000) em “Pedagogia da Terra” e discussões 

alavancadas por Martins (2002) em “A Dádiva entre os modernos”. Trata-se de um 

estudo de cunho reflexivo, qualitativo e interpretativista e a organização geral da 
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pesquisa se deu a partir de pressupostos de organização de pesquisas desse cunho 

propostos por Gil (1985). Primeiramente a discussão é estabelecida acerca das 

contribuições da Astrobiologia como um princípio relevante para uma cultura de 

transição de sentidos cósmicos e que podem ser significativos para pressupostos 

efetivos de Sustentabilidade. Posteriormente, relação com a Dádiva é estabelecida, 

objetivando entender como o senso de humildade e reciprocidade para com a Terra, 

favorecida pelos estudos astrobiológicos, podem figurar como significativos e 

potenciais elementos para a construção de propostas ecoeducativas que favoreçam 

culturas de Sustentabilidade e que problematizem sempre este conceito. Para nós, 

problematizar e colocar este termo (e sua epistemologia) em crise é fundamental para o 

fortalecimento de racionalidades e inteligências alternativas e não padronizadas.  

 

2 – DESENVOLVIMENTO  

2.1 - A Astrobiologia e a mudança da dimensão humana planetária e cósmica 

  Conforme asseverado na Introdução, as transformações favorecidas pelo 

despontar de tecnologias nos recentes séculos lançaram a humanidade para diferentes 

maneiras de atuar e entender o mundo. Não se pode comparar as realidades do agora 

com as realidades de séculos anteriores, e mesmo até de décadas atrás, seria um 

equívoco anacrônico. Justamente por isso, não é intenção deste estudo estabelecer 

qualquer comparação com as visões e interpretações humanas tidas em séculos 

anteriores. Busca-se focar, sobretudo, no século XXI, utilizando-se das contribuições 

interdisciplinares da Astrobiologia e da Dádiva, num desafio complexo de discorrer e 

associar esses campos, teoricamente tão distintos, com epistemologias diferentes, mas 

que no rol da Complexidade (MORIN, 2000) permitem muitas conexões e processos 

rizomáticos (DELEUZE; GUATARRI, 1995). 

  A Astrobiologia é um campo de geração de conhecimentos com fortes 

pressupostos das Ciências Naturais, como as Biológicas, a Física, Química e a 

Astronomia; todavia, tem trazido à baila discussões significativas em campos como a 

Filosofia e mesmo a Educação. É definida, por Galante et al. (2016) como  
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um campo de pesquisa dedicado a entender a origem, a evolução, a 

distribuição e o futuro da vida, na Terra ou fora dela; (...) dessa forma, 

algumas das principais perguntas que os astrobiólogos tentam 

responder vêm sendo feitas pela humanidade há milênios: “como a 

vida se originou e evoluiu na Terra?”, “existe vida em outros 

planetas?” e “como a vida se adaptou a um planeta em constante 

mudança e como ela o fará no futuro?” (Des Marais; Walter, 1999). A 

astrobiologia propõe uma abordagem multi e interdisciplinar, baseada 

nas técnicas e no rigor da ciência moderna para essas questões, as 

quais são apenas o início para a melhor compreensão do fenômeno da 

vida no Universo. (GALANTE et al., 2016, p. 23). 
 

 

  Mas, como se definir, ou criar conceitos definitivos acerca do que seria esse 

fenômeno da vida no universo? A Ciência é um olhar e recorte humanos sobre a 

realidade, ou múltiplas realidades e, sendo baseada a partir do que alavanca o duvidar, o 

questionar, revela-se elementar para a construção de saberes que possam conduzir a uma 

ética humanista de futuro. Quem nunca olhou para o céu noturno e se perguntou: será 

que existe vida fora da Terra? Se sim, será que pode ser inteligente? São questões que 

marcam a humanidade há milhares de anos e que motivaram o surgimento de mitos de 

criação, crenças, sensos comuns ao longo do tempo. Hoje, com Ciência e muita 

tecnologia, tem sido possível acreditar que a vida, em si, pode não ser exclusividade da 

Terra, e 

 

ao contrario de muitas outras disciplinas científicas, a astrobiologia 

tem implicações em como enxergamos a nós mesmos, como 

interagimos com a Terra e com o Universo. “De onde viemos” toca a 

questão do “porquê” que tanto tem intrigado não apenas cientistas, 

mas também filósofos e teólogos. “Para onde vamos” contribui para 

esse entendimento, mas também requer o envolvimento econômico e 

político, que estão atualmente no auge das discussões sobre mudanças 

climáticas. E “Estamos sozinhos” algum dia irá nos forçar a encarar o 

fato de que nós, como criaturas vivas, não somos únicos, ou, ao 

contrário, que estamos na verdade sozinhos no Universo, como 

resultado de uma história química tão improvável que resultou em um 

número amostral de apenas um, a vida na Terra. (GALANTE et al., 

2016, p.7). 

 

  Nota-se que os conhecimentos que têm surgido dos anseios da Astrobiologia 

ultrapassam a compreensão da vida como apenas a definição clássica biológica: 

existência de célula, capacidade de reprodução e evolução a partir de pressupostos 
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Darwinianos. Caminha-se para além também dos fatores químicos e bioquímicos: alça 

caminhos transversalizantes pelo “reino” das dúvidas, da Filosofia, das perspectivas e 

discussões de futuro e do agora. Morin (2000) ao discorrer sobre Complexidade e as 

perspectivas éticas de construção dos saberes humanos, evidencia o que, aos olhos deste 

estudo, é fundamental para entender o que move a Astrobiologia: o senso de 

humanidade como parte de um contexto universal. 

   Todos os seres vivos existentes na Terra são resultado não apenas de 3,5 bilhões 

de anos de evolução biológica (RICKLEFS; RELYA, 2016), mas também de algo em 

torno de 13,8 bilhões de anos de evolução Física e Química do Universo Observável. 

De processos robustos de “produção” de elementos químicos no interior de estrelas 

massivas, de supernovas e de formação de planetas, luas e outros corpos cósmicos 

(GALANTE, et al., 2016). Logo, trata-se de uma nova dimensão, de fato, de 

entendimento de quem somos na Terra, no Sistema Solar, na Via Láctea, e no Cosmos. 

Todos os seres, humanos e não humanos, são, antes de qualquer coisa, cidadãos 

cósmicos, habitantes de um mesmo Universo, sobre o qual tão pouco ainda se conhece.  

  Para além disso tudo, também é importante e transformador direcionar o olhar, 

partindo de parâmetros Universais, para a Terra enquanto lar e toda sua hospitalidade à 

vida, com a existência de temperaturas ideais, campo magnético, a camada de ozônio, 

sua gravidade, distância adequada do Sol para a presença de água, condições 

indispensáveis à existência de vida e que, por vezes, não são encontradas em conjunto 

em outros planetas catalogados até então (GALANTE et al., 2016). Tal premissa não 

exclui, obviamente, a possibilidade de existirem outras formas de vida em outros corpos 

celestes, mas a vida humana e terrestre não pode, até agora, habitar tais planetas ou luas. 

  Gadotti (2000) traz, com propriedade, importantes contribuições acerca da 

Ecopedagogia, que pode ser compreendida como um conjunto de estímulos e saberes 

que servem de starts para o pensamento e práxis humanas ecologicamente equilibradas. 

No sentido da discussão acerca da Astrobiologia, é interessante valer-se da categoria 

Cidadania Planetária evocada por Gadotti (2000) e que muito persevera com o tecer 

reflexivo proposto por Guatarri (1989), ao discorrer acerca das Três Ecologias (Mental, 

Social e Ambiental).  
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  A Cidadania Planetária se constrói pela percepção ecossistêmica da vida 

humana, de todos os seres vivos e do próprio planeta, formando uma única comunidade. 

É, então, mais que uma conduta sobre o habitar consciente nas cidades, ou sobre ensinar 

a ética da existência: articula e corrobora para a proposição de inteligências e saberes 

que possam ter a Terra como Paradigma, ou seja, ao invés do capital e do utilitarismo, 

uma outra lógica e antropoética é proposta, a do habitar um território com historicidade,  

a casa como lar, o corpo e a mente como âmbitos indissociáveis do ambiente, os 

ecossistemas como partes do que favorece a vida de cada pessoa e que estão inseridos 

em um planeta, por sua vez localizado em contextos ainda maiores. Nota-se que a 

discussão cria pontes e pode ser considerada cerne indissociável das práticas sociais. 

Comunitariedade, senso de justiça ambiental e maior afetividade para com a natureza, a 

biodiversidade e o Meio Ambiente passam a ser traços basilares para a construção de 

qualquer sociedade.  

  Para muitos, tais prerrogativas podem soar utópicas; em alguns casos, até 

mesmo distópicas. Todavia, não seria a própria Sustentabilidade uma utopia? E, não 

havendo sequer as utopias, será que seria possível galgar caminhos e estratégias de 

mudanças comportamentais? É crescente o debate sobre o fato de que o conceito de 

Sustentabilidade está em crise e os autores deste artigo concordam com isso. 

Entrementes, é relevante destacar que uma das características mais marcantes da 

sociedade contemporânea é a transição. Percebe-se, na contemporaneidade, um mundo 

humano constantemente marcado por processos significativos de devir (DELEUZE; 

GUATARRI, 1995), dados os diversos aspectos que têm caracterizado a vida no mundo 

globalizado. Não nos cabe estabelecer juízo de valores, mas sim entender que se tem 

tido mais transições que rupturas. Por isso a Dádiva, como será melhor discutido a 

seguir, pode ser rico arcabouço reflexivo nesse contexto rizomático e cartográfico, como 

diriam Deleuze e Guatarri (1995).  
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2.2 - A vida humana e a vida não humana como Dádivas: caminhos para mudar a 

cultura de hostilidade à Terra  

  A primeira metade do século XX é tida como uma das fases de mais 

significativas mudanças paradigmáticas da história humana recente. Erwin Schrödinger, 

Nobel em Física (1933) e um dos precursores da Mecânica Quântica, ofereceu muitas 

contribuições para a biologia molecular algo que, com o tempo, possibilitou a 

compreensão das bases físicas e químicas basilares para a vida. É um interessante 

exemplo para a compreensão da forma como a interdisciplinaridade começava a dar 

pistas de se tornar caminho relevante nas práxis científicas. Um físico, com estudos 

altamente teóricos, contribuindo decisivamente para o que, depois de Darwin/Wallace 

(com a Evolução das Espécies) e Pasteur (com o avanço acerca do entendimento da 

existência de microrganismos), viria a ser um dos mais significativos marcos humanos: 

os estudos acerca do DNA e, a posteriori, da discussão acerca do que é um ser vivo.  

  Além de Schrödinger, Eigen (in MURPHY; O´NEILL, 1995) discute o que 

define um ser vivo, ou sistema vivo e, atribui três características elementares: 1) 

capacidade de auto-replicação; 2) mutação e 3) metabolismo. Uma vez encontrando-se 

esse “modelo” num organismo, pode-se afirmar que se trata de um ser vivo. Claro que 

para essa tríade a Seleção Natural proposta por Darwin/ Wallace (em 1859) e a própria 

constituição/formação das células estão subentendidas. O autor também argumenta 

sobre o fato de a vida aqui na Terra, todos os seres conhecidos, serem baseados nessa 

tríade e terem um ancestral comum, incialmente arqueobactérias. A questão é: será que 

ocorreu apenas “um surgimento” da vida por aqui? E se houver vida em luas ou mesmo 

outros planetas do Sistema Solar ou de outros Sistemas Estelares, será que é baseada em 

DNA e processos evolutivos marcados pelos mesmos aspectos? Maturana e Varela 

(1982) ao defenderes a autopoieses argumentam, numa perspectiva mais complexa, que 

a vida é autorganizadora, isto é, uma vez que existe, os sistemas vivos se conectam e 

coevoluem; adaptam-se e corroboram para a autogestão de seus processos químicos, 

físicos e também sociais.  

  A contribuição desses teóricos à esta pesquisa é relevante para se entender dois 

aspectos chave para o que acreditamos ser uma ótima correlação, e defesa, da vida na 
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Terra como Dádiva: 1) ao que tudo indica, mesmo que haja vida em outros planetas ou 

luas pelo Universo, dificilmente a Ecologia desses ambientes seria igual à de nosso 

planeta, principalmente pelas questões abióticas que aqui favorecem e permitiram a 

permanência da vida e sua evolução, como o campo magnético, localização privilegiada 

no sistema solar e na galáxia, existência de água, a gravidade, atmosfera “criada” por 

processos biológicos, dentre outros; 2) a existência da humanidade como uma espécie 

racional, com alto poder destrutivo e hostil, mas, para além disso, também com 

capacidade geradora de processos de sensibilidade, biofilia, afetos para com os fatores 

naturais que marcam a Ecologia Terrestre. Esses dois argumentos podem ser entendidos 

à luz do Dom (GODBOUT, 1992), da Dádiva proposta por Mauss (2008), sobretudo a 

partir de suas condições reflexivas e possíveis de serem arroladas nos atributos 

socioculturais. 

  Ao pesquisar povos arcaicos, Mauss (2008) estabeleceu rico estudo acerca das 

trocas, da reciprocidade, do intercâmbio, da multiplicidade de aspectos que organizam 

culturalmente as relações sociais; também da origem antropológica (e sociológica) do 

contrato social. Segundo ele, a Dádiva, a partir da relação dar – receber – retribuir, é a 

base da criação do vínculo social, ainda que num sistema de obrigações por vezes 

paradoxais. Segundo Mauss (2008), ao exemplificar a partir de postulados de povos 

polinésios e mesmo da América do Norte, a relação entre as pessoas - os vínculos 

criados, inclusive com as coisas dadas, oferecidas - está para muito além do significado 

de troca comercial, mercantil, que a sociedade ocidentalizada estabeleceu, em primazia, 

pós Revolução Industrial (e que ainda é muito marcante na atualidade). Martins (2002), 

em consonância com diversos teóricos maussianos, discorre sobre a Dádiva na 

contemporaneidade; sobre os fundamentos e as regras do social e, ao refletir-se sobre 

arquétipos morais e éticos que estruturam a macrossociedade globalizada, permite 

pensar como esses modelos historicamente construídos (BOURDIEU, 1996) podem, 

eventualmente, serem colocados à prova.    

  Nesse ínterim, entender a Dádiva como um conceito que se associa diretamente 

a questão cultural é fundamental ao discorrer-se sobre possíveis e efetivas respostas à 

apregoada Sustentabilidade. Afinal, se é a humanidade, com sua cultura de hostilidade 
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ao Ambiente (que gera uma crise da cultura de hospitalidade), a maior responsável pelos 

cataclismos avolumados na atualidade, inclusive as mudanças climáticas, é somente na 

dimensão da mudança cultural e dos desafios inter e transdisciplinares de geração de 

uma nova (ou adaptada do passado) ética do agora/ambiental, que se poderá vislumbrar 

um futuro de maior equilíbrio entre a existência humana na Terra e a existência dos 

outros seres vivos. Aqui, neste ponto, que é possível, e rica, a conexão entre a 

Astrobiologia e a Dádiva: entender que somos parte de um contexto imensurável – o 

Universo Observável – e que somos um dos “fios” da interconectada teia ecológica da 

Terra (CAPRA, 1982) que por sua vez é dependente de grande quantidade de fatores 

(terrestres e não terrestres), pode ser capaz de gerar profundas mudanças de 

comportamento.  

  Como defende Leff (1998), sensibilizar e educar para a sustentabilidade (ou 

qualquer outro termo que pretenda perseverar para com uma existência ecologicamente 

viável antrópica nos ecossistemas) requer, necessariamente, traçar metas para a 

transição e mudanças culturais e estruturais. Logo, compreendendo-se sistemas de 

Dádiva como também contratos sociais (BOURDIEU, 1996), a partir da reciprocidade, 

seria possível estabelecer projetos de construção de sociedades globais que deem conta 

de pensar o local, o ambiente comum e estabelecer com a Terra um tipo de contrato 

simbólico de parceria, afetividade e reciprocidade? Se as relações sociais podem 

estabelecer a hostilidade, como tem-se visto em larga escala nas ações humanas pelo 

mundo, a Dádiva pode revelar pontos, aspectos possíveis de serem transformados, 

agenciados e, como diria Harvey (2004), lançados para o futuro como espaços de 

esperança. É preciso, para isso, reconhecer os traços culturais que evidenciam a 

hostilidade socialmente construída nos alpendres do sistema capitalista e do utilitarismo 

(CAILLÉ, in MARTINS, 2002). Reverter a lógica desse sistema que oprime não apenas 

as pessoas, mas também os outros seres vivos e a Terra como um todo, mais que uma 

lógica existencialista, é urgência dentro dos campos diversos socioambientais.  

   Gadotti (2000) ao transpor da Carta da Terra (ONU, 2015) pressupostos 

basilares para o que chama de Pedagogia da Terra (ou Ecopedagogia) permite-nos 

inferir que entender este planeta, a vida humana e não humana como Dádivas, pode 
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favorecer ações e práticas antrópicas muito diferentes do que aquelas que se tem 

vislumbrado há muito tempo. Ainda que, como diz Sartre (1978), eticamente seja 

possível que a humanidade não reconheça o seu lugar de humildade necessário no que 

se refere à compreensão sistêmica da vida, é preciso, ainda que de forma utópica, 

empreender possibilidades de luta. A educação, agenciada como fator cultural, é fator 

precípuo para isso. Educar para e com a Ecologia, recorrendo-se a estímulos do que 

marca a história da vida na Terra, e fora daqui, é recurso muito importante para o 

estabelecimento de outros tipos de contratos sociais, que levem em consideração o 

Ambiente e a vida em sua essência e multiplicidade. O simbólico constrói o que é 

cultural (GUATARRI, 1989) e, assim, necessário é mudar, ou gerar tensões para a 

mudança, de estruturas de pensamento e práticas socioambientais.  

  Por esta razão esta pesquisa defende que a Astrobiologia e toda a discussão que 

ela possibilita acerca da vida, das sutis condições que a favoreceram surgir, manter-se e 

evoluir neste planeta, é aspecto insofismável para práticas sustentáveis que levem em 

consideração os mesmos fatores que Mauss (2008) aponta como aspectos para a 

reciprocidade entre humanos e seus contratos simbólicos com o ambiente e consigo 

mesmos.  

  Preciso é entender a Terra como uma grande comunidade (BOFF, 1996), repleta 

de idiossincrasias (biomas e ecossistemas), com histórias e organização de 

biodiversidade extremamente complexas.  Desenvolver, seja em ambientes formais, seja 

em contextos informais e não formais, políticas e estratégias de sensibilização ambiental 

que possam mudar as “cláusulas” desse contrato hostil que assinamos séculos atrás pode 

ser uma das únicas maneiras de realmente desenvolvermos as mudanças necessárias de 

comportamento que há tanto tempo têm sido discutidas.  

 

3 – ASPECTOS CONCLUSIVOS 

 O desenvolvimento deste estudo, vinculado também aos pressupostos de 

Educação Ambiental e Ecopedagógicos do Centro de Estudos em Ecologia Urbana e 

Educação Ambiental Crítica do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campus 

Barbacena, permitiu entender possibilidades de conexão entre aspectos sociológicos da 
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discussão sobre a Dádiva e conceitos/entendimentos das Ciências Naturais inerentes à 

Astrobiologia.  

 As Ciências Sociais e as Humanidades, tendo a Filosofia como ponte há 

milênios, muito se desenvolveram no século XX e agora, no século XXI, têm revelado e 

assumido importante papel não apenas nos debates de cunho humanista, mas, também, 

nos pressupostos éticos que envolvem a era espacial, agora avolumada pelos recentes 

feitos voltados para o turismo espacial e a busca por vida em Marte. Como afirmam 

vários autores, é importante compreender a sociedade contemporânea em suas tensões, 

em suas transições. As estruturas antes sólidas que prosperaram por séculos, hoje estão 

sendo desconstruídas, fragmentadas e isso tem interferido diretamente na própria 

compreensão da humanidade sobre si mesma, sobre o planeta e acerca do Universo.  

 A Astrobiologia, como campo científico e Ecopedagógico, com seus diversos 

saberes, curiosidades e capacidade de gerar “encanto”, revela-se, portanto, como rico 

estímulo para processos ecoeducativos que levem em consideração a inter e a 

transdisciplinaridade, nos mais diversos contextos de educação, sejam eles formais, não 

formais e informais. Olhar para o céu noturno, observar a natureza, gerar dúvidas e 

processos de reflexão, assim como ocorria milênios atrás, hoje mostra-se, certamente, 

relevante caminho para o retorno/ resgate de culturas de maior conexão entre nós, a 

Terra e o Cosmos no qual habitamos. Trata-se, então, de uma noção ampliada da vida 

humana e de todos seres. Discutir vida, sua origem e as possibilidades de busca para 

além deste planeta é, também, refletir sobre a Dádiva da existência.  
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A ECOPEDAGOGIA COMO 

CONTRIBUIÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND ECOPEDAGOGY AS 

CONTRIBUTIONS TO SUSTAINABILITY 

 

MEDIA EDUKADO KAJ EKOPEDAGOGIO KIEL KONTRIBUOJ 

AL DAŬRIPOVO 

 
Mauricio da Silva Paulo62 

 

Delton Mendes Francelino63 

 

Resumo 

A Educação Ambiental (EA) é um campo importante que merece ser aprimorado 

interdisciplinarmente. Envolve estudos, ensino, práxis e transversalidades, exercendo 

esforços educacionais significativos diante dos impactos ambientais contemporâneos. 

Ações conjuntas visando a Sustentabilidade, consciência individual, trabalho de 

construção coletiva de conhecimentos ecológicos e incentivo educativo àqueles que 

mais necessitam de cuidado, são pontos chave para o entendimento sistêmico, complexo 

e ecosófico. O presente estudo objetivou compreender como a EA pode contribuir para 

o desenvolvimento de ações pró Sustentabilidade. Para tal, foi desenvolvida análise 

bibliográfica a partir de autores que favorecem entender a utilização da EA na 

construção de saberes e racionalidades ambientais, com especial enfoque reflexivo 

posterior no documento intergovernamental da ONU, a Agenda 2030 (2015). Avaliou-se 

ainda, nesse bojo, um conjunto de artigos acadêmicos a partir do estabelecimento de 

processos interpretativos focados nos conceitos chave do estudo. Considerou-se que 

entender e discutir a EA é debater a própria educação e perspectivas de mudanças de 

comportamento e, neste contexto, também se optou por ter a Ecopedagogia, proposta 

por Gadotti (2000), como recurso significativo para a pesquisa, uma vez que ela 

possibilita que a sensibilização ambiental seja construída a partir de práticas 

participativas e permanentes, podendo ser aplicada desde escolas formais, ONGs, até 

mesmo nas comunidades e grandes empresas. O desenvolvimento transdisciplinar de 

projetos ecoeducativos também envolve aspectos culturais que são fundamentais para 

que a Sustentabilidade seja alcançada e esse é um escopo relevante dentre todos 

resultados atingidos por este trabalho.  
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Palavras-chave: Saber ambiental. Desenvolvimento Sustentável. Agenda 2030. 

Pedagogia da Terra. 

 

Abstract 

The Environmental Education (EE) is an important field that deserves to be improved 

interdisciplinary. It involves studies, teaching, praxis and transversalities, exerting 

significant educational efforts in view of contemporary environmental impacts. Joint 

actions aimed at Sustainability, individual awareness, collective construction work for 

ecological knowledge and educational encouragement for those who most need care are 

key points for systemic, complex and ecosophical understanding. This study aimed to 

understand how Environmental Education can contribute to the development of pro-

Sustainability actions. To this end, a bibliographic analysis was developed from authors 

who favor understanding the use of Environmental Education in the construction of 

environmental knowledge and rationales, with a special later reflective focus on the UN 

intergovernmental document, 2030 Agenda (2015). It was also evaluated, in this 

context, a set of academic articles from the establishment of interpretive processes 

focused on the key concepts of the study. It was considered that understanding and 

discussing Environmental Education is debating education itself and perspectives of 

behavior change and, in this context, it was also decided to have Ecopedagogy, 

proposed by Gadotti (2000), as a significant resource for research, since it enables 

environmental awareness to be built from participatory and permanent practices, which 

can be applied from formal schools, NGOs, even in communities and large companies. 

The transdisciplinary development of eco-educational projects also involves cultural 

aspects that are fundamental for sustainability to be achieved and this is a relevant scope 

among all the results achieved by this work. 

Keywords:  Environmental knowledge. Sustainable Development. 2030 Agenda. Earth 

Pedagogy. 

 

Resumo 

Media Edukado (EE) estas grava kampo, kiu meritas esti plibonigita interfaka. Ĝi 

implikas studojn, instruadon, praktikon kaj transversecojn, penante signifajn edukajn 

klopodojn en lumo de nuntempaj mediaj efikoj. Komunaj agoj celitaj al Daŭripovo, 

individua konscio, kolektiva konstrulaboro por ekologia scio kaj eduka instigo por tiuj, 

kiuj plej bezonas zorgon, estas ŝlosilaj punktoj por sistema, kompleksa kaj ekozofia 

kompreno. Ĉi tiu studo celis kompreni kiel EE povas kontribui al la disvolviĝo de agoj 

por Daŭripoveco. Tiucele, bibliografia analizo estis evoluigita de verkintoj kiuj preferas 

kompreni la uzon de EE en la konstruado de mediaj scio kaj raciaĵoj, kun speciala poste 

reflekta fokuso sur la UN-interregistara dokumento, Tagordo 2030 (2015). Ĝi ankaŭ 

estis taksita, en ĉi tiu kunteksto, aro de akademiaj artikoloj de la establado de interpretaj 

procezoj temigis la ŝlosilajn konceptojn de la studo. Oni konsideris, ke kompreni kaj 

diskuti EE estas diskutado pri edukado mem kaj perspektivoj pri kondutŝanĝo kaj, en tiu 

ĉi kunteksto, oni elektis ankaŭ havi Ekopedagogion, proponitan de Gadotti (2000), kiel 

signifan rimedon por esplorado, ĉar ĝi ebligas median konscion. Konstruota el 

partoprenaj kaj konstantaj praktikoj, kiuj povas esti aplikataj de formalaj lernejoj, NRO-
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oj, eĉ en komunumoj kaj grandaj kompanioj. La transdisciplina disvolviĝo de ekoedukaj 

projektoj ankaŭ implikas kulturajn aspektojn, kiuj estas fundamentaj por atingi 

Daŭripovon kaj ĉi tio estas grava amplekso inter ĉiuj rezultoj atingitaj de ĉi tiu laboro. 

Ŝlosilvortoj: Media scio. Daŭripova Evoluo. Tagordo 2030. Pedagogio de la Tero. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental (EA) é um campo importante de pesquisa, práxis e 

transversalidades que merece ser ampliado, de forma interdisciplinar, diante dos 

significativos impactos ambientais contemporâneos. Fortalecida, sobretudo, a partir da 

década de 1960, quando a irracionalidade ecológica mostrou-se ser um fator muito 

preocupante, sobretudo pelo ideário de crescimento econômico e utilitarista (LEFF, 

2006), tem requerido envolvimento crescente das pessoas, da sociedade, ao longo dos 

anos. A necessidade de trabalhar a EA como um pressuposto para se alcançar a 

Sustentabilidade, englobando a discussão acerca  dos problemas causados pela ação 

humana, surgiu mediante a observação das complicações ambientais que estavam (e 

ainda estão) em crescimento, como a poluição do ar, destruição dos rios, a fragmentação 

de habitats (DIAS, 2004), as mudanças climáticas, degelo das calotas polares, doenças 

resultantes de mutações genéticas causadas pela destruição da camada de ozônio, dentre 

tantos outros aspectos (MACHADO; GARRAFA, 2020).  

A natureza, antes vista como algo poderoso e intocável, cujos “recursos” eram 

produzidos abundantemente e em equilíbrio, foi se fragilizando, principalmente pelo 

avanço tecnológico (MIRANDA; ZANETTI, 2020) e processos urbanizatórios.  O uso 

indiscriminado de pesticidas foi um dos alertas iniciais para a observação do meio 

ambiente sistemicamente e para as consequências causadas pelo seu uso inconsciente, já 

que poderia provocar impactos nos seres humanos e a proliferação de determinadas 

“pragas”, necessitando de novos usos exagerados de fitossanitários, criando assim um 

ciclo vicioso e danoso aos ecossistemas (CARSON, 2010). Há uma distinção entre o 

conceito de ambiente natural e ambiente construído, na qual a natureza representa a 

porção natural do “mundo”, desempenhando processos internos de forma contínua, 

autossustentável, sem a necessidade de auxílio externo. Mesmo sendo parte do ambiente 

natural, o homem atua no ambiente construído, exercendo mudanças estruturais e 
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utilização/transformação de recursos provenientes do meio natural (NETO, 2010). 

Ainda de acordo com Neto (2010), as visões ambiental e social devem estar associadas 

para o entendimento amplo do meio ambiente, observando as interações presentes entre 

as dinâmicas naturais e as relações humanísticas.  

A ideia de preservar, conservar e pensar conscientemente era muito vaga e pouco 

debatida há até pouco mais de 70 anos, não havendo, tampouco, legislação efetiva que 

fiscalizasse as ações nocivas ao meio ambiente. A utilização dos recursos naturais era 

feita de forma exagerada, agravando-se à medida que os anos passavam, não levando 

em consideração a escassez de recursos que isso ocasionaria. É importante a discussão 

acerca dessas questões para o desenvolvimento do senso crítico das pessoas, 

sensibilizando-as sobre o cuidado e a necessária conservação dos ecossistemas, 

atentando-se para as interrelações com o ambiente, a interdependência entre os 

organismos, o papel cultural desempenhado pelas relações sociais, além da própria 

condição humana (MORIN, 2000). A EA pode influenciar positivamente na construção 

de cidadãos conscientes sobre sua importância na sociedade, críticos diante às 

dificuldades e reflexivos sobre novas ações a serem trabalhadas (RODRIGUES; 

SAHEB, 2018). 

Desde o início das argumentações relacionadas à Sustentabilidade, sobretudo a 

partir do Encontro de Estocolmo, em 1972, muito se evoluiu em variados aspectos, 

como a criação de legislações específicas e políticas públicas (no Brasil, destaque vale 

ser dado ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, de 2000, e às Diretrizes e 

Bases da Educação que tem trazido competências relevantes para a discussão do tema 

em escolas); porém há ainda um caminho extenso para ser percorrido. Ocorreram 

diversos eventos ao longo dos anos, muitos acordos e compromissos foram firmados e a 

EA ganhou destaque, tornando-se, nas recentes décadas, um assunto amplamente 

discutido no contexto das ações pautadas na Sustentabilidade. A EA, educando 

ecosoficamente os cidadãos desde jovens, é um relevante recurso para que a sociedade 

global estabeleça ações com o intuito de proporcionar estratégias de desenvolvimento 

sustentável que sejam dialógicas aos contextos sociais e ambientais, algo que Dias 

(2004) discute ao trazer à baila as discussões socioculturais relacionadas às questões 
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sustentáveis. Ações conjuntas visando a Sustentabilidade, consciência individual, 

trabalho de construção coletiva de conhecimento ecológico e incentivo educativo 

àqueles que mais necessitam de cuidado, são pontos chave para o entendimento 

sistêmico ambiental. 

O presente artigo tem como propósito fazer análise bibliográfica coletando 

informações referentes à utilização da EA na construção de saberes para o 

desenvolvimento da Sustentabilidade, com suporte também das perspectivas 

lançadas/apregoadas pela Agenda 2030 (ONU, 2015). Para isso, recorreu-se a um 

conjunto de artigos acadêmicos e livros relacionados à Sustentabilidade e práticas 

ecoeducativas, em contraste com o texto final da Agenda 2030, que engloba 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas para serem aplicadas 

globalmente, de 2015 a 2030. Nesse âmbito, o estudo visa possibilitar o debate acerca 

de ações ambientalmente equilibradas, buscando entender como é possível desenvolver 

a formação do pensamento crítico social, influenciando nas ações coletivas. Defende-se 

que desenvolver saberes socioambientais a partir da Ecopedagogia (GADOTTI, 2000) é 

fator precípuo para a sensibilização dos mais diversos grupos sociais. Cabe destacar que 

atualmente, no contexto de produção desta pesquisa, novos eventos internacionais têm 

ocorrido para a discussão da Agenda 2030, como a COP 26.  

 

2 – DESENVOLVIMENTO 

A Sustentabilidade (e as várias práticas ditas como sustentáveis) está inserida, 

em primazia, em discursos ambientais e econômicos. É notório o fato de que, para que o 

desenvolvimento sustentável seja alcançado efetivamente, deve-se haver a reorientação 

sobre a visão de mundo e processos de reeducação social e ambiental, proporcionando a 

construção da consciência individual/social sobre as atitudes exercidas em relação ao 

meio ambiente. De acordo com Capra (1996), para compreender a natureza e a 

interdependência ecológica é preciso analisar as relações existentes em seus sistemas 

ambientais, nos processos autossustentáveis.  Por bilhões de anos o planeta se 

reorganiza de forma sistêmica naturalmente, solucionando diversos tipos de problemas; 

no entanto, a Terra nunca passou por um panorama parecido com o atual, no qual um ser 
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vivo, o homem, interfere diretamente num macroprocesso de extinção acelerada de 

espécies e Mudanças Climáticas. Nesse sentido, conhecer a natureza é essencial para o 

desenvolvimento da Sustentabilidade e a EA contribui para a construção desses saberes, 

auxiliando no entendimento e no desempenho de ações ímpares para o desenvolvimento 

coletivo sustentável. 

 

2.1 – A Educação Ambiental como foco na discussão sobre Sustentabilidade  

De acordo com Dias (2004) a EA foi inserida nas escolas para auxiliar nos 

processos de ensino/aprendizagem, agregando na comunidade escolar mecanismos 

educacionais que possibilitassem o diálogo e a discussão socioambiental, motivando os 

alunos a transformarem sua perspectiva acerca do meio ambiente.  Cabe frisar, no 

entanto, que a EA deve extrapolar os meandros formais, transversalmente, atingindo as 

mais diversas esferas do mundo social. A educação possibilita que haja mudanças no 

comportamento, modulando valores e habilidades individuais e coletivas, de forma que 

a conduta ético-indivíduo-social se relacione para o desempenho de práticas visando o 

equilíbrio ambiental e sustentável (SILVA et al., 2020). Se trabalhada de forma 

interdisciplinar, transdisciplinar e de maneira continuada (BRASIL, 2013) (MAIA; 

SANTOS, 2017), a EA exerce papel relevante para a compreensão da interdependência 

econômica, social, política e ecológica, tornando o cidadão apto para desenvolver 

alternativas para a solução de problemas ambientais e de melhora da qualidade de vida 

(BRASIL, 1999) (DIAS, 2004). Gadotti (2001) defende que a EA se trata de 

 

uma mudança radical de mentalidade em relação à qualidade de vida, 

que está diretamente ligada ao tipo de convivência que mantemos com 

a natureza e que implica atitudes, valores, ações. Trata-se de uma 

opção de vida por uma relação saudável e equilibrada, com o 

contexto, com os outros, com o ambiente mais próximo, a começar 

pelo ambiente de trabalho e pelo ambiente doméstico. (GADOTTI, 

2001, p. 19). 

 

O excerto da obra de Gadotti (2000) permite entender que o desenvolvimento 

sustentável precisa ser muito mais ampliado, para além, inclusive, do ideário 

economicista e utilitarista. O termo “Sustentabilidade” despontou com maior 
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proeminência em 1987 (mas no Encontro de Estocolmo, de 1972, já tinha sido debatido 

em certas instâncias) e foi apresentado ao mundo pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD, da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Em sua definição, articula que a utilização dos recursos naturais deveria ser feita de 

forma consciente, para que “a capacidade de satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1988, p. 9). 

Houve debates, também, de acordo com a definição apresentada pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, 1988), já que muitas 

vezes o discurso referente à Sustentabilidade está fundado a partir de questões 

primariamente econômicas. Para a superação desse perfil, difundiu-se a 

Sustentabilidade a partir de três pilares: Econômico, Social e Ambiental. O pilar 

Econômico está relacionado aos empreendimentos viáveis ecologicamente, ou seja, 

aqueles que utilizam recursos naturais de forma equilibrada, com o cumprimento das 

legislações ambientais, e também o conjunto de tomadas de decisões de uma nação, 

Estado, que afetem diretamente o bem-estar e qualidade de vida das populações, 

garantindo a equidade de acesso a bens, recursos, dentre outros. Logo, Economia não 

deve ter relação apenas ao empresariado; sobretudo, deve ser discutida em nível 

ampliado de compreensão sobre como se produz equidade e justiça econômica para 

todos os seres humanos.  

O pilar Social está ligado às melhores condições de trabalho, atendimento às 

prerrogativas da Constituição Federal de 1988, por exemplo, Educação, Saúde e 

diminuição das desigualdades sociais, mitigação do racismo ambiental e desigualdades 

de gênero, e várias outras nuances.  Por sua vez, a dimensão Ambiental está associada 

ao estudo das interações biológicas e no “manuseio” dos recursos naturais, sem que haja 

danos permanentes à natureza (OLIVEIRA et al., 2012). Logo, a Sustentabilidade só 

pode ser alcançada quando houver a interseção/ correlação dessas três bases, devendo, 

ainda, levar em consideração os diversos contextos e culturas e não apenas a realidade 

padronizada dos modelos globalizantes (FRANCELINO, 2017).  
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O modelo econômico atual é altamente capitalista, poluidor e consumista. 

Muitas empresas e mesmo Estados e Nações visam, acima de tudo, a maior e melhor 

produtividade economicista e os lucros; a financeirização do meio natural e do ambiente 

(MISOCZKY; BOHM, 2012). Pode-se observar que muitas companhias apresentam 

discursos acerca de modelos sustentáveis de trabalho, porém na prática, são causadoras 

de desastres ambientais imensuráveis. Assim, a crise ambiental gera grandes problemas 

globais, causadas especialmente pelo processo econômico, o que vai de encontro ao fato 

de que a 

racionalidade econômica não pode inserir-se nas leis biológicas, nem 

lhe é possível incorporar os direitos coletivos, os interesses sociais e 

as normas institucionais para o manejo participativo democrático dos 

recursos naturais. (LEFF, 2006, p. 176). 

 

A busca pelo poder e dominação territorial resultou no esgotamento de recursos 

naturais em larga escala, de forma muitas vezes irreversíveis, causando alterações 

morfológicas ambientais e muitos problemas incontroláveis (RICKLEFFS; RELYEA, 

2016). No contexto nacional, muitas florestas já foram destruídas, seja mediante o 

desmatamento ilegal, que acontece indiscriminadamente em várias localidades 

brasileiras, seja por queimadas, a maioria criminosa, dizimando e até extinguindo 

diversas espécies da fauna e flora, muitas delas endêmicas do Brasil; há também 

dificuldades significativas na resiliência de florestas após degradações profundas como 

essas citadas.  

No estudo disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – 

INPE (2021) é perceptível que em áreas da Amazônia, por exemplo, nas quais o 

desmatamento chega a 30% ou mais, o clima alterou-se para mais seco, mais quente e 

por um período prolongado. Esse estresse florestal é resultado da degradação da mata e 

aumento da emissão de CO2 para a atmosfera; amiúde, áreas desmatadas encontram 

dificuldade para a filtragem do ar, ocasionando em uma baixa absorção de gás 

carbônico (BRASIL, 2021). Esses dados representam um alerta para que as práticas 

nocivas desempenhadas por grandes empresas madeireiras, latifundiários, agricultura 



2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

245 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

intensiva, entre outros meios de produção que degradam a natureza, sejam repensadas, 

na busca de novas alternativas para a Conservação e Preservação da biodiversidade. 

 Dentro, ainda, dessa discussão, é relevante entender que a percepção da natureza 

como fonte de vida e proteção foi se moldando culturalmente ao longo dos anos. A EA 

orienta para o conhecimento das diferentes formas de vida, auxiliando na reflexão sobre 

o lugar da humanidade no planeta, sobre o papel de prática sociais integradoras e, 

principalmente, sobre as consequências dos atos e hábitos (MIRANDA; ZANETTI, 

2020). A percepção ambiental e a consciência ecológica derivam de diversas formas de 

conhecimento – são conhecimentos e saberes - e dependem de inúmeros fatores, 

principalmente o entendimento de que o ser humano está intimamente interligado ao 

meio ambiente e suas ações, como o mundo pós desenvolvimento industrial, pode 

causar efeitos irreversíveis sobre a natureza (LEFF, 2009). Um importante desafio 

observado nas sociedades atuais é entender a correlação de variados problemas, nos 

quais é necessário analisar as falhas de forma sistêmica e não isoladamente. Capra 

(1996) alerta sobre as dificuldades na criação de comunidades sustentáveis; propõe que 

as únicas soluções sustentáveis só poderiam ser baseadas no ponto de vista sistêmico. 

Analisando os problemas ambientais de forma ampla e buscando entender todas as 

causas e possíveis soluções de modo estruturado, pode-se alcançar resultados eficazes.  

 Para sua obrigatoriedade no contexto escolar, a EA foi incluída na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996) e, somente em 2012, pela Lei 

nº 12.608 (BRASIL, 2012). Assim, na nova redação da Lei era previsto que deveria ser 

incluído no ensino básico “os princípios de proteção e defesa civil e a educação 

ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios” (BRASIL,1996, s/p). Porém, 

em fevereiro de 2017, houve alterações na redação da Lei Federal, ocasionando a 

retirada da EA da LDB, onde só poderia ser trabalhada no contexto escolar de forma 

transversal. Nesse sentido, para a formação do cidadão no ambiente escolar, passa a ser 

necessário atuar com a EA de forma interdisciplinar e transversal, como prevê os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN: 
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A transversalidade promove uma compreensão abrangente dos 

diferentes objetos de conhecimento, bem como a percepção da 

implicação do sujeito de conhecimento na sua produção, superando a 

dicotomia entre ambos. Por essa mesma via, a transversalidade abre 

espaço para a inclusão de saberes extraescolares, possibilitando a 

referência a sistemas de significado construídos na realidade dos 

alunos. (BRASIL, 1997, p.31). 

 

 Trabalhar com projetos interdisciplinares e transversais são eficientes para a 

ampliação e sensibilização dos conceitos relacionados à EA, contudo, são observadas 

dificuldades relacionadas à prática docente para a execução das atividades com as 

turmas. De acordo com Rodrigues e Saheb (2019), muitas vezes esse problema está 

relacionado com a formação acadêmica dos professores, falta de vontade, de incentivo 

ou mesmo de domínio do assunto, resultando na sobrecarga dos professores de Ciências 

e Biologia para trabalharem efetivamente com os discentes. 

 

É indispensável, ainda, inserir a direção e o apoio pedagógico em tais 

práticas, pois, desse modo, os professores sentem-se mais seguros e 

estimulados a trabalhar temáticas como a EA. (RODRIGUES; 

SAHEB, 2019, p.12). 

 

 Neste interim, para que a interdisciplinaridade se mostre presente em sala de 

aula, cabe à comunidade escolar incentivar os professores e possibilitar a aproximação e 

o diálogo com os atores sociais envolvidos. Desse modo, os docentes poderão elaborar 

novas abordagens de aprendizagem envolvendo a EA e um ensino integrado, que 

aproxime a vivência em sala de aula com as vivências de mundo, de pertencimento à 

natureza e de todo um sistema ambiental que está interligado. 

É importante construir discursos e práticas que impulsionam o desenvolvimento 

de saberes ambientais vinculados às potencialidades ecológicas, buscando o debate 

sobre Sustentabilidade em todos os meios sociais, favorecendo a compreensão da 

Complexidade que marca a vida e os fatores abióticos terrestres (LEFF, 2009). Nesse 

sentido, é possível planejar projetos ecoeducativos voltados a grupos sociais diversos e 

multifacetados, comunidades, empresas públicas e privadas, de forma que sejam 

trabalhadas propostas de conservação ecológica, proteção dos recursos naturais e 

consumo consciente sustentável. Atividades ecopedagógicas transdisciplinares são 
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ferramentas úteis para a aproximação e construção de conhecimentos ligados aos 

problemas socioambientais sistêmicos encontrados no modelo capitalista existente 

atualmente (FRANCELINO, 2018), de forma a contribuir significativamente para a 

sensibilização e desenvolvimento de modelos sustentáveis de sobrevivência.   

Além disso, é importante que os maiores causadores de problemas ambientais 

sejam fiscalizados com veemência. A maior parcela dos danos à natureza é resultado de 

práticas insustentáveis de grandes empresas, como asseverado anteriormente, mas 

também por grandes proprietários de terra, pela extração e apropriação exageradas dos 

patrimônios naturais. Assim, a aplicação de políticas públicas voltadas para a 

fiscalização e punição de atos de irresponsabilidade ambiental atreladas à execução de 

projetos de EA para conscientizar empresas e comunidades, estimula que ações 

socioambientais sustentáveis sejam desenvolvidas. Dessa forma, o contato direto com a 

discussão a respeito dos meios naturais e as consequências de sua destruição é crucial 

para formar grupos sociais conscientes e aptos para o desenvolvimento e atuação como 

preservadores do ambiente no qual estão inseridos. Quando as pessoas conseguem se 

sensibilizar e compreender que os problemas ambientais estão intimamente conectados 

à maneira como elas atuam em suas realidades, ainda que micrológicas - como em suas 

casas e que é preciso haver responsabilidade ambiental, no sentido individual, coletivo 

e, logo, antropoético (GADOTTI, 2000), torna-se possível compreender e buscar a 

interrelação entre os meios sociais, ecológicos e políticos. 

 

2.2 – Uma breve discussão acerca da Agenda 2030  

Fazem seis anos da promulgação da Agenda 2030. Dentre seus principais 

objetivos, promover o bem-estar da humanidade, erradicando a pobreza extrema, e a 

ampla discussão acerca do espectro das mudanças ambientais, são considerados desafios 

cruciais para que se atinja o desenvolvimento sustentável (ONU, 2015). O documento é 

resultado da união de esforços de diversos governantes e cidadãos de várias partes do 

mundo, todos envolvidos na criação de um novo modelo global de ações que visam 

proporcionar qualidade de vida para seres humanos e não humanos, com a 
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implementação de políticas ambientais de proteção, conservação e combate às 

alterações climáticas mundiais (FILHO, 2018). 

A Agenda 2030 possui 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

e 169 metas (ONU, 2015) a serem atingidos até o ano de 2030. Há pouco, em 2021, a 

presidência dos Estados Unidos da América (EUA) organizou um Encontro Global que 

buscou rediscutir alguns pontos chave desse manifesto. Em novembro de 2021, está 

sendo realizada a COP 26. Dentre as pautas, evidenciaram-se a necessidade de solução 

de problemas que são recorrentes no meio social, como a exclusão e desigualdades, a 

insustentabilidade de nações economicamente menos vulneráveis, problemas ambientais 

de cunhos governamentais e políticas públicas inclusivas, fortes e contínuas (ZEIFERT 

et al., 2020).  

Para que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015) se tornem 

aplicáveis e efetivos é necessário que os hábitos e racionalidades sejam redirecionados, 

a partir de processos educativos e de discussão profunda (LEFF, 1998). Destarte, 

também é relevante o enfoque em políticas públicas, seguindo as diretrizes 

governamentais de cada país. A implantação de leis e de uma fiscalização duradoura 

sobre as empresas e os meios de produção, nos órgãos públicos educacionais e a 

ressignificação da natureza para entendimento dos processos ecológicos, tornam-se 

medidas capazes de construir efetivamente a Sustentabilidade (LEFF, 2006), ainda que 

ela pareça, não raras vezes, um conceito já “esvaziado” (FRANCELINO, 2017).  

É notório o discurso de defesa das riquezas naturais na Agenda 2030, 

evidenciando sua importância para os organismos biológicos, mas os baixos esforços 

governamentais da maior parte das nações signatárias da ONU tornam esse debate vago 

e muitas vezes insuficiente. As políticas brasileiras de proteção à biodiversidade, por 

exemplo, não são, na maioria das vezes, efetivas, principalmente quando são voltadas à 

Sustentabilidade econômica e à economia de mercado (ZEIFERT et al., 2020), 

aumentando os problemas relacionados à destruição de habitats, que são muito 

recorrentes no território nacional, “caindo”, evidentemente, em desacordo com os 

tratados da Agenda 2030 e de outros pactos anteriores, como os definidos na Eco 92, na 

Rio + 10, Rio +20 e nas diversas Cúpulas do Painel Climático Internacional.  Embora o 
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avanço tecnológico seja uma potencialidade que favorece novas formas de manejo dos 

sistemas ambientais, ainda se caminha em passos lentos, sobretudo na relação entre as 

dinâmicas Legislativas e Executivas.  

É importante que, para a realização dos objetivos e das metas previstas na 

Agenda 2030, haja integração social que aproxime as diferentes óticas, possibilitando o 

desenvolvimento sustentável e a preservação dos patrimônios naturais, contrapondo os 

problemas recorrentes à sua destruição (ZEIFERT et al., 2020). Para Leff (2009), o 

discurso que é utilizado para tratar da Sustentabilidade muitas vezes está ligado somente 

ao desenvolvimento econômico, como já dito neste artigo. As dimensões do 

desenvolvimento sustentável estão intimamente envolvidas com a economia/política e 

cultura/sociedade (NASCIMENTO, 2012), porém as dificuldades na implementação de 

medidas eficazes surgem quando há a separação dessas dimensões da Sustentabilidade 

ambiental. Deve-se haver integralização dos conceitos para lidar com os desafios 

ambientais (PIMENTEL, 2019), possibilitando a desconstrução de uma racionalidade 

econômica e construindo uma racionalidade ecológica, numa política que mobilize 

ações em sociedade na busca da Sustentabilidade (LEFF, 2006).  

A racionalidade econômica que move os meios de produção extingue as 

possibilidades naturais de reestruturação sustentável, inviabilizando a manutenção do 

equilíbrio ecológico. A Agenda 2030 defende que haja práticas que envolvam os 

processos ambientais objetivando o equilíbrio ecológico, social e econômico (ONU, 

2015). Com o avanço tecnológico, a sociedade em rede passa por variadas 

transformações, mas, ainda assim, a racionalidade econômica e as relações de mercado 

(LEFF, 2006) ainda são dominantes na vida das pessoas, algo que não condiz com a 

própria Agenda 2030, por exemplo, quando esta assevera que 

 

reduziremos os impactos negativos das atividades urbanas e dos 

produtos químicos que são prejudiciais para a saúde humana e para o 

ambiente, inclusive por meio da gestão ambientalmente racional e a 

utilização segura das substâncias químicas, da redução e reciclagem 

de resíduos e do uso mais eficiente de água e energia. (ONU, 2015, p. 

9). 
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Para alcançar o desenvolvimento sustentável previsto na Agenda 2030 (ONU, 

2015) é necessário que a EA conduza esforços para a ressignificação de valores, não 

somente aplicando leis ineficazes (LEFF, 2006). É possível que os saberes ambientais 

sejam analisados de forma sistêmica, que os objetivos que compõem a Agenda 2030 

sejam pautados no trabalho conjunto entre os diversos atores sociais. A partir da 

mudança das ações governamentais e do entendimento sobre quais finalidades devem 

ser alcançadas, é possível que haja melhoras no espectro socioambiental e no bem-estar 

social (ZEIFERT et al., 2020). 

Nesse contexto, a Ecopedagogia possibilita que haja a incorporação dos 

conceitos alternativos e sustentáveis defendidos pela Agenda 2030, oferecendo 

estratégias de atuação e de propostas educacionais visando o desenvolvimento 

sustentável. “A Ecopedagogia tem tudo a ver com uma educação para a 

Sustentabilidade” (GADOTTI, 2009, p.12). Assim, a educação voltada para o 

desenvolvimento sustentável atenta-se para as relações com o ambiente e sobre o 

sentido da vida. Dessa forma, os objetivos e metas que compõem a Agenda 2030 podem 

ser trabalhados a partir da Ecopedagogia, de forma que a EA e a educação sustentável 

possam desempenhar papeis importantes para o desenvolvimento de uma cidadania 

planetária (GADOTTI, 2000). 

 

2.3 – Ecopedagogia e Sensibilização Ambiental 

O Governo Federal, a partir da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, prevê que a 

EA esteja integralizada ao ensino, de acordo com os programas ambientais. A 

sensibilização ambiental de crianças e adolescentes, como prevê a referida Lei Federal, 

é um componente essencial na educação, sendo necessário em todos os níveis de ensino 

(BRASIL, 1999), podendo contribuir significativamente para a construção de cidadãos 

ecológicos (FRANCELINO, 2017), cientes de seu “lugar” no meio ambiente e aptos a 

desenvolverem ações ecologicamente viáveis. 

Para processos ecoalfabetizantes eficientes é necessário que os indivíduos 

conheçam a natureza (CAPRA, 1996). Assim, entender e discutir a EA é discutir a 

própria educação, principalmente quando trabalhada atrelada à Ecopedagogia. Ela 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument


2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

251 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

possibilita que a consciência ambiental seja orientada a partir de práticas participativas e 

permanentes, podendo ser aplicadas desde às escolas até mesmo às comunidades e 

grandes empresas. O desenvolvimento transdisciplinar de projetos ecoeducativos 

envolve aspectos culturais que são fundamentais para que a Sustentabilidade seja 

alcançada; logo a  

 

cultura e educação, portanto, são pontos chave de estudo e sua 

associação em prol de uma compreensão diferente dos modelos 

estruturantes do conhecimento e da sociedade se dá no rol múltiplo da 

transdisciplinaridade. (FRANCELINO, 2018, p. 28). 

 

E Ecopedagogia “é uma pedagogia para a promoção da aprendizagem do sentido 

das coisas a partir da vida cotidiana” (GADOTTI, 2001). É uma abordagem que 

aproxima o meio social ao meio ambiental, dando sentido às ações do ser humano no 

planeta. Depende-se da educação para a construção de sociedades sustentáveis, que 

impulsiona a formação da consciência socioambiental de forma que a reflexão sobre o 

presente possibilite vislumbrar a educação, o meio ambiente e sociedades do futuro 

(MORAIS; BARROS, 2016). Esse meio ecoeducativo é um importante mecanismo para 

a sensibilização, já que seu embasamento interdisciplinar envolve conceitos politizados 

e científicos, que induz o debate a respeito dos ideais e necessidades de grupos sociais 

(FRANCELINO, 2018).  

Recorrendo-se aos autores que compõem o quadro teórico desta pesquisa é 

marcante a discussão acerca da necessidade de se promover a relação mais profunda 

entre práticas sociais ambientalmente conscientes e a ressignificação de conceitos como 

a natureza e a própria Sustentabilidade. É interessante, dentro do escopo do estudo, 

discorrer sobre algumas categorias da Ecopedagogia propostas por Gadotti (2000) que, 

aos olhos desses pesquisadores, podem favorecer não apenas as discutibilidade e 

aplicabilidade da educação voltada para as questões ambientais, mas, também, para a 

própria resposta ao que propõe a Sustentabilidade. Ainda que este conceito hoje precise 

ser cada vez mais problematizado, merece atenção.  

Gadotti (2000) assevera que quaisquer perspectivas de mudanças de 

comportamento humano na Terra passam, necessariamente, pela mudança de 
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compreensão do próprio fazer humano nas cidades, nos ecossistemas e nas dinâmicas 

sociais. Logo, ele propõe algumas categorias que seriam, de acordo com o teórico, 

elementares nesse contexto; a partir dos recortes metodológicos da pesquisa, 

acreditamos que três desses quadros categóricos merecem maior destaque: 

Planetariedade, a partir da qual, ao invés do paradigma economicista, prepondere-se a 

Terra como Paradigma, o viver no planeta como um modelo a ser buscado sempre 

ecosoficamente; Cidadania Planetária, estabelecida com base na compreensão cultural 

da Sustentabilidade e do modo como podem ser construídos alicerces socioestruturais 

para o desenvolvimento sustentável com enfoque em práticas educativas; e a 

Transdisciplinaridade, a ser pensada e desenvolvida sempre a partir da 

interculturalidade, do olhar sistêmico para as complexidades e idiossincrasias que 

caracterizam os variados campos do fazer social e ambiental.  

Logo, é possível defender que a Ecopedagogia (GADOTTI, 2000), a partir das 

categorias Planetariedade, Cidadania Planetária e Transdisciplinaridade, corrobora 

diretamente para práticas de EA com relevante potencial para processos ecoeducativos 

que sejam capazes de não apenas reconsiderar o que é desenvolvimento sustentável, 

mas, sobretudo, incentivar a pluralidade de possibilidades de criação e estabelecimento 

de alternativas e racionalidades ambientais (LEFF, 1998). Sendo assim, o despontar de 

consciências ecológicas, e não de apenas uma única consciência, pode ser obtido 

favorecendo inteligências mundo afora que deem conta das diversas problemáticas 

avolumadas nos recentes séculos e que são frutos de modelos globais, mas de âmbitos 

locais. “Mudar a maneira de pensar é fundamental para a ruptura com o modo linear de 

ler o mundo”, defende Gadotti (2000, p. 39); cabe a nós, no mundo acadêmico e 

científico buscarmos cada vez mais alternativas, como a Ciência Cidadã, para que 

efetivamente vislumbre-se, como apregoa a Agenda 2030 (2015) um mundo mais 

equitativo para todas as pessoas e todos os outros seres vivos; um planeta e cidades para 

a vida e menos para o capitalismo desenfreado.  

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 As análises bibliográficas mostraram que as discussões a respeito da EA e da 

Sustentabilidade são recorrentes há muitos anos, porém, ainda dependem de estímulos 

contínuos para que os debates sobre esse tema sejam eficazes. Durante a realização 

deste estudo, via Centro de Estudos em Ecologia Urbana e Educação Ambiental Crítica 

do IF Barbacena, MG, tivemos contato com os trabalhos do Instituto Curupira, ONG da 

cidade e que desenvolve trabalhos com Educação Ambiental e discussões acerca da 

Sustentabilidade há mais de 10 anos; notamos que muito do que asseveramos nas etapas 

desta pesquisa está presente, na prática desta Organização. Até por este motivo, novos 

estudos estão sendo planejados, em possíveis parcerias entre o IF Barbacena e o 

Instituto Curupira.  

 As pesquisas desenvolvidas permitiram perceber que, quando trabalhada 

contextual e criticamente, a EA proporciona a construção da sensibilização ambiental e 

favorece a aplicação de muitos dos pressupostos da Agenda 2030. Analisar este 

documento global, junto ao quadro teórico utilizado no estudo e, ainda, contatando as 

ações do Instituto Curupira, foram elementos relevantes para a compreensão de que, 

embora muitas dificuldades existam, alternativas estão sendo construídas na prática, e 

não apenas no rol do pensamento e da reflexão. Exatamente por isso, educar para 

sensibilizar e colocar em prática para aprender e mudar comportamento são 

pressupostos, para nós, elementares nesses contextos.  A partir da pesquisa estabelecida, 

sobretudo em sua primeira fase, percebeu-se que o Brasil possui rica legislação 

ambiental, todavia, há significativos processos de não execução de seus postulados. 

Nota-se, portanto, que formar e capacitar gestores públicos também é demanda urgente 

na contemporaneidade e deve ser foco constante de discussão.   

 Em término, vale ressaltar que este estudo tornou possível compreender que a 

Ecopedagogia pode ser importante recurso, a partir de suas categorias, para a formação 

de sujeitos ambientalmente sensíveis, não somente crianças e adolescentes nas escolas, 

mas também em grupos sociais diversos, Nações e ONGs, instituições privadas e 

públicas. O desenvolvimento do senso crítico, de sensibilização e entendimento de 

pertencimento humano aos meios naturais possibilita que novas ações sejam tomadas, 

subsidiando ações/práticas sociais que busquem o equilíbrio socioambiental. A vida nas 
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cidades e a dignidade de existência para seres humanos e não humanos também é 

aspecto importante de ser debatido no rol das Políticas Públicas. Nesse âmbito, 

pesquisas e práxis que tenham como objetivo a construção e proposição de saberes e 

racionalidades ambientais que de fato possam ser sustentáveis são, além de importantes, 

essenciais para o estabelecimento de uma sociedade global da esperança.  

 

4 – REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério 

da Educação. Brasília: MEC, SEB, DICEI (2013). Disponível na internet em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1344

8-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192 . Acesso: 10 de agosto de 

2021. 

 

BRASIL. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Estudo liderado por 

pesquisadora do INPE/MCTI mostra que a Amazônia passou a ser fonte de 

carbono devido as queimadas, ao desmatamento e as mudanças climáticas (2021). 

Disponível na internet em: http://www.ccst.inpe.br/estudo-liderado-por-pesquisadora-

do-inpe-mcti-mostra-que-a-amazonia-passou-a-ser-fonte-de-carbono-devido-as-

queimadas-ao-desmatamento-e-as-mudancas-climaticas . Acesso em: 06 de setembro de 

2021. 

 

BRASIL. Lei 12.608, de 10 de abril de 2012: Institui a Política Nacional de Proteção 

e Defesa Civil. Presidência da República. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm  Acesso em: 

11 de novembro 2021. 

 

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996: estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm Acesso em: 11 de novembro 2021. 

 

BRASIL. Lei Nº 9.795, de 27 de Abril de 1999. República Federativa do Brasil. 

Disponível na internet em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm . Acesso 

em: 24 de agosto de 2021. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

Disponível na internet em: http://portal.mec.gov.br/pnld/195-secretarias-112877938/seb-

educacao-basica-2007048997/12640-parametros-curriculares-nacionais-1o-a-4o-series. 

Acesso em: 11 de novembro 2021. 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
http://www.ccst.inpe.br/estudo-liderado-por-pesquisadora-do-inpe-mcti-mostra-que-a-amazonia-passou-a-ser-fonte-de-carbono-devido-as-queimadas-ao-desmatamento-e-as-mudancas-climaticas
http://www.ccst.inpe.br/estudo-liderado-por-pesquisadora-do-inpe-mcti-mostra-que-a-amazonia-passou-a-ser-fonte-de-carbono-devido-as-queimadas-ao-desmatamento-e-as-mudancas-climaticas
http://www.ccst.inpe.br/estudo-liderado-por-pesquisadora-do-inpe-mcti-mostra-que-a-amazonia-passou-a-ser-fonte-de-carbono-devido-as-queimadas-ao-desmatamento-e-as-mudancas-climaticas
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
http://portal.mec.gov.br/pnld/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12640-parametros-curriculares-nacionais-1o-a-4o-series
http://portal.mec.gov.br/pnld/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12640-parametros-curriculares-nacionais-1o-a-4o-series


2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

255 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Ensino Médio. Ministério da Educação. Brasília, 1999. Disponível na internet em: 

http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-

superior/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12598-

publicacoes-sp-265002211 Acesso em: 11 de novembro 2021. 

 

CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida: Uma nova compreensão científica dos sistemas 

vivos. Editora Cultrix, São Paulo, 1996.  

 

CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa.18ª edição. São Paulo, Gaia, 2010. 

 

CMMAD. Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD. 

Nosso futuro comum. Editora Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 1988. 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9. ed. - São 

Paulo: Gaia, 2004. 

 

FILHO, Claudio Marcondes de Castro. Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável: uma leitura de política pública na clave de biblioteca escolar. 
Universidade de São Paulo. São Paulo (2018). Disponível na internet em: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8650931. Acesso em: 

31 de agosto de 2021. 

 

FRANCELINO, Delton Mendes. Infinitas Estações: um livro manifesto pela 

mudança do homem e pelo respirar da natureza. Juiz de Fora, MG. Editora 

Bartlebee, 2017. 

 

FRANCELINO, Delton Mendes. Processos Ecopedagógicos Desenvolvidos por 

Organizações Não Governamentais Brasileiras: Cultura, Educação e 

Sustentabilidade. Universidade Federal de São João Del-Rei, 2018. Disponível em:  

https://bit.ly/3zxoFAY.  Acesso em: de setembro de 2021. 

 

GADOTTI, Moacir. Ecopedagogia, Pedagogia da Terra, Pedagogia da 

Sustentabilidade, Educação Ambiental e Educação para a Cidadania Planetária.  
Centro de Referência Paulo Freire (2009). Disponível na internet em: 

http://www.acervo.paulofreire.org/handle/7891/3397.  Acesso em 23 de setembro de 

2021. 

 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. Editora Fundação Peirópolis, São Paulo, 

2000. 

 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da terra: Ecopedagogia e educação sustentável. 

CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (2001). Disponível na 

internet em: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101010031842/4gadotti.pdf . 

Acesso em 13 de setembro de 2021. 

http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12598-publicacoes-sp-265002211
http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12598-publicacoes-sp-265002211
http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12598-publicacoes-sp-265002211
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8650931
https://bit.ly/3zxoFAY
http://www.acervo.paulofreire.org/handle/7891/3397
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101010031842/4gadotti.pdf


2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

256 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

 

LEFF, Enrique. Racionalidade Ambiental: a reapropriação social da natureza. Rio 

de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 2006. 

 

LEFF, Henrique (Coord.). A complexidade ambiental. Ed. Cortez, São Paulo, 1998. 

 

LEFF, Henrique. Complexidade, Racionalidade Ambiental e Diálogo de Saberes. 

Educação e Realidade. Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil. v. 34. 

Set/Dez – 2009. Disponível na internet em: 

https://www.redalyc.org/pdf/3172/317227055003.pdf.  Acesso em: 18 de junho de 2021. 

 

MACHADO, Isis Laynne de Oliveira; GARRAFA, Volnei. Proteção ao meio ambiente 

e às gerações futuras: desdobramentos e questões bioéticas. Saúde Debate. Rio de 

Janeiro, 2020. Disponível na internet em: 

https://www.scielo.br/j/sdeb/a/qwqC4w64RTNh7PJDQHgqdNF/?lang=pt.  Acesso em: 

31 de agosto de 2021. 

 

MAIA, Abadia Pereira; SANTOS, Flávio Reis dos. Educação ambiental na educação 

formal: interdisciplinaridade e transversalidade. I Simpósio Interdisciplinar em 

Ambiente e Sociedade. Universidade do Estado de Goiás, 2017. Disponível na internet 

em: https://www.anais.ueg.br/index.php/sias/article/view/12003/8818.  Acesso em: 31 

de agosto de 2021. 

 

MIRANDA, Deine Bispo; ZANETTI, Izabel Cristina Bruno Bacellar. A abordagem 

socioambiental na educação em ciências como caminho para a construção da 

cidadania na sociedade de risco. Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências. Belo 

Horizonte. V 22, 2020. Disponível na internet em: 

https://www.scielo.br/j/epec/a/v6RrzhMbkSxSkxVTdpg5GkQ/?lang=pt. Acesso em: 10 

de agosto de 2021. 

 

MISOCZKY, Maria Ceci; BOHM, Steffen. Do desenvolvimento sustentável à 

economia verde: a constante e acelerada investida do capital sobre a natureza. 

Cadernos EBAPE.BR/FGV, v. 10, no3, Rio de Janeiro, RJ, 2012.  

 

MORAIS, Vanessa Rodrigues do Prado; BARROS, Cristiane Pinheiro de. 

Ecopedagogia: Uma nova teoria inserida na Educação Ambiental voltada ao ensino 

superior. VII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. Campina Grande – PB, 2016. 

Disponível na internet em: https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/VII-

028.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2021. 
 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro (UNESCO). 2. 

Edição; Editora Cortez; Brasília, DF, 2000. 

 

https://www.redalyc.org/pdf/3172/317227055003.pdf
https://www.scielo.br/j/sdeb/a/qwqC4w64RTNh7PJDQHgqdNF/?lang=pt
https://www.anais.ueg.br/index.php/sias/article/view/12003/8818
https://www.scielo.br/j/epec/a/v6RrzhMbkSxSkxVTdpg5GkQ/?lang=pt
https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/VII-028.pdf
https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/VII-028.pdf


2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

257 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental 

ao social, do social ao econômico. Estudos Avançados, 2012. Disponível na internet 

em: https://www.scielo.br/j/ea/a/yJnRYLWXSwyxqggqDWy8gct/abstract/?lang=pt.  

Acesso em: 02 de setembro de 2021. 

 

NETO, Petrônio de Tilio. Uma abordagem política do meio ambiente. Centro 

Edelstein de Pesquisas Sociais. Rio de Janeiro, 2010. Disponível na internet em: 

http://books.scielo.org/id/x9z8z/pdf/tilio-9788579820496-05.pdf.  Acesso em: 31 de 

agosto de 2021. 

 

OLIVEIRA, Lucas Rebello de; MEDEIROS, Raffaela Martins; TERRA, Pedro de 

Bragança; QUELHAS, Osvaldo Luiz Gonçalves. Sustentabilidade: da evolução dos 

conceitos à implementação como estratégia nas organizações. Produção. v. 22, n. 1, 

p. 70-82, 2012. Disponível na internet em: https://www.prod.org.br/doi/10.1590/S0103-

65132011005000062.  Acesso em 14 de setembro de 2021. 

 

ONU. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nações Unidas no Brasil. 2015. 

Disponível na internet em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs.  Acesso em: 31 de agosto de 

2021. 

 

PIMENTEL, Gabriela Sousa Rêgo. O Brasil e os desafios da educação e dos 

educadores na Agenda 2030 da ONU. Revista Nova Paideia – Revista Interdisciplinar 

em Educação e Pesquisa. Brasília - Distrito Federal, 2019. Disponível na internet em: 

https://ojs.novapaideia.org/index.php/RIEP/article/view/35.  Acesso em: 02 de setembro 

de 2021. 

 

RICKLEFFS, Robert; RELYEA, Rick. A Economia da Natureza. 

Robert Ricklefs, Rick Relyea; revisão técnica Cecília Bueno; Tradução Ana Claúdia de 

Macêdo Vieira et al. 7. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.  

 

RODRIGUES, Daniela Gureski; SAHEB, Daniele. A educação ambiental na 

educação infantil segundo os saberes de Morin. Revista Brasileira Estudos 

Pedagógicos, Brasília, v. 99, n. 253, p. 573-588, set./dez, 2018. Disponível na internet 

em: 

https://www.scielo.br/j/rbeped/a/ywJYdTy7z7ZZzmDrKXXZn7H/abstract/?lang=pt. 

Acesso em: 10 de agosto de 2021. 

 

RODRIGUES, Daniela Gureski; SAHEB, Daniele. A formação continuada do 

professor de Educação Infantil em Educação Ambiental. Ciência e Educação. Bauru. 

v.25, n. 4, p. 893-909. 2019. Disponível na internet em: 

https://www.scielo.br/j/ciedu/a/XRYxkfFyTQzqvVcbdZGJqTK/?lang=pt Acesso em: 15 

de dezembro de 2021. 

 

https://www.scielo.br/j/ea/a/yJnRYLWXSwyxqggqDWy8gct/abstract/?lang=pt
http://books.scielo.org/id/x9z8z/pdf/tilio-9788579820496-05.pdf
https://www.prod.org.br/doi/10.1590/S0103-65132011005000062
https://www.prod.org.br/doi/10.1590/S0103-65132011005000062
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://ojs.novapaideia.org/index.php/RIEP/article/view/35
https://www.scielo.br/j/rbeped/a/ywJYdTy7z7ZZzmDrKXXZn7H/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ciedu/a/XRYxkfFyTQzqvVcbdZGJqTK/?lang=pt


2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

258 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

SILVA, Cristine Santos de Souza da; PROCHNOW, Tania Renata; PELLEGRINI, 

Giuseppe; BIZZO, Nelio. Pesquisa de percepções de estudantes do ensino médio 

sobre os desafios ambientais. Ciência & Educação. Bauru, 2020. Disponível na 

internet em: https://www.scielo.br/j/ciedu/a/8Z4QTypDyLGSn9sGwZJNryB/?lang=pt.  

Acesso em: 31 de agosto de 2021. 

 

ZEIFERT, Anna Paula Bagetti; CENCI, Daniel Rubens; MANCHINI, Alex. A justiça 

social e a Agenda 2030: Políticas de desenvolvimento para a construção de 

sociedades justas e inclusivas. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas 

(UNIFAFIBE). Vol. 8, nº 2, 2020. Disponível na internet em: 

https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-

pub/article/view/766. Acesso em: 06 de setembro de 2021.       
 

 

Recebido em: 28/09/2021  

Aprovado em: 16/11/2021 

Publicado em: 29/12/2021 

https://www.scielo.br/j/ciedu/a/8Z4QTypDyLGSn9sGwZJNryB/?lang=pt
https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/766
https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/766


2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

259 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

 

OBSERVAÇÃO DE AVES EM BARBACENA/MINAS GERAIS: 

estímulos ambientais para a conservação da natureza e diálogos com a 

ecopedagogia 

 

BIRD WATCHING IN BARBACENA/MINAS GERAIS:  

environmental stimulus for the conservation of nature and dialogues 

with ecopedagogy 

 

BIRDOBSERVADO EN BARBACENA/MINAS GERAIS: 

media stimulo por konservado de naturo kaj dialogoj kun 

ekopedagogio 

 

 
Layane Yamila Viol64 

 

Delton Mendes Francelino65 

 

Resumo 

O Brasil dispõe de rica biodiversidade e, no que se refere à avifauna, o Comitê 

Brasileiro de Registros Ornitológicos (2021) apresenta até o momento 1.919 registros. 

A observação de aves (ou birdwatching) é uma atividade recreativa que aproxima a 

sociedade do mundo silvestre e que tem potencialidade para desenvolver perspectivas 

mais sensibilizadoras para as causas da Conservação, uma vez que dados demonstram 

que muitas espécies de aves foram extintas nos recentes séculos e que 12% dos atuais 

espécimes correm sérios riscos de extinção; cabe destacar, também, a constante redução 

de populações. Esta pesquisa teve como propósito desenvolver estudo prático, a partir 

de metodologias de observação de avifauna na região da Colônia Rodrigo Silva, em 

Barbacena, Minas Gerais. Para tal, utilizou-se o método de Ponto Fixo e, com recursos 

das Ciências Biológicas, as espécies encontradas foram identificadas com auxílio da 

plataforma WikiAves e com um guia de campo Aves do Brasil. A posteriori, partiu-se 

para propostas de articulação à Ecopedagogia. Como resultados, obteve-se 62 espécies 

de aves no recorte geográfico citado, estabelecendo inferências acerca de fragmentos de 
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mata e importância de sua manutenção, além de relevantes discussões calcadas em 

processos reflexivos ecopedagógicos, como a Cidadania Planetária.  

Palavras chave: Aves. Biodiversidade. Ciência Cidadã. Conservação Ambiental.  

Consciência Planetária.   

 

Abstract 

Brazil has a rich biodiversity and, with regard to avifauna, the Brazilian Committee for 

Ornithological Records (2021) has so far presented 1,919 records. Bird watching (or 

birdwatching) is a recreational activity that brings society closer to the wild world and 

has the potential to develop more sensitizing perspectives on the causes of 

Conservation, since data show that many bird species have become extinct in recent 

centuries and that 12% of current specimens are at serious risk of extinction; it is also 

worth noting the constant reduction in populations. The purpose of this research was to 

develop a practical study, based on methodologies of observation of avifauna in the 

region of Colonia Rodrigo Silva, in Barbacena, Minas Gerais. For this purpose, the 

Ponto Fixo method was used and, with resources from Biological Sciences, the species 

found were identified with the aid of the WikiAves platform and a field guide Aves do 

Brasil. A posteriori, it was decided to propose articulation with Ecopedagogy. As a 

result, 62 species of birds were obtained in the aforementioned geographic area, 

establishing inferences about forest fragments and the importance of their maintenance, 

as well as relevant discussions based on eco-pedagogical reflective processes, such as 

Planetary Citizenship. 

Keywords: Biodiversity. Birds. Citizen Science. Environmental Conservation. 

Planetary Consciousness. 

 

Resumo 

Brazilo havas riĉan biodiversecon kaj, koncerne birdfaŭnon, la Brazila Komitato pri 

Ornitologiaj Rekordoj (2021) prezentis ĝis nun 1 919 rekordojn. Birdobservado (aŭ 

birdobservado) estas distra agado kiu alportas socion pli proksime al la sovaĝa mondo 

kaj havas la potencialon evoluigi pli sentivigajn perspektivojn pri la kialoj de 

Konservado, ĉar datumoj montras ke multaj birdospecioj formortis en la lastaj jarcentoj 

kaj ke 12% de nunaj specimenoj estas en serioza risko de formorto; estas ankaŭ 

rimarkinde la konstanta redukto de populacioj. La celo de ĉi tiu esplorado estis evoluigi 

praktikan studon, bazitan sur metodaroj de observado de birdfaŭno en la regiono de 

Colonia Rodrigo Silva, en Barbacena, Minas-Ĝerajso. Tiucele oni uzis la metodon 

Ponto Fixo kaj per rimedoj de Biologiaj Sciencoj oni identigis la trovitajn speciojn 

helpe de la platformo WikiAves kaj de kampogvidilo Aves do Brasil. A posteriori, oni 

decidis proponi artikulacion kun Ekopedagogio. Kiel rezulto, 62 specioj de birdoj estis 

akiritaj en la menciita geografia areo, establante inferencojn pri arbaraj fragmentoj kaj 

la graveco de ilia prizorgado, same kiel koncernajn diskutojn bazitajn sur ekopedagogiaj 

reflektaj procezoj, kiel ekzemple Planeda Civitaneco. 

Ŝlosilvortoj: Birdoj. Biodiverseco. Civitana Scienco. Media Konservado. Planeda 

Konscio. 
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1 – INTRODUÇÃO  

As aves são caracterizadas pela alta diversidade de espécies, com tamanhos, 

cantos, cores e comportamentos diferentes e que estimulam diversas percepções 

sensoriais humanas. No cotidiano é possível presenciar frequentemente diversas 

espécimes, nativas e não nativas, possibilitando maior interação e despertando 

curiosidades sobre seus hábitos. Em virtude dessa convivência próxima, na maioria das 

vezes harmoniosa com as pessoas, as aves figuram como um dos grupos de seres vivos 

da fauna silvestre mais observados, admirados e, agora, protegidos66, como evidencia o 

Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção no Rio Grande do Sul (BENCKE, 

2003). O Brasil está entre os três países detentores da maior biodiversidade de aves no 

mundo, com cerca de 1.919 espécies (CRBO, 2021) e, destas, 234 estão oficialmente 

reconhecidas como ameaçadas de extinção.  De acordo com a Lista Vermelha da Fauna 

Ameaçada de Extinção (2018) os principais motivos de perda de aves no Brasil estão 

ligados ao desmatamento e fragmentação de habitats, decorrentes de atividades 

antrópicas, especialmente as relacionadas à agropecuária e à expansão urbana; outras 

ameaças são as queimadas e a captura dos animais para o tráfico, por exemplo. Tais 

dados alertam para a necessidade de busca constante por estratégias de conservação para 

prevenir que mais espécies não entrem para a lista oficial de espécimes 

ameaçadas/extintas.  

Todo esse contexto é relevante para entender os propósitos desta pesquisa, que é 

parte dos intentos do Centro de Estudos em Ecologia Urbana do IF Barbacena, MG. O 

objetivo é, além de produzir um quadro de espécies identificadas numa região da 

Colônia Rodrigo Silva, na mesma cidade (a partir do método de Ponto Fixo, com 

recursos fotográficos e auditivos), estabelecer discussões acerca dos aspectos ambientais 

que podem estar favorecendo a existência das espécies identificadas. Ademais, é 

intenção correlacionar e defender a Ciência Cidadã e plataformas de construção 

conjunta de saberes (como a Wikiaves), abertas às contribuições de pessoas em geral da 

                                                 
66 A proteção da fauna está prevista na Constituição e na Lei nº 9.605/98. A legislação proíbe matar, 

perseguir, caçar, apanhar e utilizar espécimes da fauna silvestre sem autorização ou licença (AGÊNCIA 

SENADO, 2021). 
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sociedade para a Conservação da Natureza, com algumas considerações, ao final do 

estudo, acerca da Ecopedagogia. Entende-se que os desafios para a Conservação da 

Natureza são necessariamente desafios também sociais e culturais Leff (1998) e que, 

por isso, não se podia deixar, no bojo de uma pesquisa acadêmica, de lançar 

perspectivas críticas acerca do modus operandi humano na Terra, algo que também é 

fortemente debatido no rol da Ecologia Urbana Niemela (2011). Cabe frisar que 

estímulos ambientais podem ser potencializados de diversas formas. No caso da 

proteção das aves, a Ciência Cidadã ocupa espaço fundamental. O estudo mostrou que 

as plataformas digitais têm sido elementares nesse contexto.  A WikiAves (2021), o 

Canal no YouTube Planeta Aves (2021) e o Xeno canto (2021) são alguns exemplos 

abordados nesta pesquisa de websites interativos que trabalham com Ciência Cidadã e 

aproximam a sociedade do mundo das aves. Com um binóculo e uma câmera 

fotográfica é possível encontrar e se encantar com algumas espécies que compartilham o 

mundo conosco. E mais ainda: compartilhar com mais pessoas as fotografias significa 

favorecer processos de biofilia, a partir dos quais a sociedade pode se identificar 

insofismavelmente com a relevância da conservação da natureza, dos seres vivos em 

geral, o que se encaixa diretamente a pressupostos ecopedagógicos.  

O estudo foi desenvolvido ao longo de um ano, entre julho de 2020 e julho de 

2021, dentro do espaço geográfico destacado anteriormente e, vale destacar, não teve a 

intenção de estabelecer levantamento de avifauna, embora tenha-se construído um 

quadro com as espécies encontradas/fotografadas. Para além disso, também é parte da 

pesquisa demonstrar que, de forma interativa, é possível abastecer plataformas como a 

WikiAves, que, segundo a Lista Comentada de Aves do Brasil (2021), com a 

contribuição de observadores de aves de diversas regiões, obteve aumento significativo 

na documentação de novas ocorrências no país.  Sendo assim, defende-se, no presente 

artigo, ser de fundamental valia associar perspectivas biológicas, culturais e sociais nas 

discussões acerca da Conservação e, fatalmente, da Sustentabilidade. A observação de 

aves, o estímulo às percepções ambientais a partir da Ecopedagogia e práticas conjuntas 

de uma Ciência mais voltada para as diversas instâncias sociais, são aspectos 

elementares para o que propõe este artigo.   
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2 – DESENVOLVIMENTO  

2.1 – Revisão de literatura e procedimentos gerais metodológicos 

A observação de aves começou há muito tempo, certamente desde os primórdios 

da humanidade. Interessante como, desde em quadros nas paredes das casas, até 

paredões, cavernas (a partir de pinturas rupestres), esses seres vivos estão “gravados”, 

como um memorial paisagístico e ecológico, cultural e social, símbolos da evolução 

humana e sua ligação com a natureza.  A arte rupestre é reconhecida como uma das 

mais antigas manifestações estéticas do homem ao longo de toda sua história Marques 

(2016). Embora seja possível encontrar referências que indicam a observação de aves 

como atividade recreativa já no final do século 18, foi no início do século 20 que ela 

começou a se tornar mais popular e mais difundida (LAMAS et. al., 2018. p. 8). Hoje o 

birdwatching, ou “passarinhar”, é uma atividade voltada para recreação, mas também 

para a Ciência Cidadã. Aliás, os pássaros são espécimes silvestres muito carismáticas e 

facilmente observáveis no contexto urbano, o que possibilita vários tipos de processos 

educativos de sensibilização ambiental; além disso, também é de suma relevância o 

estabelecimento de condições que favoreçam a manutenção/qualidade de vida das 

populações de pássaros urbanos (FRANCK et. al., 2021). Segundo Lamas et al (2018), 

entre 1982 e 2009 atividades observativas de aves tiveram incremento de 287%. Além 

de colecionar os registros através de fotos, sonorização e outros vestígios, a observação 

de aves, consciente, fornece dados elementares para pesquisas e na gestão de áreas 

protegidas Almeida (2013).  

Segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2021) até o momento o 

país tem 1.919 espécies de aves registradas. O Brasil possui uma das mais diversas 

avifaunas do mundo (NEVES et. al, 2020), no entanto, sob ameaças constantes pela 

perda do habitat ocasionada pelo desmatamento. A caça ilegal e o tráfico afetam 

anualmente cerca de 1,5 milhões de aves no Brasil Develey (2020). O país se encontra 

em primeiro lugar em espécies ameaçadas, com 12% com risco evidente de 

desaparecimento, algo extremamente preocupante e cujo principal motivo foi a 

destruição de macroecossistemas como a Mata Atlântica, bioma com muitas espécies 

endêmicas Bioversitas (2005) e que sofreu maior nível de urbanização nos recentes 
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séculos Francelino e Brusadin (2021). Mudar este cenário preocupante não é tarefa fácil 

e requer o envolvimento ativo da sociedade e o engajamento em medidas práticas de 

conservação, além da difusão de informações científicas de qualidade e embasadas 

Develey (2020). Muitos trabalhos são direcionados para as causas da conservação e/ou 

preservação, demonstrando as diversas espécies que se encontram vulneráveis; destaca-

se o fato de que a comunidade ornitológica brasileira tem fornecido estrutura e 

organização para o desenvolvimento de pesquisas Marine e Garcia (2005) que possam 

garantir a proteção de diversos grupos e espécimes de aves.   

Conforme aponta a própria ONU (2015), na Agenda 2030, é preciso que a 

sociedade global não apenas entenda a importância da Conservação da Natureza, mas 

que crie condições para que o desenvolvimento humano, e a qualidade de vida das 

pessoas, “caminhe” conjuntamente à dignidade e manutenção do direito à vida das 

diversas espécies de seres vivos que habitam a Terra. Como assevera Gadotti (2000), 

Capra (1982) e Guatarri (1989), é preciso ampliar a compreensão ecológica para além 

das causas estritamente biológicas: a teia da vida e a complexidade do mundo natural, 

que também é humano, exigem respostas inter e transdisciplinares. Exatamente por isso 

esta pesquisa entende que, além dos procedimentos de observação de vida silvestre, com 

recorte nas aves, é relevante discutir e asseverar a Ciência Cidadã e a Ecopedagogia 

como suportes para uma discussão que se ampla e voltada, de fato, para perspectivas 

complexas Morin (2000), que evidenciem não o ser humano como uma entidade 

desconectada da natureza mas, sim, parte indissociável da mesma.  

Metodologicamente, a priori esta revisão de literatura foi procedimento 

fundamental para entender o estado da arte da pesquisa e organizar alguns dos autores 

que favoreceram as discussões. As etapas seguintes foram: 1) definição da abordagem a 

partir da qual seriam propostas as discussões acerca da Ciência Cidadã, relacionando 

com aspectos gerais acerca da observação de aves silvestres no Brasil; 2) Estudo em 

Campo, com caracterização da área de estudo e observação direta de aves (com 

fotografias feitas pelos autores desta pesquisa) na região do sítio Itália, na Colônia 

Rodrigo Silva, em Barbacena, MG, a partir do Método do Ponto Fixo; 4) organização 

das fotografias e do quadro com as espécies encontradas e fotografadas (seguindo 
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procedimentos técnicos padrão da ornitologia67) e, por último, 5) discussão de viés 

Ecopedagógico, com vista, sobretudo, às perspectivas da Cidadania Planetária proposta 

por Gadotti (2000).  

Os próximos tópicos, portanto, seguem esta ordem acima demonstrada e 

objetivam conferir ordem de discutibilidade ao texto, tendo como norte o que defende 

Bardin (2011), ao discorrer sobre a organização e discussão de estudos diversos.  

 

2.2 – Ciência cidadã e a comunicação de ciência sobre aves silvestres no Brasil: a 

relevância das plataformas digitais  

Aproximar as atividades científicas da população em geral é um dos objetivos da 

Ciência Cidadã, que traça paralelos e contatos entre os diversos campos da sociedade e 

o universo acadêmico e científico; considera-se, aliás, a possibilidade da inserção na 

intitulada “cidadania científica” quando o público se envolve mais profundamente no 

diálogo e na tomada de decisões em relação às questões relacionadas a riscos e ameaças 

ambientais (BONNEY et al., 2016), como discutido previamente. É escopo deste tópico 

debater o fato de que na contemporaneidade muitas pessoas buscam por conhecimentos 

diversos e querem estar próximas da natureza, seja para o bem-estar, saúde, seja por 

uma diversidade de outros motivos, incluindo os sentimentos advindos da busca pela 

Conservação. Tais aspectos podem ser ricas possibilidades de se inserir projetos 

educativos e de popularização de saberes científicos no bojo das relações sociais.   

Divulgar ciência nos dias atuais é verdadeira trincheira de resistência para o 

intuito de informar a humanidade acerca da importância de se manter as condições 

ecossistêmicas planetárias equilibradas Ricklefs e Relya (2016). Meios de comunicação 

como sites, canais interativos de vídeos como o Youtube, redes sociais, jornais 

impressos e online, podcasts e outros, são caminhos significativos para a divulgação 

científica. Esses meios são aporte para que a população consiga perceber e absorver as 

atividades científicas divulgadas e, mais que isso, para que compreendam a importância 

                                                 
67 Método de Ponto Fixo: este método além de ter baixo custo, pode ser aplicado em qualquer ambiente. 

O observador permanece imóvel em local e por período de tempo pré-estabelecidos enquanto registras as 

espécies detectadas visualmente ou auditivamente (VIELLIARD et. al., 2010). 
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da epistemologia científica. Neste ínterim, pode-se entender que divulgação científica é 

"o uso de processos e recursos técnicos para a comunicação da informação científica e 

tecnológica ao público em geral" (ALBAGLI, 1996, p. 397). 

Meios interativos que contribuem para a observação e aprendizado sobre aves 

são de suma importância para a divulgação de conhecimento e Ciência Cidadã. A 

plataforma WikiAves68 criada em 2008, é direcionada para observadores de aves, 

ornitólogos e pesquisadores e muito contribui para reunir informações sobre as aves 

brasileiras. Gratuitamente é possível se cadastrar no site para a publicação de registros 

fotográficos e sonoros, além disso é possível acrescentar textos e identificação das 

espécies. Outro exemplo muito interessante é o canal Planeta Aves, disponível no 

Youtube, apresentado pelo biólogo Willian Menq. No canal é possível aprender de 

forma dinâmica e agradável sobre a biologia, comportamento e curiosidades das 

diversas espécies de aves. Além disso, o apresentador oferece dicas sobre as espécies 

para a observação, o que não se restringe apenas a profissionais da área, mas também 

para pessoas que têm interesse em observar e identificar.  

Por fim, e não menos importante, outro site internacional com enfoque em 

difundir conhecimentos científicos com base em Ciência Cidadã é o Xeno Canto, criado 

em 2005. Nele é possível compartilhar os sons de aves encontradas em todo o mundo. 

Voltado não apenas para pesquisadores, ele é espaço aberto para os admiradores de aves 

e as publicações das vocalizações contribuem com os táxons informados, a variabilidade 

geográfica e os estágios de desenvolvimento. Como se vê, na realidade da sociedade em 

rede Castells (1999), a Ciência, e pesquisadores, têm buscado alternativas para o contato 

direto e extensão/conexão com a sociedade. Num sentido também ecosófico, isso é de 

fundamental significância, sobretudo, compreendo que a Conservação da Natureza 

implica também na criação e estabelecimento de vínculos com as pessoas; com 

pedagogias do cuidado, do afeto, que entendam que 

                                          

cuidar das coisas implica ter intimidade, senti-las dentro, acolhê-las, 

respeitá-las, dar-lhes sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia 

com auscultar-lhes o ritmo e afinar-se com ele. A razão analítico-

                                                 
68 WikiAves: acesso em www.wikiaves.com.br; Xeno Canto: acesso em www.xeno-canto.org.  

http://www.wikiaves.com.br/
http://www.xeno-canto.org/


2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

267 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

instrumental sobre o caminho para a razão cordial, o “esprit de 

finesse”, o espírito de delicadeza, o sentimento profundo. A 

centralidade não é mais ocupada pelo “logos” razão, mas pelo 

“páthos” sentimento. (BOFF, 1996. p.96). 

 

Conhecer para conservar: uma frase pequena, de apenas três palavras, mas que 

evoca significados muito importantes. Respeitar e cuidar, como descreve o teórico, é 

aproximar o olhar e práxis voltados para a consciência planetária, evidenciando que 

coexistimos com outros seres e dependemos mutuamente uns dos outros para 

habitarmos o planeta. O “esprit de finesse” (BOFF, 1996. p. 96) é em sua completude a 

delicadeza com que tratamos o meio ambiente, os seres vivos e a própria dinâmica das 

relações sociais humanas. Sendo assim, a observação de aves pode ser compreendida 

como parte de um grupo de estímulos a partir dos quais pode-se construir outras 

maneiras das pessoas entenderem e atuarem no mundo: contemplar para não matar e 

não “prender” e, acima de tudo, contemplar para entender o lugar de humildade que a 

humanidade precisa desenvolver diante dos cataclismos ambientais notados na 

contemporaneidade.  

 

2.3 – Pesquisa de campo e levantamento de espécies silvestres (a partir do método 

de ponto fixo) presentes na região do distrito Colônia Rodrigo Silva 

O estudo de campo foi realizado no Sítio Itália, localizado no distrito da Colônia 

Rodrigo Silva, na zona rural do município de Barbacena (MG), região da Serra da 

Mantiqueira no Campo das Vertentes, nas coordenadas 21°15'34"S 43°48'15"W. 

Inserida em domínio da Mata Atlântica e com influência o Cerrado, a cidade possui com 

alta biodiversidade de fauna e flora Biodiversitas (2005).  

Decidiu-se por realizar a observação de aves nesta região em virtude da 

segurança dos pesquisadores (inclusive pelo período pandêmico) e também para a 

aplicação do método de Ponto Fixo. Além disso, sabia-se, por relatos populares, da rica 

existência de espécies de aves na região, o que também foi um fator motivador. A 

observação das aves contou também com registros fotográficos e não teve o objetivo de 

se fazer um inventário, mas, sim, e sobretudo, conhecer e identificar algumas das 



2021 – Ano VII – Volume VII – Número XXII                                                  ISSN – 2358-7482 
 
 

268 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

espécies que habitam a região, além de poder discutir algumas questões ambientais que 

favorecem essa presença de avifauna no recorte apontado. O método de Ponto Fixo em 

determinados locais do sítio foi prática fundamental e optou-se por estabelecer vários 

pontos de observação, principalmente em beiras de matas de fragmentos florestais 

(Figura 2). O período de observação foi esporádico, no entanto sempre no início da 

manhã.  A câmera utilizada foi a Cannon Rebel SL3 e lente Canon 75-300mm. O estudo 

em campo foi feito entre julho de 2020 e julho de 2021 e contou com a rede de apoio do 

Centro de Estudos em Ecologia Urbana do Instituto Federal do Sudeste de Minas 

Gerais, Campus Barbacena.   

Todas as aves observadas e fotografadas foram identificadas por meio do 

WikiAves (2021) e com o auxílio do livro Aves do Brasil – Mata Atlântica do Sudeste 

(RIDGELY et al., 2015). No quadro 1 foram listadas as espécies69, o nome científico, a 

nomenclatura em língua inglesa e a categoria de risco na qual a espécie é caracterizada 

pela IUCN (União internacional para Conservação da Natureza, 2021). De acordo com 

os dados as espécies se encontram em situação pouco preocupante, exceto o Maracanã-

verdadeiro que está quase ameaçada de extinção.   

Espécie Nome científico Nome em Inglês 

Alegrinho  Serpophaga subcristata  White-crest Tyrannulet  

Andorinha-do-campo Progne tapera Brown-chested Martin  

Beija-flor tesoura Eupetomena macroura Swallow-tailed Hummingbird  

Beija-flor-de-peito-azul Amazilia lactea Sapphire-spangled Emerald  

Bem-te-vi Pitangus sulphuratus  Great Kiskadee  

Besourinho-de-bico-vermelho  Chlorostilbon lucidus  Glittering-bellied Emerald  

Cambacica  Coereba flaveola Bananaquit  

Canário-da-terra Sicalis flaveola Saffron Finch  

Choca-da-mata Thamnophilus caerulescens  Variable Antshrike 

Chupim macho/fêmea  Molothrus bonariensis  Shiny Cowbird  

Coruja-orelhuda  Asio clamator Striped Owl  

Curruíra  Troglodytes musculus Southern House Wren 

Fogo-apagou  Columbina squammata Scaled Dove  

Gavião Caboclo Heterospizias meridionalis Savanna Hawk 

Gavião carcará Caracara plancus Southern Caracara  

                                                 
69 O estudo não objetivou contabilizar indivíduos, mas por meio de recursos fotográficos e de Pontos 

Fixos de observação, demonstrar a riqueza de espécies no recorte geográfico escolhido.  
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Gavião carrapateiro Milvago chimachima  Yellow-headed Caracara 

Gavião-carijo Rupornis magnirostris  Roadside Hawk 

Gibão-de-couro Hirundinea ferruginea Cliff Flycatcher  

Gralha-do-campo  Cyanpcprax crisratellus  Curl-crested Jay 

Irré Myiarchus swainsoni  Swainson's Flycatcher  

Jacuaçu  Penelope obscura  Dusky-legged Guan  

Japu Psarocolius decumanus Crested Oropendola  

João-de-pau Phacellodomus rufifrons  Rufous-fronted-Thornbird  

Lavadeira-mascarada Fluvicola nengeta Masked Water-Tyrant 

Maracanã-verdadeiro  Primolius maracana Blue-winget Macaw  

Maria-cavaleira  Myiarchus ferox Short-crested Flycatcher  

Maria-Faceira  Syrigma sibilatrix  Whistling Heron  

Maria-preta-de-penajo Knipolegus lophotes  Crested Black-Tyrant  

Mariquita Setophaga pitiayumi Tropical Parula  

Noivinha-branca  Xolmis velatus  White-rumped Monjita 

Pardal  Passer domesticus  House Saparrow 

Peitica Empodonomus varius  Variegated Flycatcher  

Periquitão-maracanã Psittacara leucophthalmus White-eyed Parekeet  

Periquito-rei Eupsittula aurea  Peach-fronted Parakket  

Pica-pau-anão-barrado Picumnus cittatus White-barred Piculet  

Pica-pau-do-campo Colaptes campestris Campo Flicker 

Pintassilgo macho/fêmea  Spinus magellanicus  Hooded Siskin  

Piolhinho Phyllomyias fasciatus  Planalto Tyrannulet  

Pombo-domestico Columba livia  Rock Pigeon  

Rabo-branco-acanelado  Phaethornis pretrei Planalto Hermit  

Risadinha  Comptostoma obsoletum Southern Beardless-Tyrannulet  

Rolinha-roxa Columbina talpacoti Ruddy Ground-Dove 

Sabia-do-barranco  Turdus leucomelas  Pale-breasted Thrush 

Sabiá-laranjeira Turdus rufiventris  Rufous-bellied Thrush 

Sabiá-poca Turdus amaurochalinus  Creamy-bellied Thrush  

Saí-andorinha fêmea  Tersina viridis  Swallow Tanager  

Saí-azul macho/fêmea  Dacnis cayana Blue Dacnis  

Saíra-amarelo macho/fêmea  Tangara cayana Burnished-buff Tanager  

Saíra-douradinha Tangara Cyanoventris  Gilt-edget-Tananger  

Sanhaço-cinzento  Tangara sayaca Sayaca Tanger  

Sanhaçu-de-encontro-amarelo Tangara ornata Golden-chevroned Tanager  

Sanhaçu-do-coqueiro  Tangara palmarum Palm Tanager  

Saracura-do-mato Aramides saracura  Slaty-breasted Wood-Rail  

Suiriri Tyrannus melancholicus Tropical Kingbird  

Suiriri-pequeno  Satrapa icterophrys  Yellow-browed Tyrant  

Tico-tico Zonotrichia capensis  Rufous-collared Sparrow 
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Tico-tico-rei-cinza Coryphospingus pileatus  Pileated Finch  

Tiê-sangue macho/fêmea Ramphocelus bresilius  Brasilian Tanger  

Tiziu macho/fêmea Volatinia jacarina  Blue-black Grassquit  

Tucanaçu  Ramphastos toco Toco Toucan  

Tuim Forpus xanthopterygius  Blue-winged Parrotled  

Viuvinha  Colonia colonus Long-tailed Tyrant  
 

QUADRO 1 – Listagem das espécies observadas e fotografadas. Produção: próprios autores do estudo.  

 

Ao final do estudo de campo, foram identificadas 62 espécies, distribuídas em 

24 famílias, no recorte geográfico. Foi uma quantidade muito significativa de espécies, 

dadas as condições ambientais da região e, até mesmo, pelo espaço significativamente 

pequeno para amostragem. Notou-se que o distrito da Colônia Rodrigo Silva 

(Barbacena, MG) é uma área com muita abrangência de fragmentos de Mata Atlântica 

(Figura 1), o que, por um lado, mostra a perda de habitats naturais e as consequências 

negativas para a biodiversidade; por outro, revela que a presença desses fragmentos 

favorece corredores ecológicos, fluxo gênico entre as diversas espécies, além de 

ambiente propício para a reprodução. As aves são consideradas ideais indicadores 

ecológicos para o ambiente terrestre (STOTZ et al.,1996), desta maneira, a análise 

aprofundada da riqueza de avifauna na região permite avaliar as condições desse 

ambiente e a capacidade que tem de manter a sua biodiversidade. Uma possível 

continuidade da pesquisa é estabelecer inventário/ levantamento de fauna, incluindo 

outros grupos de animais, além das aves.  
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Figura 1 - Imagem de satélite (Google Earth, 2021) do distrito da Colônia Rodrigo Silva, Barbacena, 

MG. A marcação “A”, em vermelho, representa a área geral da observação, na qual estabeleceram-se os 4 

pontos fixos de estudo. Nota-se, na imagem, a presença significativa de fragmentos florestais. 

 

Na Biologia da Conservação, estabelecer relações entre a Ecologia da Paisagem 

e a diversidade de seres vivos é fundamental para inferências significativas e que 

possam favorecer tomadores de decisão no estabelecimento de práticas e políticas 

específicas voltadas para a proteção da biodiversidade. No caso deste estudo, o conjunto 

das observações (fotografias e levantamento de espécies de avifauna silvestre) foi 

desenvolvido atentando-se para esses fragmentos de mata, que numa análise inicial, 

revela a presença de maioria de flora nativa e vegetação de diferentes extratos, inclusive 

superior, com árvores de diferentes alturas compondo dossel com características de 

Mata Atlântica.  Ademais, embora não seja o foco desta pesquisa em si, pôde-se 

observar a presença de serrapilheira na maior parte da região de florestas e, enquanto 

estabelecia-se os Pontos Fixos, foi possível perceber a presença de aves também em 

extratos inferiores de alguns desses fragmentos, ao longo de todo o dia, mas sobretudo 

pela manhã. Isso revela que ali, também no solo, certamente há outros seres vivos em 

dinâmica ecológica, revelando a importância da conservação desses fragmentos e 

estratégias específicas para a sua proteção. Na Figura 2, há a demarcação dos locais 
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onde foram estabelecidos os quatro Pontos Fixos e, como é perceptível, eles estão muito 

próximos desses fragmentos de mata mencionados.  

 

 

Figura 2- Imagem de satélite (Google Earth, 2021) com as demarcações dos pontos fixos de observação 

no Sítio Itália. Nota-se, na imagem, a presença significativa de fragmentos florestais.  

 

 

Cabe destacar que, além das características ecossistêmicas mencionadas, outro 

fator relevante de ser apontado e condicionador da quantidade de avifauna encontrada é 

a presença de muitos sítios, casas com pomares nos quintais e agricultura de 

subsistência, que acabam “oferecendo” fontes de alimentação para esses seres vivos. Tal 

aspecto, vale lembrar, é fator relevante dentro das perspectivas da Ecologia Urbana, 

inclusive para a discussão acerca da criação de áreas verdes dentro do contexto urbano e 

rural. Com relação ao status de conservação das espécies, uma das identificadas 

encontra-se registrada como NT – quase ameaçada de extinção pela IUCN (União 

Internacional para Conservação da Natureza), a espécie Primolius Maracana (Figura 

3). O fato de identificar-se uma espécie com crítica situação dentro dos panoramas 

conservacionistas revela a importância deste estudo e a relevância de mais pesquisas de 

levantamento de fauna. 
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Figura 3 – Algumas das fotografias realizadas a partir da metodologia estabelecida. Em ordem: (A) 

Espécie Primolius Maracana (Vieillot, 1816), que se encontra vulnerável de extinção em classificação 

feita pela IUCN; (B) Espécie Tangara cyanoventris (Vieillot, 1819); (C) Espécie Picumnus cirratus 

(Temminck, 1825); e (D) Espécie Spinus magellanicus (Vieillot, 1805).  
 

 A escolha por demonstrar-se aqui, neste artigo, apenas 4 das espécies 

fotografadas e identificadas, foi pela dinamicidade, mas em plataforma virtual, via link70 

é possível acessar as outras fotografias, três espécies foram identificadas pela 

vocalização, a coruja-orelhuda, gralha-do-campo e a saracura-do-mato.   É muito 

importante que se difunda, à sociedade, informações colhidas em pesquisas como esta, 

com intuitos de Educação Ambiental, sensibilização e demonstração da relevância da 

Conservação da Natureza para a manutenção do equilíbrio ecossistêmico. Como dito, o 

local/ambiente onde o estudo foi realizado possui muitas propriedades rurais e 

certamente essa diversidade de aves é fundamental para a qualidade de vida dessas 

                                                 
70Link de acesso: https://bit.ly/avesbarbacena  

https://bit.ly/avesbarbacena
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comunidades; e essas comunidades também são elementares para a qualidade de vida da 

fauna silvestre. 

 

2.4 – Ecopedagogia e observação de aves: caminhos para uma sociedade com mais 

significativa consciência planetária    

Com frequência percebe-se que as pessoas estão imersas em seus próprios 

mundos, com escassas percepções sistêmicas acerca da natureza e da humanidade como 

parte da natureza. Não existem horas suficientes para conseguir observar pequenas 

coisas no cotidiano, como por exemplo, o surgimento de novos brotos nas plantas na 

transição do inverno para a primavera; a mudança do sol no horizonte (a partir do 

deslocamento da Terra) e sua variação de “posição” no céu nas diferentes estações do 

ano; as diversas espécies de seres vivos que estão ao redor das casas, nas ruas, nas 

cidades.  Perceber que todas as pessoas são parte da terra e que compartilham o planeta 

com outros seres vivos é fundamental para o que propõe a ecopedagogia. A exploração 

utilitarista do planeta Terra vem sendo ao longo dos tempos cada vez mais irresponsável 

e predatória. O bem estar humano colocado acima do bem estar de toda a teia ecológica 

destoa do que nos mostra a dinamicidade da vida nos vários ecossistemas Ricklefs e 

Reyla (2016) e, como defende José Eustáquio Romão na apresentação do livro 

“Pedagogia da Terra”, de Gadotti (2000), de “nada adiantarão estas conquistas {sociais} 

se não tivermos um planeta saudável para habitar”.  

O desenvolvimento econômico, político e cultural, calcado na globalização, não 

é o problema principal. O que causa preocupação é a globalização competitiva, na qual 

os interesses do mercado se sobrepõem aos humanísticos Halal (2009). O capitalismo 

está na contramão de um mundo mais sustentável, uma vez que ele visa o lucro e a 

acumulação de riquezas. O potencial destrutivo gerado pelo desenvolvimento capitalista 

o colocou numa posição negativa com relação à natureza Gadotti (2000). A 

ecopedagogia tem visão mais abrangente e crítica, entendendo a sobrevivência humana 

como fator indissociável da sobrevivência da Terra, ou seja, para mantermos a espécie 

Homo sapiens no planeta é necessário entender que ele precisa ser respeitado, cuidado e 

conservado. Figura-se como amplamente necessária a Pedagogia da Terra: uma 
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pedagogia apropriada para esse momento de reconstrução paradigmática, apropriada à 

cultura da sustentabilidade e da paz Gadotti (2000). Nesse viés a ecopedagogia têm 

auxiliado na busca e construção da cidadania planetária, que é a consciência que de que 

somos parte do mundo e que deseja 

                                          

desenvolver a solidariedade planetária. Um planeta vivo requer de nós 

uma consciência e uma cidadania planetárias, isto é, reconhecermos 

que somos parte da Terra e que podemos viver com ela em harmonia – 

participando do seu devir- ou podemos parecer com a sua destruição. 

(GADOTTI, 2000, p.64). 

                                          

A consciência planetária defendida por Gadotti (2000) aborda a relação entre 

humano e a Terra, entendo que as diversas sociedades não são dissociadas do todo 

planetário. Nesse contexto, a observação de aves é um caminho relevante para a 

sensibilização das pessoas rumo ao entendimento de que compartilhamos o mundo com 

outros seres vivos e somos partes dessa rede móvel da vida. Por meio dessa prática, 

pode-se trabalhar a Conservação da Natureza e o conhecimento acerca da 

biodiversidade, favorecendo o despontar de consciências ecológicas e ecosóficas 

Guatarri (1989) orientadas pelo olhar aprofundado acerca das questões ambientais. 

Esses fatores têm condição insofismável para a construção e sociedades de futuro que 

tenham a Terra como paradigma Gadotti (2000) e não os modelos estruturais 

espoliativos tão presentes hoje na sociedade de consumo.  

Logo, defende-se aqui que além de projetos que busquem estabelecer 

levantamento de espécies e relações, dinâmicas ecossistêmicas da biodiversidade, é de 

fato fundamental que, conjuntamente, trabalhe-se com as comunidades, gerando e 

trocando saberes ecológicos e ecopedagógicos. O diálogo entre o mundo científico, o 

senso comum e as diferentes maneiras como as sociedades globais compreendem o 

mundo é elementar para a busca pela Sustentabilidade; por isso a Ciência Cidadã, como 

apontado neste estudo, é base para a transformação social e socioambiental tão urgente 

na contemporaneidade.   

 

3 – ASPECTOS CONCLUSIVOS  
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A pesquisa revelou o quão relevantes são estudos de levantamento faunístico e a 

correlação com práticas efetivas de Conservação da Natureza em contextos periurbanos 

e urbanos. É intento, a partir dos resultados obtidos, estabelecer mais estudos na região, 

com aprofundamento acerca da avifauna, mas também sobre outros grupos de seres 

vivos. A partir da observação de aves e da riqueza de espécies encontrada na região da 

Colônia Rodrigo Silva (Sítio Itália), evidencia-se a importância da construção de uma 

sociedade global sustentável que, por meio da sensibilização ecológica, desenvolva não 

apenas instruções educacionais para a vida no planeta, mas, sobretudo, consciências 

ecosóficas que possam se tornar hábito, cultura. A Sustentabilidade tem dimensão 

necessariamente cultural e a superação da crise ecológica planetária certamente está no 

estabelecimento de racionalidades ambientais que levem em conta o fato de que 

pertencemos e compartilhamos um mundo com significativa biodiversidade e também 

valores socialmente construídos. A mudança de comportamentos remete à pressupostos 

culturais, simbólicos e à transformação de estruturas de poder historicamente 

construídas e, por isso, valores e princípios da Ecopedagogia e da Ciência Cidadã são 

basilares para o bem estar harmonioso entre a humanidade e os diversos Meios 

Ambientes na qual habita.   

A partir da Educação e da geração de informações de qualidade, e 

cientificamente embasadas, de forma objetiva e interativa, como é desenvolvido pelas 

plataformas WikiAves, Xeno Canto e o canal do YouTube Planeta Aves, é possível 

acreditar que sociedades mais conscientes ecologicamente podem ser construídas.  

Ademais, conciliar conhecimento científico e conhecimento popular, sem hegemonia ou 

presunção, é, como apontam vários estudos em Conservação da Natureza, o caminho 

mais efetivo para que a vida na Terra tenha dignidade e qualidade de existência.  
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