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e fundamental para a educacao de criancas autistas, consultada em 25/12/2014, 
às 10:32hs.

Editoração eletrônica
José Provetti Junior

4

CATALOGAÇÃO NA FONTE

ΙΦ-Sophia: revista eletrônica de investigações filosófica, científica e 
tecnológica. Ano I, Volume 1, nº 2 (2015) – Assis Chateaubriand: JPJ Editor, 
2015.

Trimestral
ISSN - 2358-7482

1. Filosofia – Periódicos. I. Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e 
Tecnologias.

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica

http://vidamaislivre.com.br/noticias/noticia.php?id=5481&/diagnostico


2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

SUMÁRIO
Editorial

Vicente Estevam Sandeski, p. 8
Artigos
Evaluating  the  implemantation  of  free  Primary  Education  (FPE)policy  in  Mozambique:  
equity and efficiency approaches.
Pedro João Uetela, p. 14
Ética, educação escolar e letramento: uma leitura aristotélica.
Mery Helen Rosa, p. 38
Reflexões sobre acessibilidade no Ensino Superior: olhares para a UFG – campus 
Catalão
Maria Marta Lopes Flores & Dulcéria Tartuci, p. 57
Crise do federalismo:  a  difícil  arte de combinar sentimento de pertencimento e 
localização geográfica
Sebastião Cerqueira Neto & Leonardo Thompson da Silva, p. 77
Instituições  penais:  a  perspectiva  nas  obras  “Vigiar  e  punir”  de  Paul  Michel  
Foucault e “Manicômios, prisões e conventos”, de Erving Goffman
Bruna Mayara Bonatto, p. 99
A disciplina e a liberdade na Filosofia da Educação de Kant
Neilton Falcão de Melo & Carlos Menezes de Souza Júnior, p. 116
Las causas estructurales de la historiografía de la intimidad
Arditi Guido, p. 131
Considerações sobre o ensino de Filosofia, sua relação com a Educação e a noção de 
Meio Ambiente

5

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

Humberto Calloni & César Gonçalves Larcen, p. 144
O  desenvolvimento  das  habilidades  de  leitura  e  escrita  e  suas  relações  com  o 
desenho industrial de disciplina de EAD
Mary Kimiko Guimarães Murashima & Cláudia de Cássia Capello, p. 159
Conceitos aristotélicos: uma possibilidade de repensar a educação brasileira
Darciene Barros Leão Cirino p. 172
Educação e desentendimento: tensionamentos entre a disciplina e a emancipação 
intelectual
Moreno Baêta Neves Barbé, p. 186

Rádio  escolar:  uma  ferramenta  eficaz  no  processo  de  desenvolvimento  da 
leitura e da escrita
Eliane Bispo de Almeida Souza, p. 201

Crítica
Sobre “Pri “Korpa graveco en greka socio: vivo kaj morto” skribita por Alessandra 
Serra Viegas
José Provetti Junior, p. 217

Entrevista
Educação, cognição e Linguagem
Luiz Fernando Dias Pita, p. 223

Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR em ação
Pesquisadores, p. 233

6

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

Resenha
Los filósofos presocráticos
José Provetti Junior, p. 236

Notícias do Grupo de Pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR, p. 248

Editais
Chamada  pública  de  seleção  de  novos  pesquisadores  do  Grupo  de  pesquisas 
Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR, p. 250

Chamada de artigos
Abril/ 2015 – História, arte, cultura, saúde, direito, política e suas representações 
sociais, p. 250

Próximas chamadas
1. julho/ 2015 – Antropologia, semiótica das religiões e sincretismo;
2. outubro/ 2015 – Cidadania, política e relações sindicais.

7

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

EDITORIAL
Por Vicente Estevam Sandeski (vicente.sandeski@ifpr.edu.br)1

A revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica, do 

grupo  de  pesquisa  do  IFPR  -  ΙΦ-Sophia,  chega  ao  seu  segundo  número  com  uma 
valorosa  contribuição  com  a  temática  central  sobre  "Educação,  Cognição  e 
Linguagem", vários pesquisadores integram este estudo sobre diferentes abordagens, 
adequando-os e contribuindo para uma reflexão sobre os desafios contemporâneos da 
educação.

O cuidado é uma das características da “jovem revista”, contrapondo com a 
“maturidade” dos pesquisadores, acuidade dos assuntos ante a exigência do momento, 
os quais assentam em sintonia com o pensamento do professor, pesquisador e filósofo 
Álvaro Vieira Pinto, quando fala das qualidades para o pesquisador, dos pressupostos 
indispensáveis atendidos por uma série cuidadosa e profunda preparação filosófica 
daqueles que se dedicam à carreira da pesquisa, o pesquisador deve ter a necessidade 
do  “conhecimento  científico  do  mundo”  ver  o  objeto  na  “totalidade  dos  seus 
aspectos”,  nesse sentido “a  ciência pode se tornar um instrumento de libertação”. 
(1979, p.4).

1 Doutorando  em  Educação  pela  Universidade  Tuiuti  do  Paraná,  em  Curitiba/  PR,  mestre  em 
Educação  pela  Universidade  de  Passo  Fundo  –  UPF  em  Passo  Fundo/  RGS,  especialista  em 
Aperfeiçoamento  de  Dirigentes  pela  Escola  Nacional  de  Administração  Pública,  especialista  em 
Educação Tecnológica pelo Centro Federal  de Educação Tecnológica Celso Sukow  da Fonseca – 
CEFET, no Rio de Janeiro/ RJ, graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
– PUC, em Curitiba/ PR, é servidor público federal, docente da disciplina de Filosofia, no Instituto  
Federal do Paraná – IFPR, lotado no campus de Curitiba, é Vice-Coordenador Geral e Pesquisador-
efetivo  do  Grupo de  pesquisas  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologias  –  IFPR,  é  membro da  Comissão 
Editorial e do Conselho Editorial da Revista ΙΦ-Sophia: revista eletrônica de investigações filosófica, 
científica e tecnológica.
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O ato de libertação emana diferentes significados, neste momento abarca 
uma  percepção  ampla,  discorrendo  que  precisa,  “libertar-se  política,  econômica  e 
culturalmente  das  peias  do  atraso  e  da  servidão,  a  apropriação  da  ciência,  a 
possibilidade de fazê-la não apenas por si mas para si”, é condição vital para se libertar 
e superar da condição de acomodação dos invólucros imitados, para ascender a uma 
nova fase adquirida pelo homem a de, “tirar de si as ideias de que necessita para se 
compreender a si próprio tal como é e para explorar o mundo que lhe pertence, em 
benefício fundamentalmente de si mesmo.” (PINTO, 1979, p.4-5).

Álvaro  Vieira  Pinto  faz  uma  crítica  a  posicionamentos  unilaterais  e 
simplistas, percepções a partir de um único ponto de vista para chegar a conclusões e 
respostas,  neste  entendimento,  o  pesquisador  não  pode  deter  e  confiar  na  sua 
exclusiva  experiência,  mesmo  que  estas  partam  de  pessoas  renomadas,  dotadas  e 
devotadas  uma  vida  a  pesquisa,  essas  posições  metodológicas  são  insuficientes, 
carecendo de uma reflexão técnica, de busca de princípios lógicos e epistemológicos 
para constituir a teoria investigadora. 

O pesquisador precisa “aproveitar o inapreciável capital representado pela 
vivência direta da ação investigadora, a fim de submetê-lo ao influxo iluminador do 
pensamento  teórico  que,  unindo-se  ao  exercício  da  pesquisa,  numa  síntese  lógica 
superior, chegará então a compor a correta doutrina da pesquisa científica.” (PINTO, 
1979, p.5).

A  pesquisa  tem  consistência  quando  a  realidade  é  fator  imprescindível, 
constituindo-se num sistema “vivo”, para as análises e indagações. Este tem sido o 

cuidado da  revista  ΙΦ-Sophia,  de  escutar  o  seu  entorno para assentar  as  análise  e 
indagações,  possibilitando  abordagens  gnosiológicas,  tal  como  neste  número 
“Educação, Cognição e Linguagem".
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O indivíduo cria a própria consciência no âmbito de uma consciência social  
que o envolve, o acontece, o condiciona. Não é a consciência de ninguém 
em particular, nem pode ser hipostatizada, conforme fazem certas escolas 
de  filosofia  sociológica,  mas  é  a  representação  consciente  feita  pela 
generalidade da comunidade. Esta afirmativa é válida para todos os graus 
do conhecimento, mas se evidencia com maior clareza, no grau máximo, do 
conhecimento humano. (PINTO, 1979, p.19)

A história do pensamento mostra que ocorreu uma bifurcação na busca de 
encontrar a concepção ideal  de mundo, de um lado acondicionou uma perspectiva 
onde o pensamento é essência independente da realidade material circundante; por 
outra lado constituiu-se uma percepção que o mundo real tem suas regras e leis que 
não dependem da elaboração mental,  sendo estes  tão somente o reflexo no plano 
material,  cabendo  ao  pensamento  apoderar-se  das  determinações  existentes 
impingindo uma expressão abstrata.

Entretanto o que é notório no pensamento de Vieira Pinto, é que o homem 
produz ao transformar a natureza pela sua intervenção progressivamente consciente, 
isto é, através de suas relações com o meio. O homem é o criador das condições que o 
cria. 

A  intervenção  do  homem  na  natureza  segue  nuances  diferentes,  cada 
procedimento requer uma linguagem própria,  isso é,  a  linguagem é decorrente do 
método, “Mas a linguagem científica é decorrência dos procedimentos metódicos e 
não antecedente destes.” (PINTO, 1979, p. 79)

A ciência se utiliza da linguagem para expressar os resultados, os resultados 
são resignificados através da linguagem, a linguagem é uma maneira típica do ser 
humano de se expressar, segundo Vieira Pinto, “A linguagem sempre existiu, visto que 
não significa outra coisa senão a manifestação da intenção entre a matéria viva e o 
meio exterior.” (1979, p. 80).

A linguagem falada é tão somente uma modalidade de comunicação, quando
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 consciente e intencional revela o alto nível na escala biológica da vida na terra, “No 
homem,  tanto  é  linguagem  a  fala  e  a  escrita  quanto  o  gesto,  intencional  ou 
automático.” (PINTO, 1979, p. 80). 

O requisito de rigor para a linguagem decorre do progresso metódico da 
pesquisa e da sua finalidade social, que é a transferência do saber adquirido 
a todos os membros da sociedade. Por isso, o conceito, a valia e o critério de 
rigor da linguagem são variáveis, e puramente históricos. (PINTO, 1979, p. 
80).

Portanto em cada época e contexto sugerem o rigor requerido para operar a 
ciência  do  momento,  como  também,  comunicar  as  novas  leituras  de  mundo.  No 
processo histórico a hominização é marcada pelo domínio da técnica de produzir o 
fogo, a explosão da primeira bomba atômica, inumeráveis fatos, entretanto esses são 
marcos assinaláveis de um momento de um processo, nunca em termos de eventos, 
por mais que sejam únicos ou de relativa significância para a escalada humana. “A 
linguagem é correlata do processo de hominização e acompanha em seus múltiplos 
aspectos a formação histórica e social do homem.” (PINTO, 1979, p. 83).

No processo cultural  no contexto social  e  suas  intermediações,  a  ciência 
mostra ser a forma mais elevada do conhecimento, ela faz parte da complexa relação 
dos seres vivos. 

A ciência é a forma de resposta adaptativa de que somente o homem se 
revela capaz por ser o animal que vence as resistências do meio mediante o  
conhecimento  dos  fenômenos,  ou  seja,  mediante  a  produção  da  sua 
existência a individual e a da espécie. (PINTO, 1979, p. 83).

Dessa  forma  a  ciência  caracteriza  ser  o  produto  final  do  processo  de 
evolução biológica do conhecimento, na medida que o homem avança do estado de 
adaptação, passa a transformar a realidade, através do trabalho, portanto, o homem 
começa  a  produzir  o  mundo para  si.  “A  primeira  coisa  que  o  homem produz  é  o 
mundo, entendido não simplesmente como o “estar ai” da existência inerte das coisas,
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 mas o mundo tornado humano pela presença do homem e pela organização social  
que, pelo trabalho, lhe impõe.” (PINTO, 1979, p. 85).

As  ações dos homens exigirão sempre novas representações,  construções 
subjetivas  para  entender  a  realidade  transformada,  possibilitando  sempre  novas 
abordagens,  novos  conhecimentos,  até  então  desconhecido.  É  um  processo  que 
sempre  abre  novas  possibilidades,  novas  perspectivas  e  pesquisas.  A  origem  do 
conhecimento é sempre a realidade exterior, entretanto a causa dele pode advir de um 
pensamento, de uma elaboração subjetiva, não numa construção isolado do mundo, o 
que resultaria ser uma fragmentação e um falseamento da realidade.

Neste  sentido  os  pressupostos  desta  revista  estão  calcados  numa  ação 
coletiva, uma construção coletiva do conhecimento, e, por conseguinte a construção 
social da existência, cabe salientar, que a revista vem a ser mais um canal de mediação 
entre o mundo objetivo e as construções subjetivas.

Fundamentado em Álvaro Vieira Pinto, salienta-se o caráter temporário da 
ciência, a visível e fundamentada sequência de passos para um grau mais elevado, a 
partir de novas descobertas, isto coloca a ciência numa perspectiva de transitoriedade. 
O conhecimento científico está num estado de aprimoramento, porém tendo o mais 
elevado  discernimento  em  cada  momento  histórico,  as  verdades  temporalizadas, 
entretanto superadas logo em seguida.

Estas reflexões iniciais conduzem a compreender um dos aspectos capitais 
da  teoria  da  ciência,  expressos  na  temática  "Educação,  Cognição  e  Linguagem", 

desenvolvidos por vários  pesquisadores,  assegura o  papel  mediador  da revista  ΙΦ-
Sophia, de pesquisa e cultura, na qualidade de produção social.
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Evaluating to implemantation of free Primary Education (FPE) policy in 
Mozambique: equity and efficiency approaches
By Pedro João Uetela (uetelaha@yahoo.com)2

Abstract
In 2003, the government of Mozambique abolished obligatory school fees for grades 1 
to 7 with effect from 2004 school year as a means to eradicate the cost barriers of  
access to school. This intervention became known as Free Primary Education (FPE) 
Policy.  The  program  was  an  accomplishment  of  the  initiative  launched  by  the 
international agencies such as UNICEF and the World Bank in the early 1990s when 
they emphasised that  Universal  Primary Education for  All  (UEA)  should become a 
right  and  duty.  The  purpose  of  the  policy  implementation  was  based  on  the 
assumption that tuition fees had led to segregation and inequalities in access to school 
and  consequently  illiteracy  and  poverty  proliferated  in  the  country.  This  article 
evaluates the implementation process of the policy in terms of equity and efficiency 
addressing three main concerns. Firstly, is the genesis of the policy and associated 
policies  and how previous efforts  and agendas  faltered to  eradicate  illiteracy  and 
poverty  in  Mozambique.  Secondly  it  raises  questions  concerning  policy 
implementation and the nexus established between equity and efficiency. Therefore, 
the  situation  of  Malawi  and  Ghana  which  followed  two  unlike  implementation 
methodologies are herein brought in order to show how Mozambique learns from the 
two countries  to  generate its  own model  of  policy implementation.  Lastly,  a  logic 
model is devised which illustrates how the policy was designed, how it operates and 
which priority efforts to eradicate illiteracy and social disparities in access to school 
are being prioritised. The results and findings from this study are summed up in the 
vision that despite some weaknesses in the establishment of (FPE) procedures, the 
strengths of the policy are leading the country to far reaching outcomes in the sense 
that access to school is now reaching unreached zones, parents are no longer

2 Doutorando  em  Ciências  Sociais  pela  Universidade  Estadual  Paulista  Júlio  de  Mesquita  Filho  – 
UNESP, na cidade de Araraquara/ SP, é mestre em Gestão e Direção da Educação pela Universidade  
de  Sydnei/  Austrália  e  graduado  em  Estudos  do  Ensino  Superior  e  Desenvolvimento   pelo  
intercâmbio entre as Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique e a Universidade de Oslo/ 
Noruega. Autor de artigos científicos em periódicos brasileiros e estrangeiros.
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 financially  constrained,  employment opportunities  were created in  the education 
sector and learning needs are slightly being met. The information for this study was 
collected  mainly  through  the  review  of  secondary  sources  such  as  reports, 
government documents,  academic books and journals on the state of  education in 
Mozambique and other countries in the Sub-Saharan Africa. 
Key words: FPE policy. Mozambique. equity and efficiency.

Resumo
En la jaro de 2003 Mozambika registaro aboliciis lernejan kotizon por 1º kaj 7º klasoj kaj ja ekde  
2004 kun elradikiga mekanismo de financa baroj en aliro lernejon. Tiu interveno estis konata  
kiel  libera  politika  eduko  (LPE).  Tiu  programo  estis  daŭrigo de  la  iniciato  lanĉita  por  iuj  
internaciaj agentejoj kiel UNICEF kaj Monda Banko en la meza 90 jaroj kiam ĝi substrekis ke  
universalan unuanivelan edukon devus iĝi ĉiujan rajton kaj devon. Celo de la enplantado de la  
politiko estis kontatanita al la supozo ke enskribaj kotizo konduzis al apartigo kaj malegalecoj  
en aliro al lernejo kaj sekve, analfabeteco kaj malriĉeco proliferis en la lando. Ĉi tiu artikolo  
analizas  enradika  procezo  de  ĉi  politiko  en  terminoj  de  egaleco  kaj  efikeco  alparolante  tri  
interesa aeroj. Unue, estas genizo de politiko kaj asociataj politikoj kaj kiel tagordoj kaj koplodoj  
por elradikigi  analfabetismon kaj malriĉecon heziztis en Mozambiko. Due, artikolo proponas  
demandojn pri efektivigo de tiu politiko kaj ligilo estabilitaj inter egaleco kaj efikeco. Sekve,  
Malavia  kaj  Ghana  situacioj,  sekvantis  antagonisma  metodikoj  en  la  sama  politiko  estas  
alportitaj tiom pruvi kiel Mozambiko lerna el tiujn du landojn, generantas sia propa modelo por  
enradikigi  saman politikon.  Fine,  logika  modelo  estas  elpensita  por  ilustri  ke  politiko  estas  
desegnita  kio  ĝi  operacias,  kaj  kiu  pledis  penadoj  por  elradikigi  la analfabetismo kaj  sociaj  
malegalecoj en aliro al lernejo. Rezultoj kaj konkludoj de ĉi tiu studo povas esti resumita en la  
vido ke malgraŭ politikaj ĉeestas iujn malfortojn ĝia kategorio, ĝiaj gajnoj kondukas landon al  
altaj  niveloj  kaj  neatenditaj  rezultoj  en  la  mezuro  kiu  aliro  al  lernejo  komencas  alveni  
neatingeblajn aerojn,  gepatroj  ne  estas pli  finance limigitaj  dungada ŝancoj estis  kreitaj  en  
eduko kaj  lernado necesoj  estas  ĉiufoje  sukcesas.  Informo por preparado de tiu  studo  estis  
kolektita  ĉefe  tra  recenzo  de  malĉefaj  fontoj  kiel  raportoj,  registaraj  dokumentoj,  libroj  kaj  
akademiaj urnaloj sur eduko statuson en Mozambike kaj aliaj landoj en Subsahara Afriko.ĵ
Ŝlosilvortoj: LPE; Mozambiko; egaleco; efikeco.

Resumo
Em 2003, o governo de Moçambique aboliu as taxas obrigatórias escolares para 1ª a 7ª  
classes e com efeito a partir de 2004 como mecanismo de erradicação das barreiras 
financeiras  no  acesso  a  escola.  Esta  intervenção  ficou  conhecida  de  política  de 
educação  livre  (PEL).  Este  programa  foi  a  continuidade  da  iniciativa  lançada  por 
algumas agências internacionais tais como a UNICEF e o Banco Mundial em meados
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 dos anos 90 ao enfatizarem que a educação primária universal para todos deveria se 
tornar direito e dever. O propósito da implementação da política esteve concatenado à 
suposição  de  que  as  taxas  de  matrículas  haviam  conduzido  à  segregação  e 
desigualdades  no  acesso  à  escola  e  consequentemente  o  analfabetismo  e  pobreza 
proliferaram no país. Este artigo avalia o processo de implementação da política em 
termos de equidade e eficiência abordando três áreas de interesse. Primeiro é a gênese 
da política e políticas associadas e como é que agendas e esforços para erradicação do 
analfabetismo  e  pobreza  vacilaram  em  Moçambique.  Segundo,  o  artigo  levanta 
questões  concernentes  à  implementação  desta  política  bem como  do  nexo  que  se 
estabelece entre equidade e eficiência. Portanto, as situações de Malawi e Ghana que 
seguiram metodologias antagônicas no processo de implementação da mesma política 
são aqui trazidas de modo a demonstrar como é que Moçambique aprende destes dois 
países  para  gerar  seu  modelo  próprio  na  implementação  da  mesma  política. 
Finalmente,  um modelo lógico é  inventado para ilustrar  como é que a  política  foi 
desenhada, como é que ela opera, e quais os esforços preconizados para erradicação 
do analfabetismo e disparidades sociais no acesso a escola. Os resultados e descobertas 
deste  estudo  podem  ser  resumidos  na  visão  de  que  apesar  da  política  apresentar 
algumas fraquezas no âmbito do seu estabelecimento, os seus ganhos conduzem o país 
a altos níveis e inesperados resultados na medida em que o acesso a escola começa a 
atingir  zonas  inatingíveis,  os  pais  já  não  são  mais  constrangidos  financeiramente, 
oportunidades de emprego foram criadas no sector da educação e as necessidades de 
aprendizagem estão cada vez mais sendo alcançadas. A informação para elaboração do 
presente estudo foi coletado primariamente através da revisão de fontes secundárias 
tais  como relatórios,  documentos  do  governo,  livros  e  jornais  acadêmicos  sobre  o 
estado de educação em Moçambique e em outros países da áfrica subsaariana.
Palavras chave: PEL. Moçambique. equidade e eficiência.

Introduction
The Sub-Saharan region of Africa has always presented the highest rate of 

illiteracy in the world and Mozambique is one among those countries where efforts to 
change the status quo3 of poverty and promote sustainable development have faltered 
due to the fact that the overwhelming majority of the population is illiterate. As Klees 
et al (1997) indicate, since the dawn of independences in Africa, education agendas

3. Derived from Latim and in the article is used in reference to the current situation in Mozambique with regards  
to education.

16

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

 relied on the charge of school fees as the means through which the education system 
would  be  sustained.  This  approach  led  to  a  significant  decline  in  enrolments, 
completion of grades and consequent proliferation of illiteracy and poverty mainly in 
the country areas were a considerable number of parents were unable to finance their 
children.  A  similar  discussion  though  in  a  different  context  seems  to  have  been 
debated  in  Brazil  by  Souza  (2010)  when  he  sought  to  understand  the  origin  of 
inequalities.  His  findings  which  reveal  his  inheritance  from  Bourdieu  (2007) 
concerning  the  argument  that  the  status  of  individuals  is  determined  by  their 
positions on the economic grounds, different people are positioned differently on the 
economy  which  leads  to  inequalities  and  segregation.  Therefore,  either  Souza  or 
Bourdieu would blame schools as institutions in the reproduction of segregation and 
inequalities in a determined context.  As to Mozambique,  Errante (1998) who studied 
the  genesis  of  illiteracy  in  former  Portuguese  colonies  with  special  focus  for 
Mozambique  considered  that  associated  to  segregation  in  acess  to  school  are  the 
strategic plans fostered by Portugal mainly concerned with educating the elite.  It is 
worth  noting  then  that  being  elite  which  was  the  condition  for  participation  in 
schools associated to tuition fees which were an obstacle for many parents became 
the determinant factors for enrolment in the history of education in Mozambique. As 
a  result,  illiteracy  proliferated  through  these  strategies  as  they  lacked  the 
comprehension that education programs and policies which ignore the context are 
often unsuccessful.  In addition, Portugal by aiming solely to educate the elite who 
later  became  assimilados4, adopted  top  down  strategies  and  the  charge  of  fees  for 
school  sustainability  made  school  access  limited  to  specific  audience,  a  plan  that 
became common in Mozambique in the subsequent years of of independence. Various

4. Is a term use by the Portuguese is their colonies to portray all those indigenas whose according to Portugal had  
reached the highest level of civilization and were able to be granted certain rights as Portuguese citizens.
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 issues arise herein. If we consider that management and leadership for instance are 
key for success, in the case of Mozambique, the ideology of promoting access to school 
only to the elite and the charge of tuition fees meant a crisis and failure of leadership 
in comprehending that the eradication of illiteracy and poverty relies on frameworks 
that are inclusive rather than exclusive. Therefore, Errante (1998) might be right to 
point out the relationship between illiteracy in the country and the failure of previous 
policies and associated agendas. 

Ryan (2008, pp. 27-8) seems to take a step further in this perspective by 
arguing that, frequently change efforts that disregard participants in the process are 
molded by the error that top down decisions solely are sufficient for transformation. 
Before the implementation of (FPE) policy in Mozambique, the agendas that shaped 
education programs were centralised and lacked involvement of all the subjects that 
needed to be part of the process. Therefore, schools as organisations failed because 
various initiatives that were implemented seemed to ignore fundamental principles 
and consequently development would not be attained in a country with uneducated 
citizens.  The  discussion  of  contextualisation  as  a  means  for  effectiveness  and 
encouragement  of  development  including  in  education  was  addressed  by  various 
scholars in Africa. Moio (2008) simply argued that the failure of various programs and 
policies in developing countries especially in the Sub-Saharan region is due to the 
unsuccessful  contextualisation  of  those.  Moreover,  the  Structural  Adjustment 
Program (SAP) which ignored local  needs of  the population and imposed external 
agendas on nations did not have a positive impact on the eradication of poverty. The 
failure of this program in various fields including in education, seem to have given an  
insight for Mozambique that different approaches in the implementation of policies 
were to be considered if the country needs to eradicate illiteracy as well as poverty. 
Therefore, Mozambique in collaboration with international organisations, donors and
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 civil society joined the global initiative to educate all children as one of the means to 
struggle for development. This intervention was a result of the acknowledgement that 
financial barriers which affect the majority of parents were perpetually leading to low 
school enrolments and completion of grades especially in rural areas where the levels 
of poverty are excessive. The country needed to learn that the eradication of illiteracy 
and sustainable development can be attained by creating educational regulations or 
policies  that  are  inclusive  and  unlike  former  programs  such  as  the  Structural 
Adjustment Plan which led to  the failure for  development;  these should take into 
account the context of the illiterate people and create mechanisms of inclusion. This 
may suggest that unless the costs that segregate non-affluent parents from affluent in 
school  participation  are  removed  and  primary  education  becomes  free  and 
compulsory, disparities were to prevail in the country.

New Policy and Policies
According to Aventrup (2009) the implementation of (FPE) policy has its 

genesis in the 1990s when concerns for partnership as a means of improving policies 
that foster the eradication of poverty through education of the citizens in developing 
countries  were  discussed  by  various  stakeholders.  What  Mozambique  did  was  to 
institutionalise the policy in its  context in 2004.   As defined by  Owen (2006,  p.25) 
policy is a social intervention aimed at guiding transformation efforts and ensure that  
desired goals are fairly attained. If we consider the definition of a policy or program in 
the perspective of Owen, there was a need for Mozambique to establish frameworks 
that target specific audience “the illiterate” and lessen the barriers of external forces 
that prevent them from being admitted in schools. 

Implemented  in  2004  Free  Primary  Education  (FPE)  policy  appears  as  a 
School Fee Abolition Initiative (SFAI) launched by UNICEF and the World Bank
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 according to (FREDRIKSEN, 2008, p.1). It is then a stimulus for unity, social justice and 
development as it  attempts to empower the quality of  school  participation for  all 
children through agendas that eradicate financial barriers in preventing parents from 
enrolling and maintaining children in education. Therefore, it argues that elite and 
affluence will be replaced by the will of parents to enrol their children. Through this 
program  and  associated  policies  Mozambique  outlines  that  decentralising  school 
participation will  lessen the gap between urban affluent and rural  underprivileged 
because the initiative encourages more involvement. The more children are involved 
and maintained in schools, the more the country is likely to reduce illiteracy in the 
short-term which will have an impact in the development of the nation in the long-
term. There seems to be in this thought an accomplishment of the view outlined by 
McClelland  (2006) who  sees  policy  as  a  framework  of  actions  that  turn  intended 
innovative interventions into the wellbeing of the participants and stakeholders.

Associated with Free Primary Education Policy, is the achievement of the 
2015 Millennium Development Goals (MDGs) which advocate for Universal Primary 
Education (UPE) and eradication of poverty.  The Millennium Development Goals as 
emphasised  at  the  conference  of  Jamitien  and  Dakar,  highlight  the  formulation, 
adoption  and  implementation  of  strategic  plans  that  foster  developing  nations 
including Mozambique to solve determined problems in an established period of time. 
(FREDRIKSEN,  2008,  p.2).  Thus,  eradicating  illiteracy  and  poverty  through  a  Free 
Education  policy  became  one  of  the  key  objectives  that  Mozambique  pledged  to 
achieve by 2015.

Purpose including Research
As previously mentioned, the efforts of donors in assisting Mozambique to 

guarantee school access to all children was more emphasized in the early 1990s when
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 a  World Conference on Education for All  (EFA) in Jamtien,  Thailand according to 
Bruns, Mingat, Rakotomalala (2003) defined that the goal of assuring education for all 
should be achieved by 2015.  This view was reaffirmed and expanded by the World 
Education Forum of Dakar which evaluated the impact of the initiative after a decade 
and again outlined that Universal Primary Education completion has to be considered 
as  an  essential  tool  for  development  especially  in  countries  like  Mozambique  for 
instance, were 75% of the population lived below the line of poverty and nearly 55% of 
children were not enrolled according to Avenstrup (2009). Thus, the research on how 
Universal  Primary  Education  would  result  in  the  achievement  of  the  Millennium 
Development Goals (MDGs) by 2015 became an interesting field in the country. The 
graph which follows indicates the Mozambican sitz im leben5 in terms of enrolments as 
compared to Malawi and Ghana. From it, the inference that (UEA) has to be a sine qua  
none condition if  development is  determined by instruction,  is  unquestionable  for 
Mozambique as the statistic line of enrolments for the country is significantly low. 

Graph1.0. Students enrolment in Malawi, Ghana and Mozambique between 
1990-2000. 
Graph 1.0 Student enrolment in Malawi, Ghana and Mozambique between 1990-2000

Source: (3BRUNS, MINGAT, RAKOTOMALALA, 2003, pp.-19) 

5. Situation of the time.
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The research findings outlined here by Bruns, Mingat, Rakotomalala (2003, 
pp. 3-19) with regards to enrolments are significantly lower at an average of 40% in 
the sample countries for 1990s.  Moreover, for Mozambique, despite a slight increase 
in  enrolment  rates  during  the  period  that  the  (UEA)  was  discussed,  the  country 
appears  at  the  bottom  line  among  the  three  nations.  Consequently,  as  Malawi 
implemented  the  policy  in  1994  and  Ghana  in  1996  which  led  to  the  surge  of  
enrolments in the two nations, it is then worth noticing that similar to Malawi and 
Ghana the purpose of implementing (FPE) policy in Mozambique was followed by a 
significant  rise  of  participation  in  schools.  Other  objectives  underlying  the 
establishment  of  the  policy  are  namely  the  expansion  and  improvement  of  early 
childhood education particularly the most vulnerable and disadvantaged in the rural 
areas, as well as to ensure that children belonging to ethnic minorities and gender 
disadvantaged  have  access  and  complete  compulsory  education  as  a  means  to 
promote equity  and lessen disparities (MAIA, 2008, p. 2).

Avenstrup (2009) summed this up in his statistic findings of 2003 that direct 
and indirect costs fostered by Obligatory School Fees for the Social Action Fund (ASE-
Acçao  Social  Escolar)  that  prevailed  for  a  long  period  in  Mozambique  resulted  in 
exclusion for many children . He states that:

Poor  households  have  larger  families  than  non-poor  (5.8  members 
compared to 4.5 members) and the cost of sending more than one child to 
school relative to household income increases considerably as the poverty 
level increases. According to the 2003 Public Expenditure Review (PER) on 
sectoral  expenditures,  the  cost  of  one  child  in  EP1  represented  12%  of 
household consumption expenditure of  the lowest decile and 10% in the 
second-lowest decile.  Expenditure on EP2 was 34% and 29%, respectively. 
(AVENSTRUP, 2009, p. 215 apud WORLD BANK, 2003).

This can be illustrated on the table bellow:
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Table1.1. Costs for Primary Education when tuition fees are charged for parents.

Total 1997 Total 2004 Total 2005
Gross Enrolment Rate (%) 74.8 U/R

867.6/61.9
112.7 U/R.

122.9/102.9
131 U/R

140.1/125
Net Enrolment Rate (%) 43.0 U/R

********
69.4 U/R 

72.4/ 66.4
83.4 M/F 85.6/81.2

Number of learners/ students **** 1744869 ***** 2884111 3471140 *******
Number of Schools available **** ********* 8077 *********** 9002 *******

Pupil Teacher Ratio 60:1 U/R
65:1/ 55:1 67

U/R
70:1:/64:1

74:01 U/R
73:1:/75:1

Source (Avenstrup, 2009, pp.214-5).

Since  rural  unfortunate  famers  possess  more  children  and  are  more 
financially constrained as noted previously the consequence was that the majority of 
children became uneducated and poverty proliferated in the country. The excessive 
costs  that  the  table  shows give  an  insight  that  access  to  school  was  only  for  the 
children whose parents were affluent. Therefore, the implementation of compulsory 
and free education seems to be the main concern during this period. 

Fredriksen (2008) puts it  that the purpose of  introducing (FPE) policy in 
Mozambique was mainly to ensure that abolishing fees will lead to inclusion in access  
and  consequent  achievement  of  MDGs.  There  is  again  a  paralleled  position  with 
regards to participatory democracy in Brazil of Avritzer who indicated that the rise 
during  Lula  government  of  public  audiences,  national  assemblies  and  national 
councils (including the councils of management and participatory budgeting) led to 
higher levels of involvement and empowerment and the consequent democratization 
of institutions. (AVRITZER, 2009, p. 30). Therefore, the UEA in Mozambique would to 
some extent imply the democratization of schools through involvement. 
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Questions of implementation

Implementing  Free  Primary  Education  policy  in  any  country  like 
Mozambique often raises questions as to how will the policy ensure that the targeted 
audience is reached and what needs to be done so that the initiative benefits  the 
stakeholders  equitably.  The main focus here is  to  discuss the extent to which the 
planning and implementation of the policy considered and failed to address various 
aspects such as balancing access to school with the quality of education delivered, as 
the policy was initiated and finalised in a year period 2003-2004. We discuss whether 
the cultural  constraints  to  respond to the program were contextualised especially 
with regards to resistance of rural farmers in sending their children to school. Other 
concerns include as to which extent the planning and establishment of this policy is 
related to previous studies, reviews and evaluation of the programs that failed. Are 
the  means  which  were  applied  during  the  planning  and  implementation  process 
justified by the outcomes and what can be learned from the implementation of (FPE) 
policy in the country? The identification of the major challenges that Mozambique 
encounters through the abolishment of school fees and how these can be overcome in 
a  sustainable  form  is  another  fundamental  question  we  consider  in  this  policy 
evaluation.

Avenstrup (2009) argues that since one of the aims in implementing (FPE) 
policy  was  to  reduce  the  cost  barriers  in  order  to  encourage  participation  from 
vulnerable  parents,  the  World  Bank  initiated  an  associated  policy  in  2003  named 
Direct Support to Schools (DSS).  The purpose of this programme was to identify the 
needs  of  the  families  that  are  financially  constrained  and  children  infected  by 
HIV/AIDS pandemic in order to alleviate their additional costs and at the same time
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 attempt to improve the quality of education by allocating grants to schools in need of  
funds for the acquisition of school materials. The (DSS) is deemed as an intervention 
that  guarantees  the  improvement  of  access  in  line  with  the  quality  of  primary 
education in Mozambican schools.

With regards to the implications of this policy implementation for a low-
income economic country, its establishment has been problematic in the sense that 
the growth of the economy has been slow from the period of civil war. (HANDA, 2002, 
p. 106). This might be the reason why the government had to rely on tuition fees 
charged to parents who wished to send their children to school and other sources in 
order  to  finance  the  education  system.  Though the  policy  is  ant-illiteracy,  it  is  a 
challenge to the national government and donors as they are forced to direct much 
budget to one sector, reallocate funds and distribute them equitably and efficiently.

However, various reports concerning the establishment of (FPE) policy in 
Mozambique  indicate  that  despite  the  process  of  implementation  being 
unquestionable the policy has revolutionised the Mozambican education system and 
has led the country to far-reaching achievements in various domains including Gross 
Enrolments,  Net  Enrolments,  number  of  students  and  schools  which  exist  in  the 
country and pupil  teacher ratio improvements in both rural  and urban areas.  The 
table which follows outlines the situation before the implementation process in 1997, 
what happened in 2004 when the policy was implemented and what occurred after a 
year period for both rural and urban schools. 
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Table 1.1
Total1997Total2004Total2005

Gross 
Enrolment 

Rate (%)

74.8U/R 
867.6/61.9

112.7U/R.
122.9/102.9

131U/R
140.1/125

Net 
Enrolment 

Rate (%)

43.0U/R
***********

69.4U/R 
72.4/ 66.4

83.4M/F 
85.6/81.2

Number of 
learners/ 
students

****1744869*****28841113471140*******

Number of 
Schools 

available

*************8077***********9002*******

Pupil 
Teacher 

Ratio

60:1U/R
65:1/ 55:167

U/R
70:1:/64:1

74:01U/R
73:1:/75:1

U-urban schools: R-rural schools. M-male students enrolled: F-Female students enrolled. Sources: (HANDA, 2002, 
pp. 107-13),  Education  Statistics:  Mozambique,  May  2008  Retrieved  from 
http://www.childinfo.org/files/ESAR_Mozambique.pdf and (AVENSTRUP 2009, pp. 109-10).

It  is  worth  noticing  that  from  the  figures  outlined  on  the  table,  the 
achievements of the policy are significant as more schools were built and the average 
number of pupil teacher ratio for country areas outnumbered that of metropolitan 
schools in 2005, a year after the establishment of the policy. This view suggests that  
the implementation of the program resulted in the improvement of school attendance 
in various settings. Furthermore, the table indicates that the policy has contributed to 
the increase in the number of students enrolled and consequent rise in the number of 
students per  teacher.  The strength of this achievement is  that parents are sightly 
changing their attitudes with regards to education by sending their children to school 
and the efforts undertaken by the Mozambican ministry concerning the policy are 
leading to worthy outcomes. However, this has added more demands for teachers as 
they have to spend much time planning and often the needs of all students in
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 classrooms  are  hardly  identified  and  responded.  The  Mozambican  strategy  of 
implementation is a result of lessons learned from trial and error of two countries 
namely  Malawi  and  Ghana.  From  the  experience  of  these  countries,  Mozambique 
seems to take their strengths of policy implementation and adopts its own strategy.

FPE Policy implementation in Ghana and Malawi
The Implementation of (FPE) policy by various nations in the sub-Saharan 

Africa mainly followed two approaches despite the main objective outlining that (EFA) 
has to be targeted in order to eradicate illiteracy and poverty. Malawi and Ghana can 
illustrate the two approaches of  policy implementation whereas Mozambique may 
serve  to  indicate  the  emergence  of  a  new  slight  different  approach  of  the  same 
program.

Malawi was the first nation in the Sub-Saharan Africa to implement (FPE) 
policy in 1994 and from this period until 1997 Malawi developed various activities as 
the immediate establishment of the policy demanded. (INOUE & OKETCH, 2008). The 
response of this initiative was considerable since enrolments in most of rural schools 
in  the  country  almost  doubled  compared  to  the  previous  years.  However,  the 
Malawian implementation perspective seems to be more concerned with quantitative 
expansion of  education rather  that  with quality.  As  a  result,  in implementing the 
policy, Malawi eliminated all  financial burdens including school fees, uniforms and 
text books in all public schools in 1994, a fact that led to an abrupt surge in enrolment 
rates (INOUE & OKETCH , 2008, pp. 42 apud ROSE 2002). 

However,  Ghana  implemented  the  policy  two  years  later  in  1996  and 
considered  the  expansion  of  access  to  school  in  line  with  quality.  Thus,  the 
implementation of the program was developed in two phases. At the commencement 
of (FPE) in 1996, Ghana abolished only tuition fees, that is, only part of schooling
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 access barriers.  The implementation was accomplished when in 2005, 9 years later 
Ghana abolished all other costs for uniforms and text books in public schools, (INOUE 
& OKETCH, 2008, p. 44).  Ghana seems to be more cautious than Malawi in the sense 
that  despite  intending to  guarantee (EFA),  in order to  achieve effective outcomes, 
monitors the quality of education as is concerned with preserving excellence. 

Since the approaches taken by Malawi and Ghana were different, the results 
and implications of the changes and innovations in the two nations differed as well.  
According  to)  Inoue  &  Oketch  (2008)  Malawi  declared  the  implementation  of  the 
policy and abruptly abolished all tuition fees and used a pro-poor strategy in order to  
ensure  equity  in  enrolments.  This  strategy  led  to  an  immediate  reduction  of 
disparities  in  the  country  and  equitable  distribution  of  resources.  However,  the 
demand  of  the  surge  of  school  enrolments  forced  the  Malawian  department  of 
education  to  employ  untrained  and  unqualified  teachers  and  large  of  the  budget 
increase was spent on their wages rather than on other pertinent fields or levels of  
education. 

On  contrast,  Ghana  seems  to  have  adopted  a  strategy  that  enabled  the 
Department of Education to continuously train teachers who were to take charge in 
2005 when the policy was finally established. In addition the model of Ghana fostered 
efficiency in budgetary allocation to each level of education as compared to Malawi. 
However, this approach can question equity with regards to school access as indirect 
costs still burdened poor parents between 1996-2005.  Furthermore, Ghana seems to 
lack equitable improvement in the distribution of resources in schools since there is  
no mention of how vulnerable families are treated, (INOUE & OKETCH, 2008, p.67).

Whether  (FPE)  policy  can either  be implemented by using  the  model  of 
Malawi (1994) or Ghana (1996), Mozambique seems to apply combined efforts in the 
implementation process. In 2003 Mozambique declared the abolishment of tuition fees
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 in schools and in the following year (2004) other costs such as uniform and texts book 
costs were as well eliminated, ( 219).  This seems to be a combined implementation 
process  adopted  by  Ghana  (AVENSTRUP,  2009). and  Malawi.  Furthermore, 
Mozambique, adopted an equitable distribution of resources by applying a pro-poor 
strategy in order to ensure equity through (DSS) as previously discussed an approach 
that was followed by Malawi. How did Mozambique ensure equity and efficiency then?

The revision of secondary sources such as reports, government documents, 
academic books and journals on the state of education and implementation of (FPE) 
policy in Mozambique indicates that there are some elements similar to those stated 
by Kellog (2004) with regards to the link that should exist between investments and 
the activities developed in order to achieve desired outcomes in any program design.  
The logic Model that follows describes how Mozambique designs the link between 
investments and activities that FPE policy will develop in order to attain the intended 
outcomes which are mainly to reduce illiteracy by providing education for all  as a 
means to fight against poverty and create sustainable development. 
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Logic model diagram for the implementation of FPE policy in Mozambique.

Evaluating the implementation process (equity and efficiency analysis)
Views  evaluation  as  a  judgement  of  how  worthy  is  the  object  being 

reviewed.  In  the  case  of  Mozambique  it  is  worth  noticing  that  evaluating  the 
implementation of the policy it means outlining what happened, from what was done 
which aspects worked as well as those which failed. 

Therefore, it seems that the decision to abolish school fees and introduce 
(FPE)  program  and  associated  policies  in  the  country  was  ultimately  a  political 
decision.   states  that  the Ministry of  Education decided to  abolish school  fees  for 
Primary Education in 2003,  that was in the eve of  the presidential  elections.  As  a 
result, in 2004 the total costs of education were eliminated and after approximately a 
term Mozambicans went to ballots. This view suggests that the implementation of the 
policy can often be deemed as an ideology rather than as an attempt to respond to the
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 social  needs of the citizens. If  this is true, the Mozambican Ministry of Education 
seems to fail to understand during the implementation process that any leadership, 
which is intended to make a social change, should often use participants as ends in 
themselves as opposed to use them as means to achieve the ends. . 

As  stated  earlier,  the  establishment  of  this  program  in  schools  was 
enhanced  by  the  World  Bank  initiative  “Direct  Support  to  Schools”  (DSS)  an 
intervention  that  is  more  centralised  rather  than  decentralised  with  insufficient 
consultation with the stakeholders. . As a result, not all schools and students in need 
seem to benefit from the initiative especially in rural areas where learning materials 
such as textbooks until 2007 had not reached intended schools and students. As some 
may argue, the (DSS) program favours again the elite mainly located in metropolis 
and rural schools appear to be ignored. 

As  the  logic  model  suggested,  the  implementation  of  the  program  was 
hierarchical, top designed and bottom implemented. However, change initiatives that 
follow  these  patterns  are  likely  to  falter  because  involvement,  consultation  and 
teamwork  based  on  collective  decision-making  are  essential  for  effective 
transformation in any change effort. (FPE) policy in Mozambique would have reached 
far greater results if the devise of its implementation had followed either the model of 
“downplaying  leadership6”  of   or  “down  to  earth  management7”  of   where 
decentralisation  of  decisions  encourage  the  empowerment  of  participants  and 
stakeholders.

The dilemmas concerning the establishment of (FPE) policy in Mozambique

6 Refers to a type of leadership based on the view that change efforts are only successful if people are  
involved in the process of change or policies.
7 Is also a metaphor used to explain that the success of policies and changes are mainly effective in  
instances that are bottom up as  opposed to top down as it  seemed to be the case with FPE policy  
implementation in Mozambique. 
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 can well  be addressed by discussing its  equity and efficiency as the gap between 
policy  implementation  rhetoric  and  policy  applicability  is  noticeable.  The  time  of 
implementation seems to be insufficient as abolition fees occurred in 2003  and in the 
subsequent  year  other  additional  education  costs  were  abolished.  There  is  an 
indication here that the premise of balancing access and quality was simply rhetorical  
and cannot be unquestionable. In some schools as indicated in graph 1.1 the average 
pupil teacher ratio reached 74:1. This suggests that many untrained teachers were 
recruited in order to respond to the demands of enrolments increase that occurred in 
2004  especially  in  rural  areas  where  attendance  had  significantly  improved. 
Therefore,  an  indication  of  the  failure  of  policy  makers  to  comprehend  that 
overcrowded classrooms and excellence are incompatible. 

The  positive  discrimination,  which  the  policy  seems  to  advocate,  is 
praiseworthy  because  by  promoting  that  unequal  student  situations  are  treated 
unequally makes the program equitable and efficient. If this rhetoric was true in all 
cases, then arguing about vertical equity in the distribution of resources as a stimulus 
for access would be one of the greatest achievements of the policy being evaluated. 
Results  from multiple  sources  show  that  in  certain  instances,  there  was  no  clear  
associated policy, which monitored such distribution so that the needs of the targeted 
population and schools were to be identified. As a result, there is no guarantee that  
the resources allocated to the schools and children especially in rural areas reach the 
intended destination.

From the findings of our research on the implementation of Free Primary 
Education policy, in Mozambique we infer that this policy was implemented with the 
main objective of removing the cost barriers that prevented many parents to send 
their children to school. The intervention is regarded as a means of increasing access
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 and completion rates. As a consequence, the eradication of illiteracy was targeted as  
the  long-term outcome  and  sustainable  development  would  be  the  impact  of  the 
policy. The World Bank, UNICEF and various other stakeholders played a significant 
role in the implementation process. 

Despite  these  achievements,  the  implementation  of  the  policy  fails  to 
address the consequences of the establishment of this program, as the monitoring 
process  seems  to  be  weak.  Thus,  the  dilemmas  of  promoting  access  to  school,  
classrooms  overcrowding  and  how  to  encourage  quality  in  order  to  attain 
accountability and effective students outcomes need to be addressed. According to 
the  results  from  SACMEC  for  instance,  rural  students  score  lower  in  literacy  and 
numeracy as compared to their counterparts in the metropolis. The implementation 
process seems not to consider this aspect in order to identify strategies that will lead 
to equitable and efficient outcomes in both rural and urban schools of the country. 

With the establishment of this policy the textbooks that are used in various 
settings  are  identical  to  different  contexts.  There  are  views  to  suggest  that  rural 
students score lower in mathematics and literacy due to the fact that only 29% of their 
parents can read and write in Portuguese. It is then evident that this gap impacts on 
student outcomes and leads again to disparities between rural and urban areas. Thus, 
if an associated policy is fostered in order to grant more attention to rural students it  
would  make  the  program  more  equitable.  The  implementation  of  the  policy  by 
promoting  positive  discrimination  seems  to  undermine  the  fact  that  still  more 
especial  attention  is  required  for  rural  students  so  that  sustainable  development, 
which is deemed as a long-term goal of this policy implementation, is attained in the 
country as a whole.

Some researchers recommend that since the implementation of this policy
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 was top designed with insufficient involvement, farmers in the rural areas were not  
explained about the benefits of the change initiative and as a result many of them still 
resist in sending their children to school. It seems that an associated policy, which 
raises awareness of farmers to give more value to education as opposed to agriculture, 
would lead to the long -term goals of the policy we evaluated.

Conclusion

This  article  was  designed  to  evaluate  the  implementing  (FPE)  policy  in 
Mozambique. The main objective of the evaluation was to assess equity and efficiency 
of  the  policy  establishment  process.  It  identified  the  underlying  principles  of 
evaluating a program or policy by addressing the factors, which succeeded, as well as  
those that faltered in the implementation process. Drawing from the experience of 
two  countries  namely  Malawi  and  Ghana,  the  establishment  of  the  policy  in 
Mozambican schools was characterised by a model of  its  own. Analysing the logic 
model of the implementation process, it can be inferred that the sustainability of the 
policy is a challenge for Mozambique since its maintenance requires more funding. 
Due to  the failure in the identification of  fundamental  needs of  rural  schools and 
students, equity and efficiency implantation process become questionable. As a result, 
the long-term-outcomes of the program are threatened, as many children especially 
in rural areas are still not enrolled because some farmers resist in sending them to 
school.  Therefore,  the  implementation  of  this  policy  is  not  a  guarantee  that  the 
eradication of illiteracy and sustainable development will be attained. However, this 
program has led to social and educational innovation in the country as a whole. As 
outlined on the tables, Gross and Net Enrolments have increased in Mozambique and 
financial constraints, which created social disparities of access to school, were
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 eliminated.  The  establishment  of  (FPE)  policy  in  the  country  has  significantly 
contributed to encourage cooperation of governments, donors, civil society and other 
partners in local education to coordinate efforts. The implementation of this policy 
enables the country as a whole to learn that the success of any program requires the 
involvement  of  multiple  factors  of  which  if  not  addressed  may  lead  to  failure  of 
change. If the policy aims at achieving more successful outcomes we recommend that 
associated programs,  which address  various aspects,  need to be formulated.  These 
may include whether automatic promotion of children to progress without passing 
the existing grades will lead to the eradication of illiteracy, if overcrowded classrooms 
will  really  result  in  quality  outcomes  and  how  can  strategies  concerning 
disadvantaged and minority groups be improved and transparency in the distribution 
of resources between rural and urban schools be monitored and how the reduction of 
school distances can enhances the policy in attaining far-reaching outcomes.
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Ética, educação escolar e letramento: uma leitura aristotélica
Por Mery Helen Rosa (meryhelenrosa@gmail.com)8

Resumo
No contexto atual, a coletividade e o bem comum, elementos que eram básicos para a  
vida na  pólis grega, necessitam ser resgatados e resignificados em face do crescente 
individualismo,  competitividade  e  automatizações  que  permeiam a  vida  social  nas 
cidades.  Partindo  dessa  premissa,  o  presente  artigo  apóia-se  em  um  estudo 
bibliográfico  que  faz  um  apanhado  geral  sobre  a  sociedade  grega  no  sentido  de 
elucidar aspectos centrais que deram forma a organização desta por meio da  pólis. 
Verticaliza  a  discussão  tendo  respaldo  no  pensamento  aristotélico  orientado  pela 
ética,  a  partir  de  enfoques  que  implicam  contribuições  dos  gregos  nos  rumos  e 
direcionamentos da vida na cidade. São evidenciadas também associações do referido 
pensamento  com  o  que  se  pode  realizar  em  termos  de  educação  escolar, 
especialmente no universo do letramento, de modo a possibilitar processos formativos 
dos  alunos  envoltos  por  perspectivas  éticas.  No  decurso  do  estudo,  foi  possível 
perceber que a consideração dos valores, princípios, da cultura em geral no campo das 
práticas  de  letramento,  no  espaço  escolar,  traz  para  a  cena  elementos  éticos 
assentados em relações intersubjetivas, a partir de conjunturas abstratas.
Palavras-chave: Ensino; Eventos de letramento; Práticas de letramento; Cultura

Resumo
En la nuna kunteksto, la komunumo kaj la komuna bono, elementoj kiuj estis baza al vivo en  
greka polis, bezonas esti elliberigita kaj resignifanta en la  vizaĝo de kreskanta individuismo,  
konkuremo kaj aŭtomacio kiun tremlapas la socian vivon en urboj. De ĉi tiu premiso ĉi artikolo  
baziĝas pri bibliografiaj studo kiu faras superrigardon de la greka socio por klarigas aspektojn  
najlante ke estas modelado tiu organizo tra polis. Diskuto vertikalas kun apogo en aristotela  
penso, gvidita de etikode aliroj kiuj engaĝas kontribuoj de la grekoj en la direktoj kaj gvidlinioj

8 É mestranda em Educação pela Universidade Federal de Goiás – UFG, regional da cidade de Catalão/  
GO,  atuando  na  Linha  de  Pesquisa  Práticas  Educativas,  Políticas  Educacionais  e  Inclusão,  é  
especialista em Alfabetização e Psicopedagogia pela Universidade Federal de Goiás – UFG, regional  
de Ipameri-Goiás, é especialista em Formação Socioeconômica do Brasil  pela Universidade Salgado 
de Oliveira, na cidade de Ipameri-Goiás e é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de 
Goiás, regional de Catalão/ GO.
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 de viva urbo. Ankaŭ estas evidentecianti asocioj de tiu penso kun kio ĉu povas sukcesi en eduka  
terminoj,  speciale,  en la  universa  literilanto,  ebligi  formadajn  procesojn de  la  gestudantojn  
implikitaj  per etikaj  perspektivoj.  Dum studo, ĝi  malkaŝis ke la valora konsideroj,  principoj,  
ĝenerala kulturo en la literilanta praktikoj, en lernejo ĝi alportas al etikaj elementoj sidas en  
interhomaj rilatoj, de abstraktaj situacioj.
Ŝlosilvortoj: Instruado; Literilanta okaza oj; Literilanta praktikoj; Kulturo.ĵ

Abtract
The author did not prepare your resume. We're sory!

Introdução

A busca de compreensão sobre o pensamento aristotélico no campo da ética 
implica discutir sobre questões que permearam o mundo grego, ao serem criadas a  
racionalidade  e  a  vida  coletiva.  Assim,  Aristóteles  partiu  da  realidade  grega  para 
refletir  com  mais  rigor  este  mundo  e  o  pensamento  humano,  sendo  importante 
destacar que a ética e a política sob a ótica dos gregos estão interligadas, uma está 
difundida na outra, haja vista que a ética é inseparável da política. A linha mestra do 
pensamento deste filósofo está sedimentada no fato de que a pessoa tem seu ser no 
viver, no sentir e na razão que caracterizam a especificidade do homem. É um viver 
racionalmente conforme a razão que carece da vida virtuosa (VALLS, 1994).

Cumpre destacar que os gregos, em virtude da insatisfação com explicações 
dadas pela tradição que movia a sociedade, começam a questionar e buscar respostas 
para seus questionamentos.  Neste sentido, eles compreenderam que o mundo e os 
seres humanos, os acontecimentos naturais e situações presentes na natureza, bem 
como o mundo dos seres humanos e suas ações podiam ser pensados por meio da 
razão humana (FRENANDES; JUNIOR, s.d.). Frente a isso, com a abolição do Rei divino, 
que era o soberano da realeza micênica, tem-se segundo Vernant (2002) a derrocada 
do  sistema  micênico  com repercussões  no  homem  grego  que  passa  a  contar  com 
universo espiritual diferente e a presenciar transformações de atitudes psicológicas. 
As origens do pensamento grego, neste contexto, estão relacionadas a inovações que
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 para o autor são: a instituição da cidade e o nascimento do pensamento racional.
As  cidades-Estados  que  formavam  a  Grécia,  designadas  como pólis, 

independentes  e  autônomas  entre  si  conforme  diz  Barros  (1998)  são  os  cidadãos. 
Vernant (2002) argumenta que no cenário  grego, céu e terra, deuses, homens se ligam 
entre si em comunidade, tendo respaldo na amizade, ordenação, moderação, justiça. 
Para  tanto,  a  cidade  constitui  um  conjunto  organizado,  um  kósmos que  se  torna 
harmonioso quando cada um de seus componentes está no seu espaço e tem o poder 
que lhe cabe em decorrência da sua própria virtude.

A  organização  do  kósmos é  permeada  pela  lei  que  na  Grécia  das  poleis, 
segundo Barros (1998), elucida o passaporte da liberdade. Na referida conjuntura, a 
autora destaca que estão as leis comuns dos homens e dos gregos, as práticas e os  
costumes,  as  leis  escritas ou não,  particulares ou universais  que diziam respeito à  
natureza das coisas ou fruto de aspecto social. Considera-se a lei como questão basilar 
nesta ótica ordenada e ordenadora tanto do mundo quanto da cidade, de um kósmos 
orientado pela lei e que corresponde à natureza toda. Vale lembrar que a cidade não é 
somente para viver, porém é justificada na medida em que proporciona uma vida do 
bem (ARISTÓTELES, 1998).

Desse modo, para os gregos o ser é mais importante que o conhecer, haja 
vista que os seres humanos se tornam melhores ao praticarem o bem pela coletividade 
da pólis, lançando mão da ética, respeito, bem comum, dentre outros a fim de torná-los 
pessoas melhores, excelentes, virtuosas. O bem viver pode ser considerado uma vida 
virtuosa sustentado no equilíbrio e ponderação no trato a assuntos coletivos da pólis.

Na  pólis,  a  palavra  expressa  instrumento  político  por  excelência, 
desencadeando toda autoridade no Estado a partir de um poder que exercia comando 
e  domínio  com  relação  a  outrem  para  fins  de  debate  contraditório,  discussão, 
argumentação. Nesta perspectiva discorrida por Vernant (2002), as ações fundavam-se 
no pensamento e permitiam compreensões assentadas em permanente exercício da 
cidadania na busca do bem de todos, do coletivo, da vida pública. Era por meio da  
palavra que os gregos podiam pensar, raciocinar, refletir, ponderar, criticar, isto é,
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 submeter suas ideias e valores ao tribunal da razão a partir do que é verdadeiro e 
virtuoso.

No pensamento grego aristotélico a cidade é resultante “da associação de 
várias  aldeias”  (ARISTÓTELES,  introdução,  1998,  p.  20).  Nestes  termos,  a  pólis tem 
caráter natural expresso por uma família ampliada, na medida em que constitui no 
agrupamento  de  aldeias  que  reúnem  núcleos  familiares  (VERNANT,  2002).  Esta 
estruturação  corresponde a  uma criação  espiritual  autenticamente  grega “fecunda 
pela  constituição  de  teorias  do  Estado  e  da  Sociedade”   realçando  um  legado 
importante: a prática da democracia (BARROS, 1998, p. 1).  Tal situação evidencia a  
relação entre pólis e política e juntamente com isso tem-se a figura do cidadão (polites) 
em cumprimento a simbolização e expressão desta relação.

Percebe-se, de acordo com o argumento de Barros (1998), que a pólis não é 
pertença de um homem ou de um grupo de homens, porém se configura como um 
bem de todos. É explicitada na democracia grega a afirmação da igualdade de todos os  
homens adultos em face das leis e o direito de todos quanto à participação direta no 
seu governo. A referida diretividade assegurava a todos, exceto mulheres, escravos, 
crianças, velhos e estrangeiros, a participação no governo, tendo o direito de discutir, 
exprimir  e  defender  publicamente  suas  opiniões  acerca  das  decisões  que  a  cidade 
precisava tomar, por meio da figura política do cidadão (FERNANDES; JUNIOR, s.d.).

Em termos  políticos,  na  Grécia,  os  cidadãos  são  concebidos  por  Vernant 
(2002) como unidades permutáveis no seio de um sistema respaldado pela lei que é o 
equilíbrio  e  onde  impera  como  norma  a  igualdade.  Endossa  o  autor  que,  no 
pensamento grego, o homem não está separado do cidadão e a reflexão é considerada 
privilégio dos homens livres  no exercício  da  sua razão,  a  qual  permite agir  sobre 
homens,  e  dos seus direitos  cívicos.  O homem é sobremaneira a sua liberdade em 
prática política por meio da participação em honras cívicas e cumprimento a leis da 
pólis (BARROS,  1998).  O  verdadeiro  homem  que  tem  ação  política  se  esforça  para 
trabalhá-la,  já  que  almeja  fazer  dos  cidadãos  bons  e  obedientes  à  lei,  a  partir  da 
excelência da alma humana (ARISTÓTELES, I, 7, 1102 a 5-15, 2009, p. 37). Diante disso,
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 para  Matos  (2008,  p.  76)  o  pensamento  condiz  com  “a  existência  em  comum de 
cidadãos  no  espaço  da  cidade”,  sendo  importante  ressaltar  que  os  gregos  não 
pensavam o outro como diferente de si, mas como o outro dentro de si, em razão da 
possibilidade do humano.

Ante as considerações até aqui delineadas, na Grécia, toda pólis é educadora, 
correspondendo a projeto de cidadania (BARROS, 1998). Por educação entende-se a 
formação da conduta virtuosa, intitulada de paideía que é uma atividade que embasada 
na amizade (philía) transcende a dimensão da sabedoria contemplativa, ao expandir-se 
em amor pelos homens e também pela humanidade (MATOS, 2008).

Concepção aristotélica:  categorias  basilares  para o entendimento da 
ética

Na dimensão da ética,  cabe reunir algumas categorias que são basilares para 
o entendimento da vida pública na Grécia a partir da concepção aristotélica. Dessa 
forma,  amizade,  felicidade,  justiça,  hábito,  virtude,  prudência,  deliberação,  dentre 
outros  constituíram  pilares  que  sustentaram  a  discussão  da  ética  no  contexto 
abordado.

Pensada  pela  primeira  vez  por  Aristóteles,  a  lógica  do  verdadeiro 
(VERNANT, 2002) é posta em reflexão a partir de entendimentos no campo da ética.  
As apreensões do autor revelam a possibilidade de criar condições para que as pessoas 
tornem melhores para agir por meio do pensar, ao compreenderem com mais rigor o  
mundo  e  o  pensamento  humano  com  o  propósito  de  se  ter  condições  de  serem 
melhores, excelentes, virtuosas, com grandeza de alma que dignifica a humanidade de 
todos.  Assim,  Aristóteles  foi  responsável  por  criar  a  lógica  como  instrumento  do 
conhecimento empregado em diferentes campos do saber (FERNANDES; JUNIOR,  s.d.). 
Em seu trabalho intelectual, Aristóteles organizou coleção de depoimentos a respeito 
da vida dos seres humanos e das distintas cidades gregas em um esforço analítico e  
comparativo ao analisar mais de cem constituições (VALLS, 1994).

Ressalta-se que sendo um ser de cultura, o homem cria, transforma e
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 compreende o mundo natural e das pessoas ao dar-lhe sentido a partir da transmissão 
de ideias, costumes, valores, práticas, já que é “um ser de relações que sente, imagina,  
pensa e age” (OLIVEIRA, 2009, p. 165). O homem para Aristóteles é político. Assim, a  
ética  é o seu maior bem enquanto a prática política é  constituída no exercício do 
esforço comum, convivência em prol do bem maior que é elucidado pela grandeza da 
pólis (GUIMARÃES,  2009).  Nota-se  que  esta  grandeza  precisa  evidenciar  o  desejo 
elevado  dos  indivíduos  que  a  constituem.  Para  tanto,  a  ética  de  Aristóteles  é  a 
revelação da potência em ato que está disposta a ir ao encontro do bem comum, da  
felicidade pública (BOTO, 2002). Como a ética suscita vida ativa que é característica da 
própria condição do homem, a pessoa atua como se ético frente aos outros, havendo a 
possibilidade de ser ético na convivência.  Cabe enfatizar que é na esfera pública e  
coletiva que é possível a expressão da virtude.

É oportuno sublinhar que a ética é esfera do político e inseparável da vida 
coletiva.  Sua  essência  é  ser  política  e  desta  inseparável.  A  política,  neste  caso, 
corresponde a um modo de vida que mais converge à condição humana (BOTO, 2002). 
Para se ter ações apoiadas na ética é necessário as pessoas agirem de acordo com o que 
é melhor para o coletivo. Da consciência coletiva emerge a racionalidade, a ética, esta 
que se constitui uma espécie de segunda natureza que passa a fazer parte da pessoa e 
da sua vida. A justiça ou coragem compõem a ética, tornando uma segunda natureza,  
uma  maneira  de  ser  expressa  na  moral  altiva  e  temperante  como  medida  sabia 
(MATOS, 2008).

Sublinha-se  que  Aristóteles  destacou  a  amizade  como  uma  convivência 
íntima,  agradável  e,  por  conseguinte,  benéfica,  com  viabilidade  de  tornar  a  vida 
humana bela e boa, digna de ser vivida. Em face disso, Rocha (2006) endossa que o 
filósofo enfatizou a amizade em seus escritos referentes à ética, considerando que a 
verdadeira amizade era uma autêntica virtude do ponto de vista grego, além de ter 
importante  papel  na  vida  da  pólis,  ao  ter  valor  e  dignidade  de  virtude  política.  A 
amizade nos dizeres  de Boto (2002,  p.  10)  tende manter as cidade unidas,  e  dessa 
maneira, os legisladores têm mais preocupação com ela em comparação a justiça.

43

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

 Pode-se dizer, a partir desta afirmação da autora, que a concórdia assemelha-se à  
amizade e os legisladores buscam assegurá-la, simultaneamente negam o faccionismo 
que expressa inimizade nas cidades. As pessoas sendo amigas não se torna necessária a 
justiça, e sendo justas precisam de amizade, haja vista que “a mais autêntica forma de 
justiça é uma disposição amistosa”.

Na ótica aristotélica, a amizade é vista como excelência, ao ser o que de mais 
necessário existe para a vida. Com os amigos as pessoas são capazes de pensar e agir 
melhor  e,  por  esta  razão,  a  amizade  parece  manter  unidas  as  comunidades  nos 
Estados. Neste sentido, há mais preocupação dos legisladores com a amizade do que 
com a justiça ao objetivarem a concórdia, similar à amizade, portanto entre os justos é  
necessária a amizade (ARISTÓTELES, VIII, 1, 1155 a 15-27, 2009, p. 174-175).

Há  que  ressaltar  ser  a  justiça  apoiada  em  critérios  que  diferem  em 
diferentes regimes,  através de acepções de justiça distintas.  Além disso,  a justiça é 
relativa às pessoas, sendo uma justa distribuição desta a que os valores relativos das 
coisas condizem aos das pessoas que as recebem (ARISTÓTELES, introdução, 1998). Em 
geral, ela refere-se a caráter por meio do qual os homens agem justamente, no anseio  
pelo justo. É assim, uma excelência completa na relação estabelecida com o outro,  
sendo a mais poderosa das excelências (ARISTÓTELES, V, 1, 1129 b 30, 2009, p. 105). Na 
concepção aristotélica tem-se como justo quem observa a lei e respeita a igualdade,  
por outro lado a transgressão da lei gera o desrespeito com relação a igualdade. Da 
síntese das virtudes, na relação com o outro, depende a justiça.

Louvando  a  justiça  como  primeira  virtude  da  vida  política,  Aristóteles 
sugeriu  que  a  comunidade  precisando  de  acordo  prático  no  que  se  refere  a  um 
conceito  de  justiça  também  necessita  da  base  fundamental  para  a  comunidade 
política. Tal entendimento veio ressaltar a virtude como disposição ou sentimento que 
produz nos homens a obediência a certas normas, sendo estas pré-requisito para o 
acordo no que concerne a natureza e o teor de dada virtude (BOTO, 2002).

Para Rocha (2006), a virtude no entendimento de Aristóteles corresponde a 
uma disposição interior, costume ou hábito que aprimora os homens, ao tornarem-nos
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 capazes de promover  ações geralmente de maneira  excelente.  Nas palavras  deste 
autor,  os  hábitos  que  possibilitavam  as  pessoas  terem  um  estilo  próprio  de  vida 
poderiam ser tomados como finalidade da ética,  na expressão do homem virtuoso, 
excelente, a partir das virtudes do belo e do bem. As virtudes do comportamento são 
traduzidas  no  hábito  (BOTO,  2002).  Por  virtude  Valls  (1994)  entende  um  hábito 
adquirido, voluntário, deliberado, que compreende um justo meio de relação entre as 
pessoas,  em  comparação  a  determinações  do  bom  juízo  de  um  varão  prudente  e 
sensato quando julga de acordo com a reta razão e também a experiência. O referido 
autor discorre, ainda, que Aristóteles leva em conta a vontade humana, a deliberação e 
o  esforço  em  prol  dos  bons  hábitos.  Assim,  afirma  que  o  ser  humano  necessita 
converter suas melhores disposições naturais em hábitos, segundo a razão, ao se ter as 
virtudes intelectuais.

Em linhas gerais, há duas formas de virtude para a ética. Uma se constitui 
por  disposição  teórica  referente  à  parte  mais  racional  da  alma  que  abarca  o 
pensamento  reflexivo  e  a  outra  por  disposição  ética  que  se  liga  a  ações, 
conhecimentos e práticas, que permeiam ponderações, escolhas, equilíbrio, sensatez, 
dentre  outros.  A  teórica  forma  e  desenvolve-se  geralmente  no  ensino  suscitando 
experiência e tempo, já a ética composta de uma disposição permanente do caráter é 
resultante de um processo de habituação (ARISTÓTELES, II, 1, 1103 a 14-20, 2009, p. 
40).  Em  termos  de  vida  coletiva  e  individualmente,  o  hábito  é  entendido  por 
Aristóteles com o grande princípio que regula a ação (BOTO, 2002).

A  virtude  aristotélica  compreende  uma  prática,  sendo  inexistente  a 
possibilidade de um aprendizado suficiente e eficaz a fim de garantir ação virtuosa. É a 
forma plena de excelência moral, disposição de caráter que é elucidada na idéia de 
uma razão reta em termos de conduta, não percebida em seres incompletos (crianças). 
Diante disso,  o exercício da  virtude suscitaria conhecer,  julgar,  ponderar,  calcular, 
deliberar, discernir situação determinada (BOTO, 2002).

No  enfoque  aristotélico,  afirma-se  que  sendo  a  comunidade  um  regime 
político, a virtude do cidadão deve ser fundamentalmente referente ao regime. Há que
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 se levar em consideração também que as modalidades de regime são diferenciadas, 
em decorrência disso não existe uma única virtude perfeita do bom cidadão, haja vista 
que  cada  um  precisa  cumprir  bem  o  ofício  a  que  lhe  é  incumbido,  estando  na 
realização da função a virtude. Em outras palavras, a virtude do bom cidadão requer 
que  pertença  a  todos,  por  ser  esta  a  condição essencial  para  a  cidade  ser  melhor  
(ARISTÓTELES, III, 1276b 29-41; 1277 a 1-5, 1998, p. 197).

Importa  escrever que a felicidade verdadeira  é  conquistada por meio da 
virtude (VALLS, 1994). Vista como certa atividade em exercício conforme a excelência 
tem o sentido da felicidade (ARISTÓTELES, I, 8, 1098 b 31-33, 2009, p. 29). Para Boto 
(2002) a ideia aristotélica da ética demanda entender que o objetivo da ética era a 
felicidade com significado de vida boa que fosse permeada por dignidade, reforçando 
uma ética que tinha cunho político. Neste sentido, a felicidade estava aliada a melhor  
governo em que cada um encontrava o que precisava para ser feliz. A autora ainda  
destaca que um Estado pode ser feliz, sob a ótica aristotélica, quando mantiver virtude 
e prudência.

A felicidade é, de todas as coisas, a favorita, mesmo não sendo levada em 
consideração com as outras. Nesta perspectiva, a felicidade é preferível no universo de 
todas  as  coisas  boas  na  medida  em  que  constitui  acréscimo  do  bem  e  parece,  
consequentemente, ser de completude plena e autossuficiente, portanto o fim último 
de todas ações que são possíveis. Em síntese, é dado à felicidade o sentido de ser o 
melhor  de  tudo,  o  essencial  (ARISTÓTELES,  I,  7,  1097  b  14-26,  2009,  p.  26).   No 
entendimento de Aristóteles, a felicidade está relacionada à unidade vital que não se 
limita a um período curto de tempo, porém estende-se a toda vida (KONZEN, 2009).  
Por outro lado, não há felicidade na prática do mal ao passo que é passível de ser feliz 
quem vive e age bem, podendo dizer que a felicidade é quase um viver e agir bem 
(ARISTÓTELES,  I,  1098  b  21-24,  2009,  p.  29).  Uma  regulação  vital  da  felicidade 
respaldada em desejos,  prazer e poder é incapaz de efetivar a felicidade (KONZEN, 
2009) pelo fato desta vislumbrar a excelência humana.

Reiterando a questão da virtude e prudência, para a felicidade do Estado é
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 preciso considerar que a prudência é a única virtude específica para o governante 
(ARISTÓTELES, III, 1277 b 25-26, 1998, p. 201). A título de esclarecimento, a reta razão 
exige  consciência  e  discernimento,  além  de  predisposição  para  a  mediana  que  é 
moderação e prudência. Esta última que em Aristóteles é qualificada como justo meio 
que diverge dos extremos (BOTO, 2002). Nota-se, aqui, um meio termo em que não 
basta agir de forma equilibrada, porém é preciso que seja sempre (ARISTÓTELES, II, 4, 
1105 a 30-32, 2008, p. 45). Afirma-se que o mediano é a virtude com vistas a chegar ao 
equilíbrio,  ao considerar  que o homem não é  pura razão,  mas também emoções e 
desejos. Torna-se necessário o equilíbrio entre emoções e razão rumo ao alcance da 
virtude,  do  bem  viver  que  pode  ser  entendido  como  uma  vida  virtuosa.  Neste 
contexto,  pessoas  que  buscam  agir  em  todas  as  ocasiões  da  forma  mais  nobre, 
excelente  possível  tendem  ser  olhadas  pelos  outros  como  pessoas  virtuosas  e 
ponderadas na prática do bem.

Partindo do pressuposto de que virtude ética requer escolha, deliberação, 
discernimento (BOTO, 2002) fazer política implica sensatez.  Nestes termos,  pessoas 
sensatas têm o poder de deliberarem de modo correto sobre coisas boas e vantajosas  
para  si,  não  de  forma  particular,  mas  ao  considerar  a  vida  coletiva  a  partir  de 
qualidades alusivas ao viver bem do ponto de vista geral (ARISTÓTELES VI, 5, 1140 a 
26-30, 2009, p. 133). Adverte-se que nesta concepção sabedoria prática, discernimento 
é  expressão  de  sensatez  e  quem  delibera  é  pessoa  absolutamente  sensata,  já  que 
delibera com relação a algo a que se tem o poder de agir. No que tange ao Estado, 
percebe-se  uma  sensatez  legisladora  que  se  apóia  em  princípios  fundamentais 
referentes  a  ocasiões  particulares  as  quais  possuem  designação  geral  de  política 
(ARISTÓTELES, VI, 8, 1141 b 23-28, 2009, p. 137).

A deliberação sempre ligada a um futuro em aberto faz com que o homem 
exercite  a  habilidade  que,  potencialmente,  se  transmite  em  ato  por  meio  do 
discernimento. Na reflexão sobre tal faculdade, Aristóteles utiliza-se de características 
inerentes aos homens que sabem discernir e que são de maneira geral os capazes de  
deliberarem sobre o que é bom e conveniente para si mesmos e para os outros do
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 ponto  de  vista  mais  amplo  (BOTO,  2002).  Ressalta-se  que,  em conformidade  com 
Aristóteles, é no horizonte da ação humana, referente ao imutável, que as pessoas têm 
a possibilidade de deliberarem (KONZEN, 2009).

O conteúdo da discussão alusivo a ética evidenciou que o ponto chave da 
desta  é  o  bem  comum.  Na  vida  em  coletividade  no  universo  grego  a  concepção 
aristotélica trouxe à tona a justiça e todas as demais virtudes éticas como assentadas 
no universal no que se refere ao povo ou a pólis. Estas virtudes eram políticas, sociais 
(VALLS, 1994) levando em consideração o todo (universal) para pensar e explicar as 
partes  (especificidades)  e  repousavam  em  ações  que  deram  sustentação  a  prática 
contínua de boas ações, portanto sedimentadas em práticas virtuosas (KONZEN, 2009).

Letramento  no  cenário  escolar:  interlocuções  com  o  pensamento 
aristotélico

Discutir  sobre  a  educação  escolar,  em  especial  sobre  o  letramento,  em 
associação com o pensamento grego diz  respeito a  enfatizar  a  compreensão como 
mola propulsora de ações letradas, pensadas e refletidas. Ressalta-se que apesar de os 
gregos não utilizarem o termo letramento, pode-se fazer aproximações que implicam 
perceber  que  de  algum  modo  este  podia  ser  visto  nas  suas  práticas,  em 
argumentações, interpretações e compreensões alusivas a práticas que culminavam 
no bem coletivo da cidade, em que se agia a partir do pensar o melhor destino da pólis. 
Esta perspectiva de letramento é concebida como uma prática social que prima pelos 
contextos do mundo real em que pessoas praticam letramento (PERRY, 2012) que não 
é única nem predominantemente letramento escolar,  mas subsidiado em vivências 
concretas.

Assim,  a  educação escolar é responsável por trabalhar racionalmente em 
dialogicidade com as situações concretas vividas pelo coletivo da escola. Isso porque 
educar  requer  discernimento  com  a  efetivação  de  ações  como:  raciocinar,  julgar, 
discernir, ponderar, pensar, refletir, saber escrever,  ler e entender o mundo, dentre 
outros, lançando mão de associações e fornecendo informações íntegras que
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 demandam lógica e possam ser  duradouras.  Neste sentido,  ao professor caberia a 
formação  de  valores,  expressa  em  crenças,  formação  de  hábitos,  perseverança, 
constância,  exercício  refletido,  exemplos  a  serem  seguidos,  ações  ponderadas  em 
caminhos não previsíveis (BOTO, 2002).

Tais ações são possíveis em situações de letramento enquanto uma prática 
social  que abrange a  compreensão como aspecto central  para definir  os  rumos da 
educação escolar em prol de um ensino que vise formação alicerçada no bem comum: 
uma aprendizagem que sedimentada na ética, segundo concepção aristotélica, eleve a 
cidadania, as virtudes, a justiça, o respeito no que se refere à formação de pessoas  
melhores, excelentes e íntegras. E ainda, que os alunos entendam a lógica da leitura e 
escrita para compor diferentes situações de letramento, podendo ser atuantes no meio 
em que participam de atividades, ao lançarem compreensões sobre o que ouvem e 
dizem.

Em  contrapartida,  a  formação  humana  nos  últimos  anos  tem  suscitado 
interrogar  a  crise  da  razão  que  atravessa  seu  percurso,  a  começar  pelo  seu 
nascimento. Além disso, implica crítica e rigor que fazem parte do trabalho tanto do 
pensamento quanto da criação (COELHO, 2009a). Nesta linha de raciocínio, é preciso 
pensar  para  além  do  individualismo,  de  encaminhamentos  particulares,  da 
heteronomia, partir da inserção, no caso deste estudo, no pensamento aristotélico no 
campo da ética, na abrangência da vida coletiva e pessoal governada pela autonomia, 
liberdade, justiça, felicidade, amizade, dentre outros.

Em  termos  educacionais,  estando  a  ética  para  Oliveira  (2009,  p.  167) 
enraizada na cultura é promovida a consagração de determinados costumes, práticas e 
hábitos. Com efeito, a ética permite ter em vista:

a  finalidade,  tó  tèlos,  da  existência  humana;  orienta  e  redimensiona  o 
caráter,  a  maneira  de  ser  e  a  morada  do  homem;  A  ética  supõe 
discernimento e moderação, dá ao homem a capacidade de dirigir sua vida à 
luz da razão, da excelência, areté, de princípios, critérios e valores.

Percebe-se que o mundo da cultura é considerado nesta formação, ao
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 envolver a formação cultural, cultivo da humanidade e dignidade das pessoas, “con-
vivência”  livre,  autônoma e  respeitosa  em diferentes  ambientes  sociais  quando os 
povos se  relacionam no mundo como morada de todos humanos –  éthos (COELHO, 
2009a). Em tal perspectiva, o mundo da cultura está atrelado a reflexões fundamentais 
a  respeito  de  questões  significativas  da  escola,  da  educação  e  da  formação.  O 
letramento nesta conjuntura condiz com viver o mundo da escrita e, por conseguinte, 
da leitura. Ao entender a lógica da língua portuguesa, os alunos são capazes de lerem o 
mundo a partir de relações estabelecidas conforme sua formação cultural, respaldada 
em  valores,  virtudes,  ideologia,  dentre  outros,  haja  vista  que  o  letramento  como 
fenômeno social abarca questões de ordem sociocultural.

A cultura expressa no entendimento de Chaui (2008, p. 61) é um campo a 
partir  do  qual  os  seres  humanos  criam símbolos  e  signos,  estabelecem práticas  e 
valores, definem a ideia de lei. Em um dos seus traços principais, ela expressa ser nas 
palavras da autora “a ação para dar a pensar, dar a ver, dar a refletir, a imaginar e a 
sentir  o que se esconde sob as experiências vividas ou cotidianas”.  Coelho (2009b) 
afirma ser a cultura que confere unidade às ações e também às criações do homem. Há 
para o autor um movimento uno e múltiplo nesta unificação e no reconhecimento das 
pessoas como humanas e que se constituem na igualdade e fraternidade universal. 
Assim, as pessoas confirmam sua humanidade, selam a pertença ao mundo do espírito, 
pensamento, imaginação, sensibilidade, em uma palavra, dos seres autônomos e livres, 
sem fazer  ruptura dos vínculos  que mantém estes  seres  unidos ao mundo animal, 
vegetal e mineral

Diante disso, o letramento por corresponder a situações em que a leitura 
escrita tem papel social em diferentes contextos (STREET, 2012) implica que as pessoas 
valham de compreensões e interpretações, a partir de interlocuções estabelecidas com 
o universo sociocultural a que estão inseridas. Façam leituras que não se limitem a 
codificação e decodificação, ao empregarem leituras de mundo, conhecimentos extra-
escolares  que  são  levados  para  o  universo  das  escolas,  ao  analisarem  situações 
distintas a partir de pontos de vista, justificativas e argumentos. Educar conforme
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 endossa Coelho (2009a), especialmente formar, é viabilizar um trabalho que envolve 
movimento de criação da autonomia, liberdade, humanidade, sociedade, instituição, 
dos  indivíduos  e  grupos autônomos,  justos  e  livres.  Para  o  autor,  nesta  formação, 
torna-se importante pensar  ideias,  valores,  hábitos,  costumes,  teoria,  prática,  ação 
humana,  sobremaneira  na  esfera  pública,  coletiva  ao  encontro  do  bem comum.  A 
humanização na visão do autor é percebida quando é oportunizado às pessoas auxílio 
no  sentido  de  confirmarem  sua  humanidade,  sabendo  ler,  desenvolver  trabalhos 
intelectuais, questionar, pôr em questão ideias, conceitos, argumentos, juízos, teoria, o 
que é lido, prática, experiência, que é responsável por inserir os estudantes rigorosa e  
criticamente  no  campo  do  pensamento,  sensibilidade,  criação,  imaginação  em 
constante invenção do mundo dos homens e das coisas.

Frente a este quadro, o letramento em se tratando de uma prática social 
(PERRY,  2012)  está  relacionado  ao  que  as  pessoas  fazem  com  as  habilidades  e  os 
conhecimentos acerca da leitura e escrita em determinado contexto, tendo em vista 
que tais habilidades não podem ser dissociadas de seus usos. Assim sendo, o processo 
de  ensino-aprendizagem  está  associado  a  processos  socioculturais  amplos  e 
significativos  quanto  à  formação humana e  inserção  dos  indivíduos  no  mundo  da 
cultura,  com a  possibilidade de  atingir  a  humanização  da  sociedade e  também do 
homem (COELHO, 2009a).

Para tanto, o letramento deve abranger os usos sociais que as pessoas fazem 
da  escrita,  sem  restringir  ao  aprendizado  formal  desta  modalidade  da  língua,  ao 
considerar  a vida diária e  as  atividades em que os  indivíduos se  envolvem. Assim 
concebido,  letrar  na  escola  significa  exercitar  a  reflexão,  o  pensamento  crítico, 
posicionamentos, ações voltadas para uma convivência coletiva de pessoas a favor de 
compreender  variadas  situações  em  que  o  conhecimento  tenha  sentido  e 
funcionalidade  para  os  alunos  atuarem  em  sociedade,  tendo  como  respaldo  os 
“ensinamentos”  presenciados  no  contexto  escolar.  Segundo  esta  ótica  social  do 
letramento Euzebio e Cerutti-Rizzatti (2013) respaldam nos estudos de Barton (1994) 
para escreverem que as pessoas se valem de diversificados tipos de letramento,
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 referentes aos usos que fazem da escrita, que por sua vez estão ligados aos diversos 
domínios da vida. 

Fazendo uma retrospectiva  histórica,  a  educação grega que acontecia  ao 
longo da vida das pessoas e era permanente para o cidadão viver a vida coletiva na  
pólis corresponde a paideía que fornece subsídios para o entendimento dos processos 
formativos na educação escolar. Esta educação grega sob um ângulo mais geral tem a 
finalidade  de  manter  comedimento  no  que  concerne  a  vida  coletiva.  Assim,  por 
exemplo, a prepotência, ganância, injustiça, dentre outros punha em risco a vida na 
pólis,  em  virtude  disso  instaura-se  a  necessidade  da  paideía entrar  em  ação  e  a 
importância da educação na busca de uma vida excelente sempre. Ressalta-se que a 
educação é uma das coisas mais necessárias na vida dos gregos,  na perspectiva de 
preservar a vida coletiva em razão de, em algum caso, reequilibrar a pólis. Frente a 
estas  considerações  a  paideía busca  enobrecer  todos  os  homens,  ao  educar-lhes  o 
comportamento e o espírito em função do aprendizado da convivência e  das boas 
maneiras (MATOS, 2008).

Destaca-se que, de acordo com Coelho (2009a, p. 25), os gregos “valorizavam 
a  educação  como  paideía,  cultura,  ideal  de  excelência,  trabalho  de  purificação  e 
elevação da alma à mais alta perfeição”. Nestes termos, a  paideía está relacionada ao 
ser  do homem, acrescentando ao indivíduo de dentro para fora,  além de ser  vista 
como exercício e cultivo do comedimento, temperança, equilíbrio e prudência. 

A educação  ancorada na ética,  segundo Boto (2002)  abarca atitudes e  se 
refere a uma formação do gosto e da sensibilidade em relação a certas atitudes como 
criação e aquisição de um éthos (morada) na perspectiva de caráter e de uma série de 
hábitos. Além disso, a autora discorre que com este objetivo, a educação tende formar 
a razão autônoma, ao possibilitar que se delibere, argumente e justifique pontos de 
vista. É notada uma educação de atitudes e educação na autonomia. Nas palavras de 
Guimarães  (2009),  a  efetiva  formação  é  na  concepção  aristotélica  subordinada  ao 
mundo sensível, haja vista que a possibilidade do conhecimento está neste mundo em 
que tem por natureza conhecer e a busca de meios possíveis para tal. Tem-se, aqui, um
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 fazer  aristotélico que pressupõe formação ética.  A ação educativa  em Aristóteles,  
nestes termos, está relacionada à imitação/representação do bom, do belo, do bem 
que elucida a tríade necessária para se pensar a formação da virtude no exercício 
educativo.  Em tal  processo,  são levados em consideração os  hábitos,  justo meio,  a 
prudência do discernimento, com sustentação na equidade das práticas, criações de 
rotinas, rituais coletivos, públicos e governados para o bem comum, a felicidade na 
condição de amizade (BOTO, 2002).

Em  uma  aproximação  disso  com  o  letramento,  torna-se  pertinente 
mencionar sobre eventos e práticas de letramento que compõem o ato de letrar. Os 
primeiros  são  observáveis  e  passíveis  de  se  fotografar  (STREET,  2012)  e  são 
construídos por interpretações das interações (HEATH, 1982) que são ampliadas por 
aspectos socioculturais, momento em que entram em ação as práticas de letramento, 
encaixadas em determinados contextos culturais (OLIVEIRA, 2010), sendo passíveis de 
expressões abstratas (FERREIRA,  2009),  subjetivas que não são visíveis nos eventos 
(STREET,  2012),  valores  não  materiais,  compreensões,  sentimentos  e  ideologias 
(HAMILTON,  2000).  As  situações  que  englobam  a  ética  no  campo  das  práticas  de 
letramento  podem  ligar-se  a  valores,  virtudes,  costumes,  hábitos,  dentre  outros 
elementos  assentados  em  expressões  subjetivas  em  termos  de  ações  e  que 
possivelmente denotam caráter, excelência, vida virtuosa, dentre outros.

O letramento assim pensado como uma prática social é dimensionado pelo 
contexto  específico  em  que  as  pessoas  vivem  onde  interpretações  de  cunho 
sociocultural compõem as compreensões das pessoas perante a diferentes situações de 
letramento  em  práticas  sustentadas  na  reflexão,  argumentação,  discernimento, 
ponderação que sendo subjetivas, são elementos que podem viabilizar a aquisição de 
virtudes atreladas ao bem comum. A título de exemplo, em um evento de letramento, 
aula,  quando  é  oportunizado  aos  alunos  espaços  para  que  possam  expor  seus 
pensamentos e conhecimentos de mundo mediante interação conjunta aluno-aluno, 
aluno-professor  há  possibilidade  de  se  observar  costumes,  valores,  virtudes, 
sentimentos e vários outros no conteúdo de argumentações acerca de um
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 determinado assunto trabalhado. Nesta observação entram em ação subjetividades 
assentadas em relações intersubjetivas que tem realce no plano das ações, geralmente 
sensíveis. Cabe-se no processo de formação dos alunos incluir elementos éticos nas 
temáticas  em  defesa  do  bem  coletivo,  convergente  com  crescimento,  excelência 
constante  e  diária  dos  sujeitos  em  formação.  Assim,  é  ressaltada  a  existência  de 
valores sociais que são expressão de virtudes específicas prováveis de serem reputadas 
na condição de aspectos desejáveis em diferentes sociedades (BOTO, 2002).

Referências
ARISTÓTELES. Política. Vega Universidade/Ciências Sociais e Políticas, 1998.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Atlas, 2009.
BARROS, G. N. M. Polis, Política e Cidadania. V Encontro de Pesquisadores em Filosofia 
Brasileira. Cadernos de História & Filosofia da Educação, São Paulo: Humanistas, vol. II, 
nº  4,  1998,  p.  63-73.  Disponível  em 
http://www.paideuma.net/polipoliticaecidadania.doc. Acesso em 15/03/2014
BOTO, C. A ética de Aristóteles e a educação.  Trabalho apresentado na I Semana de 
Estudos  Clássicos  e  Educação,  FEUSP,  abril  2002.  Disponível  em 
http://www.hottopos.com/videtur16/carlota.htm. Acesso em 20/03/2014
CHAUI, M. Cultura e democracia. Em: Critica y emancipación: Revista latinoamericana 
de Ciências Sociales. Año 1, no. 1 (jun. 2008). Buenos Aires: CLACSO, 2008. Disponível 
em  http://biblioteca  virtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/CyE/cye3S2a.pdf.  Acesso 
em 15/03/2014
COELHO, I. M. Filosofia, educação, cultura e formação: uma introdução. In.: COELHO, I.  
M. (org.)  Educação, cultura e formação: o olhar da filosofia. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 
2009a.
COELHO, I. M. Cultura, educação e escola. In.: COELHO, I. M. (org.) Educação, cultura e

54

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

 formação: o olhar da filosofia. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009b.
EUZÉBIO, M. D.;  CERUTTI-RIZZATTI, M. E. Usos sociais da escrita:  um estudo sobre 
práticas  e  eventos  de  letramento  na  vivência  de  professoras  alfabetizadoras. 
Linguagem em (Dis) curso. Tubarão, SC, V.13, n. 1, p. 13-34, jan/abr. 2013. Disponível 
em  http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index/php/Linguagem.../1149.  Acesso 
em 22/07/2013
FERNANDES,  C.  A.;  JUNIOR,  R.  O.  F.  A  história  da  filosofia  antiga  e  a  formação do 
pensamento ocidental.  Centro de Pesquisas  Estratégicas  Paulino Soares  de Souza – 
Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora,  s.d.  Disponível  em 
http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/HFAEPO.pdf. Acesso em 15/03/2014
FERREIRA,  J.  L.  Enem  e  letramento  escolar:  práticas  letradas  na  fundamentação 
teórico-metodológica e na proposta de redação da prova 2009. Revista ao Pé da Letra, 
volume 11.2,  2009.  Disponível em http://www.revistaaopedaletra/volumes12-1/Vol-
12-1-Jardiente-Leandro-Ferreirapdf. Acesso em 11/06/2013
GUIMARÃES,  G.  Os  sentidos  da  formação para os  gregos.  In.:  COELHO,  I.  M.  (org.)  
Educação, cultura e formação: o olhar da filosofia. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009.
HAMILTON, M. Expanding the new literacy studies: using photographs to explore 
literacy as social practice. In: BARTON, D.; HAMILTON, M.; IVANIC, R. (org.)  Situated 
literacies. London: Routledge, 2000.
HEATH, S. B. What no bedtime story means: narrative skills at home and school. Lung. 
Soc. II 49-76. Printed in the States of América, Cambridge University, Press, 1982.
KONZEN,  J.  O.  Hábito  e  formação  do  homem  virtuoso  na  Ética  a  Nicômacos.  In.: 
COELHO, I. M. (org.)  Educação, cultura e formação: o olhar da filosofia. Goiânia: Ed. 
PUC Goiás, 2009.
MATOS, O. C. F. Ethos e amizade: a morada do homem. Ide psicanálise e cultura. São

55

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

 Paulo,  2008,  31  (46)  75  –  79.  Disponível  em 
http://www.pepsic.bvsalud.org./pdf/ide/v31n46/v31n46a13.pdf.  Acesso  em 
15/03/2014
OLIVEIRA, M. S. Gêneros textuais e letramento. RBLA, Belo Horizonte, v. 10, n.2, p. 325-
345,  2010.  Disponível  em  http://www.scielo.br/pdf/rbla/v10n2/03.pdf.  Acesso  em 
18/09/2013.
OLIVEIRA,  J.  S.  Ética,  cultura,  educação  e  escola  hoje.  In.:  COELHO,  I.  M.  (org.)  
Educação, cultura e formação: o olhar da filosofia. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009.
PERRY,  K.  H.  What  is  literacy?  –  A critical  overview of  sociocultural  perspectives. 
Journal  of  Language  and  literacy  education,  8  (1),  50-71,  2012.  Disponível  em 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1008156.pdf. Acesso em 10/01/2014
ROCHA, Z. O amigo, um outro si mesmo: a Philia na metafísica de Platão e na ética de  
Aristóteles. Psychê – Ano X – nº 17 – São Paulo – Jan-jun/2006 – p. 65-86.
Disponível  em  http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psyche/v10n17/v10n17a05.pdf.  Acesso 
em 20/03/2014.
STREET, B. V. Eventos de letramento e práticas de letramento: teoria e prática nos 
novos  estudos  do  letramento.  IN:  MAGALHÃES,  I.  (org.).  Discursos  de  práticas  de 
letramento: pesquisa etnográfica e formação de professores. Campinas, SP: Mercado 
de Letras, 2012.
VALLS, A. L. M.  O que é ética. Coleção Primeiros Passos Nº 177. Editora Brasiliense, 
1994.  Disponível  em 
http://www.fara.edu.br/site/serviços/downloads/colecao/etica.pdf.  Acesso  em 
15/03/2014
VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro, Difel, 2002.

56

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

Reflexões sobre acessibilidade no Ensino Superior: olhares para a UFG – campus Catalão

Por Maria Marta Lopes Flores (mmlopesflores@brturbo.com.br)9

Dulcéria Tartuci10

Financiamento: CNPQ/ FAPEG

Resumo:
O  direito  das  pessoas  com  deficiência  ao  Ensino  Superior  exige  a  adequação  das 
instituições de modo que se tornem acessíveis aos estudantes portadores de alguma

9 É doutora em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba/ SP, mestra em Educação pela  
Universidade  Federal  de  Uberlândia  –  UFU/  MG,  especialista  em  Educação  pela  Faculdade  de 
Educação São Luís e graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC/ 
GO. É servidora pública federal,  docente titular atuando nas disciplinas de Estágio em Educação 
Infantil  nos  anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental  II,  TCC  II,  Políticas  e  Gestão  da  Educação,  
Seminários de Pesquisa I e II e Seminários de Integração, lotada na Universidade Federal de Goiás – 
UFG,  na  cidade  de  Catalão/  GO,  atua  na  Linha  de  Pesquisa  de  Práticas  Educativas,  Políticas  
Educacionais e Inclusão, é Coordenadora do Projeto de Pesquisa Leitura e escrita para deficientes 
intelectuais, Coordenadora do Observatório Nacional de Educação Especial – ONEESP, é membro do 
Corpo  Editorial  da  Revista  Poiésis,  é  coautora  nos  livros  “Inclusão  escolar  e  o  atendimento 
educacional”  (2014),  “Práticas  educativas  e  políticas  de educação básica”  (2013),  “Agroecologia:  
práticas e saberes” (2012), “A qualidade da Educação Básica municipal: sistemas e escolas em Goiás”  
(2009) e “Formação continuada, interdisciplinaridade e inclusão social” (2008). Autora de artigos 
científicos em periódicos nacionais.

10 Pós-doutoranda em Educação pela Universidade Federal de São Carlos/ SP, doutora em Educação 
pela Universidade Metodista de Piracicaba/ SP, mestra em Educação pela Universidade Metodista  
de Piracicaba/ SP, especialista em Psicopedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU/ 
MG, graduada em Pedagogia pelo Centro de Ensino Superior de Catalão/ GO, é servidora pública 
federal, docente, lotada na Universidade Federal de Goiás – UFG, na cidade de Catalão/ GO, atuando 
nas  disciplinas  de  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  I  e  II,  Inclusão,  os  processos  e  práticas 
educativas, Seminário de Pesquisa I e II é Coordenadora do Projeto de Extensão Educação Infantil,  
práticas educativas e inclusão, Psicopedagogia e necessidades educativas especiais, é Coordenadora 
do Observatório Nacional de Educação Especial – ONEESP, Coordenadora do Projeto de Extensão 
Bebeteca: um mundo de cores, sons e brincadeiras, membro do Corpo Editorial da Revista Poiésis, é  
coorganizadora dos livros “Práticas educativas e políticas de educação básica” (2013), “Formação 
continuada de professores, interdisciplinaridade e inclusão social” (2007),  organizadora do livro 
“Estágio e docência: formação, valorização e construção da identidade” (2008), é coautora nos livros 
“Salas  de  recursos  multifuncionais  em  Goiás:  formação  docente  e  a  organização  do  trabalho 
pedagógico”  (2014),  “Práticas  educativas  e  políticas  de  Educação  Básica”  (2013),  “Letramento, 
bilinguismo  e  educação  de  surdos”  (2012)  dentre  outros.  É  autora  de  artigos  científicos  em 
periódicos nacionais.

57

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica

mailto:mmlopesflores@brturbo.com.br


2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

 limitação. Logo, cabe indagar quais medidas estão sendo tomadas para garantir esse 
acesso e quais são as dificuldades e impedimentos enfrentados por esses estudantes. 
Tendo como  escopo responder  à  questão  acima,  este  trabalho  analisa  a  oferta  do 
Ensino  Superior  aos  estudantes  com  deficiência,  tecendo  mais  especificamente 
algumas considerações acerca das dificuldades e impedimentos vivenciados por eles 
no  âmbito  da  UFG-Campus  Catalão  e  do  necessário  investimento  para  garantir  a 
democratização do acesso, da permanência e da qualidade da educação.
Palavras-chave: Universidade; Acessibilidade; Financiamento.

Resumo
Personaj rajto kun malkaplaboj por Supera Edukado postulas la taŭgeco de instituicioj por ke ili  
igas atingebla al studentoj kun ajna limigo. Sekve, ĝi valoras demandi kion paŝoj estas prenita  
por certigi tia aliro kaj kio estas malfacila oj kaj obstakloj frontas tiujn studentojn. Respondanteĵ  
demandon, supre, ĉi papero analizas provizado de pli alta eduko al studentoj  kun kripla oj,ĵ  
teksante pli specife iuj konsideroj pri malfacila oj kaj malhelpoj spertitaj por ili sub la Goiásĵ  
Federal Universitato – GFU – Catalão kaj investo bezonata por certigi demokratiigo de la aliro,  
restado kaj eduka kvalito.
Ŝlosilvortoj: Universitato; Alirebleco; Financado.

Abstract
The right of people with disabilities in Higher Education requires the adequacy of institutions  
so that they become accessible to some limited students.  Therefore, it is worthwhat are the  
difficulties and impediments faced by these students. Having scoped to answer the question  
above,  this  paper  analyzes  the  provision  of  higher  education  to  students  with  disabilities,  
specifically weaving some considerations about the difficulties and impediments experienced  
by them under the UFG-Campus Catalan and necessary investment in the democratization of  
access, presence and quality of education.
Key-words: University; Accessibility; Finance

Introdução

No contexto das reformas neoliberais, as questões mercadológicas colocam-
se como uma prioridade para o Ensino Superior. Faz-se necessário observar o dilema 
vivenciado por pessoas portadoras de deficiências ao constatarem que as instituições 
de ensino superior (IES) não se adequaram para oferecer espaços condizentes a esses 
discentes. Embora o discurso nessas instituições seja de  economia de recursos, tanto
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 humano  quanto  material  o  ingresso  dessas  pessoas  exige  investimentos  que 
viabilizem sua permanência com sucesso no ensino superior.

Concernente  a  tais  considerações  este  artigo  visa  discutir  a  respeito  das 
dificuldades,  barreiras,  e  investimentos  necessários  para  que  se  efetive  a  inclusão 
desses estudantes. As reflexões aqui apresentadas têm se constituído em temáticas de 
estudos  realizadas  pelo  NEPPEIN  (Núcleo  de  Pesquisas  em  Práticas  Educativas  e 
Inclusão).  Neste  trabalho,  serão  consideradas  algumas  experiências  de  inclusão  na 
Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão.  

Contudo,  são  necessárias  tecer  algumas  considerações  que  conduzem  a 
análise  do  espaço  de  seletividade  anterior  a  inserção  dos  indivíduos  que  possuem 
qualquer deficiência.

O ingresso dos jovens da classe média e baixa no Ensino Superior brasileiro 
já significa,  em termos gerais,  um avanço para as famílias que,  há poucas décadas 
atrás, nem cogitavam a possibilidade de que seus filhos pudessem, um dia, entrar em 
uma Universidade,  espaço elitizado e  reconhecido pela  sociedade como lugar  para 
filho de “doutor”.

Apesar  da  democratização  da  educação  no  Brasil  ser  uma  constante  no 
debate,  a  ideia  de  mérito  esteve  presente  ao  longo  da  nossa  história,  inclusive 
normatizada  através  de  legislação,  como  é  o  caso  do  acesso  ao  ensino  superior, 
conforme se percebe no Art. XXVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DH) 
de 1948, que reconhece o direito de toda pessoa à “instrução”, mas associa a educação 
superior ao mérito: “A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais.  A  instrução  elementar  será  obrigatória.  A  instrução  técnico-
profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no 
mérito”.
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Já se passaram mais de 60 anos desde a DH, e embora haja consenso sobre o 
direito à educação, o acesso ao Ensino Superior ainda é restrito e continua pautado no 
mérito. Não se pode negar que o acesso ao ensino básico tem permitido um aumento  
do ingresso da classe trabalhadora nas IES e que há ainda um grupo mais “seleto”, que 
tem  tido  acesso  à  universidade  graças  ao  discurso  e  ao  movimento  a  favor  da 
igualdade  de  oportunidades,  da  inclusão:  os  deficientes.  Com  eles,  também  a 
necessidade de uma reestruturação da Universidade, uma vez que esse é um espaço 
seletivo, criado para reforçar a meritocracia e a seleção dos “melhores” e dos “mais 
capazes”.

A  universidade  brasileira  traz  como  característica  a  pouca  abertura  às 
novidades  de  projetos,  organização,  gestão,  avaliação  e  acesso. 
Historicamente  é  uma  instituição  meritocrática  e  elitista.  De  fato  é 
característica da Universidade como instituição ser elitista e reproduzir as 
características  da  sociedade  brasileira,  marcada  por  desigualdades 
econômicas, sociais e culturais (LORD, 2011, p. 531). 

A meritocracia é inclusive estimulada, incentivada pela própria organização 
da sociedade de classes a qual pertencemos. Cercados de propaganda de sucesso, na 
busca incessante do “bem sucedido” mundo capitalista,  vemos os nossos jovens se 
embrenharem em uma busca frenética pelos primeiros lugares. O “ranqueamento” das 
posições coloca-se como verdade suprema na luta pelo acesso ao Ensino Superior. 
Entrar na Universidade para fazer o curso desejado torna-se para esses jovens uma 
questão não apenas de saber  e  conhecer,  mas de honra,  que está  muito acima da 
questão do conhecimento. Ser aprovado para cursar o Ensino Superior, de preferência 
em cursos elitizados como Medicina, Direito, Engenharias, entre outros, conota uma 
questão de ser capaz, ser inteligente, ser bem sucedido, ser grande.

No  mundo  globalizado,  o  mercado  é  o  responsável  pela  seleção  dos 
melhores. Entrar e permanecer na Universidade então é uma questão de mercado que
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 seleciona “os melhores, os aptos, os que podem fazer parte”. Desse modo, no que diz 
respeito  às  questões  de  acessibilidade,  é  justamente  a  ideia  mercantilista  que 
inviabiliza a entrada e permanência do jovem com deficiência no Ensino Superior.

Na perspectiva de mercado, uma instituição que atende a lógica capitalista é 
aquela capaz de gerir com o menor gasto possível; e as medidas adotadas pelo Governo 
Federal para tornar as IES viáveis, caminham nessa direção. Economizar é palavra de 
ordem  dos  gestores  do  ensino  público.  Expressões  como  maior  produtividade 
científica, intersetorialidade, multiusuário e o aproveitamento dos espaços e recursos, 
maior eficácia científica, são temas recorrentes em reuniões de cúpula da organização 
universitária, todavia incidem também no diálogo entre as camadas mais humildes da 
classe universitária. 

Assim, o discurso da economia de recursos e seu melhor uso são debates 
presentes  em  reuniões  de  departamentos,  dos  conselhos  diretores  e  colegiados 
menores dentro das Instituições de Ensino Superior. Produzir mais, gastando menos, 
eis  o brado geral  daqueles que compõem a gestão da Universidade e,  por que não 
dizer, de todos que fazem parte do sistema. Compartilhamos com Ferreira el all (s/d, 
p. 6) que

falar sobre a democratização do acesso e a inclusão na educação superior 
implica  em  estabelecer  políticas  que  beneficiam  variados  atores  sociais. 
Além disso, deve-se notar que a inspiração de uma política de matiz popular 
pode ser uma preocupação de movimentos sociais e, ao mesmo tempo, de 
organismos  multilaterais  postos,  paradoxalmente,  sob  suspeição  pelos 
próprios movimentos sociais.

Democratização e inclusão são termos que pressupõem acesso de todas as 
pessoas  indiscriminadamente.  Porem,  neste  trabalho,  interessa-nos  discutir, 
particularmente,  a  inclusão  dos  estudantes  com  deficiência  no  âmbito  do  Ensino 
Superior.
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Para atender às demandas do acesso ao Ensino Superior, o MEC, por meio da 
Secretaria de Educação Superior e da extinta Secretaria de Educação Especial, lançou o 
Edital do Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior. Em 2006, foram 39 
projetos  inscritos  e  28 selecionados;  em 2007,  foram 38 os  projetos aprovados,  em 
2009, 40 projetos aprovados, 

A Universidade Federal  de Goiás teve suas propostas aprovadas em 2009. 
Segundo o Edital de 2007, o objetivo do Programa Incluir é “implementar política de 
acessibilidade plena de pessoas com deficiência à educação superior”.

O referido edital tem por objeto a criação de Núcleos de Acessibilidade, bem 
como a reestruturação desses núcleos. Nesse edital

compreende-se  por  Núcleos  de  Acessibilidade,  a  constituição  de  espaço 
físico, com profissional responsável pela organização das ações, articulação 
entre  os  diferentes  órgãos  e  departamentos  da  universidade  para  a 
implementação da  política de acessibilidade e  efetivação das relações  de 
pesquisa e extensão na área (2007, p. 4).

O que nos leva a deduzir  que o conceito de acessibilidade vincula-se aos 
conceitos de cidadania e inclusão, que, conforme o decreto 5.296 de 02/12/2004, é

condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços 
de  transporte  e  dos  dispositivos,  sistemas  e  meios  de  comunicação  e 
informação,  por  pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com  mobilidade 
reduzida.
 

Tartuci (2011) assevera que o termo acessibilidade indica a possibilidade de 
acesso de todas as pessoas aos benefícios da vida em sociedade. Contudo, para que isso 
se dê de forma efetiva, é necessário derrubar as barreiras que impedem essas pessoas 
de se beneficiarem irrestritamente dos produtos, serviços e informações. O decreto 
ainda   define  barreiras  como  sendo  qualquer  entrave  ou  obstáculo  que  limite  ou 
impeça  o  acesso,  a  liberdade  de  movimento,  a  circulação  com  segurança  e  a 
possibilidade de as  pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação. As
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 barreiras assim se classificam, conforme o Decreto Nº 5.296 de 2004 em seu Art. 8º:
a)  barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de 
uso público;
b)  barreiras  nas  edificações:  as  existentes  no  entorno  e  interior  das 
edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de  
uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e
d)  barreiras  nas  comunicações  e  informações:  qualquer  entrave  ou 
obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 
mensagens  por  intermédio  dos  dispositivos,  meios  ou  sistemas  de 
comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou 
impossibilitem o acesso à informação. (Grifo nosso)

Aquelas que se referem, às barreiras se referem às questões urbanísticas, de 
edificação, de transportes, de comunicação e informação. Definem-se como ”qualquer 
entrave ou obstáculo que limite  ou impeça o acesso,  a  liberdade de movimento,  a 
circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem 
acesso à informação”.

Nessa perspectiva, o direito de acesso ao Ensino Superior exige a adequação 
das instituições de ensino superior para que se tornem acessíveis aos estudantes com 
deficiência.  Logo,  cabe indagar  se  as  pessoas  com deficiências  estão mesmo tendo 
acesso às IES públicas; se as IES têm investido para romper as barreiras; quais medidas  
estão sendo tomadas para garantir o acesso. Finalmente, se o acesso acontece, quais as 
dificuldades enfrentadas por esses estudantes e como tem sido os investimentos da 
universidade para atender tal demanda?

Não pretendemos responder a todas essas questões, mas analisar a oferta do 
Ensino Superior aos estudantes com deficiência, mais especificamente tecer algumas 
considerações  acerca  das  dificuldades,  dos  impedimentos  vivenciados  por  esses 
estudantes  no  âmbito  da  UFG-Campus  Catalão  e  do  necessário  investimento  para 
garantir  a  democratização  do acesso,  da  permanência  e  da  qualidade da educação 
nessa IFES. Para tanto, tomamos para análise alguns dados de um levantamento
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 realizado por alunos de um curso de especialização em Educação Especial (SANTOS, 
2011 apud TARTUCI, 2011), de uma entrevista coletiva realizada com os estudantes 
com  deficiências  e  de  alguns  registros  realizados  em  uma  visita  de  avaliação  da 
acessibilidade às dependências do Campus.

2.  Acessibilidade  ao  Ensino  Superior:  considerações  sobre  as 
dificuldades  enfrentadas  e  a  necessidade  de  investimento  na  UFG-Campus 
Catalão 

Segundo Ferreira el all (s/d) “Os indicadores da educação escolar no Brasil  
resultam de processo histórico e, ao mesmo tempo, de políticas recentes no campo 
educacional”.  Para  os  autores,  o  acesso  à  educação  superior  sempre  foi  um tema 
polêmico porque confronta duas perspectivas: a elitista, de contenção do acesso para 
manter o prestígio dos profissionais “diplomados” no mercado de trabalho e a mais 
popular,  a  de ampliação do acesso e  ascensão de camadas da sociedade visando a 
melhoria nas condições de vida.

O  Censo  da  Educação  Superior  (MEC/INEP),  em  2001,  registra  3.036.113 
alunos matriculados, em 2010 esse número atingiu 6.379.299; esses dados demonstram 
um significativo  aumento  no  número  de  matrículas  neste  nível  de  educação  e, 
associado a este, cresce também o número de pessoas com deficiências que se dirigem 
às  Universidades.  Segundo  Moreira,  Bolsanello  e  Seger  (2011),  em  2000,  o  Censo 
apresentou 2.155 alunos com deficiência matriculados no Ensino Superior, e em 2009, 
constatamos a matrícula de 20.019 alunos com deficiência. Condição que indica um 
crescimento de mais de mais de 900%. 

Assim,  a  partir  desta  configuração,  é  imprescindível  a  observação  das 
necessidades desses estudantes que ora ingressam no meio acadêmico, pois, segundo a
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 legislação, eles têm direito a um atendimento educacional especializado que atenda as 
suas necessidades educacionais.

A  legislação  atual  considera  como  aluno  alvo  da  educação  especial,  de 
atendimento  educacional  especializado,  aquele  estudante  com  necessidades 
educacionais  especiais,  entendidas  aqui  como  deficiências,  transtornos  globais  do 
desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotação.  Assim,  a  educação  especial, 
entendida,  conforme  a  LDBEN  9394/96,  como  modalidade  de  educação  deve  estar 
presente  em  todos  os  níveis  de  ensino;  entretanto,  o  que  constatamos  é  que  as 
condições  oferecidas  a  esses  estudantes  são  idênticas  as  oferecidas  aos  demais 
estudantes.

Reconhecemos  que,  ao  ingressar  no  Ensino  Superior  os  discentes  com 
deficiência têm a mesma expectativa dos demais estudantes, no entanto, alguns deles 
necessitam  de  condições  e  recursos  especiais  para  realizarem  seus  estudos.  Nessa 
vertente,  além  da  ausência  de  acesso  aos  recursos  pedagógicos,  ou  o  acesso  ao 
conhecimento,  uma  das  dificuldades  envolve  a  questão  da  infra-estrutura  da 
universidade,  uma  vez  que  a  necessidade  de  adaptações  físicas  fere  o  princípio 
economicista da instituição.

A acessibilidade passa, necessariamente, pela extinção das barreiras e pela 
superação das dificuldades enfrentadas pelos estudantes com necessidades especiais 
no Ensino Superior, e essas se relacionam aos impedimentos de ordem arquitetônica, 
atitudinal  e  pedagógica  (de  acesso  à  informação  e  ao  conhecimento),  bem  como 
aqueles referentes ao transporte.

Para  construir  um novo espaço  de  acesso  para  todos  na  Universidade  é 
necessário que haja adequações do currículo, conteúdos e métodos que possibilitem a 
esses estudantes a entrada e permanência com sucesso na universidade. A LDB
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 9394/96, em seu artigo 59, afirma:
Os  sistemas  de  ensino  assegurarão  aos  educandos  com  necessidades 
especiais:
I  –  Currículos,  métodos,  técnicas,  recursos  educativos  e  organização 
específica para atender as suas necessidades;

Ao apontar que os sistemas, neste caso as Universidades, devem assegurar 
currículos,  métodos,  técnicas  e  recursos  educativos  adaptados,  a  legislação  dispõe 
sobre a necessidade de adequar o ensino para que os  estudantes tenham acesso à 
informação  e  ao  conhecimento.  Nessa  direção, a  Universidade  deve  disponibilizar 
recursos especiais, para propiciar não somente o acesso (direito constitucional), mas 
também a permanência e o sucesso no ambiente Universitário. Entretanto, a falta de 
recursos especiais tem se constituído em uma das barreiras do acesso. Assim, não é 
suficiente  eliminar  as  barreiras  do  ingresso,  mas  é  necessário  investimento  em 
tecnologia assistencial para que haja uma efetiva formação desses estudantes.

Além das barreiras  de ordem do ensino,  uma das  maiores  dificuldades e 
barreiras  a  serem  enfrentadas  diz  respeito  às  questões  atitudinais  em  face  dos 
estudantes com deficiência no espaço universitário. Atitudes tanto dos professores, 
dos técnico-administrativos, dos gestores e dos próprios alunos, que consideram a sala 
de  aula  e  a  universidade  como  espaço,  prioritariamente,  dos  estudantes  sem 
deficiência. Embora o padrão de normalização seja de cunho moral e ético, próprio de 
cada indivíduo, a presença desses estudantes obriga os demais membros da academia 
a  abandonarem  sua  zona  de  conforto  e  buscar  padrões  mais  humanizados,  de 
colaboração e aceitação da diferença, seja ela intelectual, física ou comportamental.

Nesse  sentido,  observamos  no  contexto  do  Campus  Catalão  atitudes 
incorretas:   estacionar  em  locais  reservados  para  deficientes;  obstruir  rampas  e 
acessos diversos com bicicletas e motos; elevadores em constante manutenção; uso de 
banheiros adaptados servindo como depósito de materiais de higiene, caixas, carteiras
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 etc. São essas variadas atitudes que impedem o acesso de qualidade aos estudantes 
com  deficiência.  É  preciso  criar  um  espaço  de  informações  e  debates  para 
(re)construir a visão que se tem de uso dos espaços da Universidade.

Conforme estabelece a ABNT na NBR 9050, existem critérios e parâmetros 
técnicos a serem observados nas construções,  instalações e adaptações de espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, a fim de proporcionar condições adequadas de 
acessibilidade às pessoas com deficiência que nem sempre são priorizadas.

O  Ensino  Superior  deve  ser  estruturado  como  um  lugar  de  educação  e 
formação de qualidade não só para os alunos deficientes, mas para todos aqueles que 
fazem  parte  da  comunidade  acadêmica.  A  universidade  deve  estar  “pronta” 
materialmente  para  receber  qualquer  estudante,  seja  ele  deficiente  ou  não.  Dessa 
forma,  cabe  à  instituição  investir,  entre  outras  ações,  na  aquisição  de  tecnologia 
apropriada e nas adaptações físicas, inclusive na supervisão de suas obras e edificações 
para o atendimento às normas de acessibilidade.

Conforme estudo desenvolvido por Santos (2011 apud TARTUCI, 2011), as 
condições de acesso ao deficiente físico ou com mobilidade reduzida apresentadas 
pelo Campus Catalão da UFG demonstram a

falta de acesso e circulação interna nos laboratórios e salas de professores 
[...]. Nos gabinetes de atendimento dos professores, não cabem o professor 
mais um aluno [...] obeso [...] que utiliza cadeira de rodas; falta de telefones  
rebaixados  e  adaptados  ao  deficiente  auditivo;  possui  bededouros 
adaptados,  mas  que  não  estão  funcionando;  rampas:  inexistentes,  ou 
número reduzido considerando a extensão do Campus, quando existentes 
inclinação  inadequada  (íngreme);   falta  de  corrimão  nas  rampas,  nas 
escadas  [...].  De  modo  geral,  quando existe  adaptação,  muitas  não  estão 
adequadas à NBR 9050 da ABNT (SANTOS, 2011apud, TARTUCI, 2011, p.6).

Em relação à acessibilidade do estudante com deficiência visual, constam-se:
a) falta de identificação dos espaços físicos e portas das salas e banheiros em 
Braille; falta de piso tátil e direcional; piso tátil de alerta (junto à escada, 
extintor, lixeiras e outros de natureza análoga) para as pessoas com
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 deficiência visual. As barreiras físicas e os obstáculos existentes no Campus 
podem provocar acidentes a essas pessoas;
b) calçadas irregulares com terrenos acidentados, buracos e desníveis;
c) pisos inadequados (externos e/ou internos): escorregadios, irregulares, 
desnivelados, sem manutenção;
d) poças em período de chuvas;
e) portas: estreitas, retráteis, com maçanetas roliças etc;
f)  falta  de banheiros  adaptados;  quando possui  banheiros adaptados  não 
estão  conforme  a  NBR  9050  e  são  utilizados  para  guardar  material  de 
limpeza e outros entulhos (SANTOS, 2011 apud TARTUCI, 2011, p.7).

As  condições  de  acessibilidade  apresentadas  não  são  impeditivas  apenas 
para os estudantes com deficiência visual total ou parcial como também dificultam o 
ir e vir daqueles com deficiência física ou mobilidade reduzida. Portanto, é pertinente 
observar que todas as condições limitantes levantadas em relação à estrutura física do 
Campus  Catalão  fazem  parte  dos  prédios  recém  reformados  ou  construídos.  Essa 
situação sugere que não existe esforço no atendimento ao que prescreve a ABNT. Em 
nome da economia de recursos ou mesmo da ausência  de supervisão das  obras,  o 
descaso com os deficientes que necessitam dessas adaptações tem sido uma constante 
no  Campus  e,  conforme  relato  dos  alunos,  ao  levarem  as  demandas  aos  gestores 
ouvem que o “Campus não é uma clínica de reabilitação”.

Vale destacar que o Edital Incluir de 2010 além de ter como objeto a criação 
e consolidação dos Núcleos de Acessibilidade, ressalta a aquisição e desenvolvimento 
de recursos, a aquisição e adequação de mobiliário de acessibilidade e a formação de 
profissionais; objetivou ainda, a realização de adequações arquitetônicas voltadas à 
melhoria da acessibilidade física, tais como: rampa, barra de apoio, corrimão, piso e 
sinalização tátil, sinalizadores, alargamento de portas e outros pequenos serviços que 
atendem  ao  que  pontua  a  ABNT NBR  9050  de  2004  e  o  Decreto  nº  5296,de  02  de 
Dezembro de 2004.

A UFG, apesar de ter investido na adaptação da estrutura física, contudo não

68

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

 tem conseguido  atingir  condições razoáveis  de acessibilidade  no  que diz  respeito 
Campus Catalão, uma vez que está em processo frequente de reforma e construção.  
Além disso, a criação do Núcleo de Acessibilidade é recente nos campi da UFG em 
Goiânia, mas ainda não expandiu suas ações ao Campus Catalão. Desse modo, as ações 
ainda têm sido esparsas e isoladas.

Conforme já apontado anteriormente, a cada problema apresentado é dada 
uma solução individual e quase sempre provisória. As soluções aparecem como “favor 
pessoal,  concessão,  caridade  ao  estudante  com  deficiência”.  O  desrespeito  a  esse 
estudante fica evidente e justificado por um lado, no fator econômico, por outro, na 
burocracia encontrada no serviço público, que “retrai” a autonomia da universidade 
quanto ao uso dos recursos a ela disponibilizados, ou seja, a própria morosidade das 
licitações acaba por impedir a reestruturação de ordem física, assim como a aquisição 
de recursos e equipamentos necessários em tempo hábil. Assim, além da ausência de 
financiamento para essas ações, a Universidade é sujeita a burocracia que a impede de 
atuar de modo mais preciso junto às demandas.

As  medidas  para  tornar  a  universidade  um  local  de  autonomia  para  o 
acolhimento ao cego e ao deficiente visual não devem ser entendidas como gastos,  
mas como um investimento e como medidas necessárias para fazer da Universidade 
um ambiente favorável à construção do conhecimento. É interessante dizer que, em 
estabelecimentos onde as pessoas com deficiências podem representar lucro, medidas 
como placas informativas em braile já estão à disposição do público, como é o caso das 
inúmeras instituições bancárias federais ou particulares, assim como nos empresas de 
correio. O fato de o deficiente ser um cliente a mais é que instiga essas instituições a 
realizar  as  adaptações  necessárias.  No  que  concerne  ao  âmbito  das  edificações 
privadas existe uma exigência maior no respeito às normas de acessibilidade, o que
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 muitas vezes é diferente no âmbito das instituições educacionais posto que a essa 
clientela advoga-se o direito equalitário.

Em relação ao deficiente auditivo, constatamos o não atendimento às suas 
necessidades, como é o caso da ausência de um tradutor intérprete de língua de sinais  
(TILS)  em sala de aula.  O que constatamos é que a Universidade vem contratando 
professores substitutos para que exerçam a função de “professores intérpretes”, ou 
ainda que os professores contratados para a disciplina Libras exerçam também essa 
atividade.

Outrossim, observamos que em relação à exigência de inclusão da disciplina 
Libras nos cursos  de licenciatura e  fonoaudiologia como obrigatória,  e  nos demais 
cursos como optativa, ainda não contam com professores concursados para essa área, 
como é o caso do Campus Catalão/UFG.

A  justificativa  para  a  contratação  de  professores  substitutos  para  a 
disciplina de Libras é expressa justifica pela ausência de vagas na Universidade. De 
modo semelhante, justifica-se a ausência do Tradutor Interprete de Língua de Sinais, 
somente em 2012 foi criado vaga para esse profissional pelo MEC. A necessidade desse 
profissional  se estende aos vários espaços universitários:  bibliotecas, laboratórios e 
secretarias, que são espaços importantes para que a inclusão aconteça.  Aqui, mais 
uma vez, a questão econômica volta à cena, pois o fato de aumentar o número de 
funcionários nesses locais, com certeza incidirá sobre o valor dos investimentos em 
pagamentos salariais e direitos trabalhistas.

Considerações Finais
A acessibilidade  dos estudantes  com deficiência  na Universidade exige  o 

atendimento aos aspectos apresentados pela NBR 9050, entretanto, o não atendimento
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 às normas é facilmente identificado, até mesmo pelas pessoas que a desconhecem. 
Conforme  já  apontado,  a  falta  de  acessibilidade  pode  ser  visualizada  em  diversas 
situações:  nas  portas  e  passagens  estreitas  e  irregulares;  nos  pisos  irregulares;  na 
ausência  de  alarmes  sonoros,  de  sinalização  visual  e  tátil;  na  acessibilidade  aos 
sanitários  e  na  utilização  dos  mesmos  para  outras  finalidades;  a  ausência  de 
elevadores  ou  sem  manutenção  para  uso;  ausência  de  rampas  e/ou  rampas 
inadequadas;  a  ausência  de  corrimão;  a  irregularidade  das  vias  (terra,  cascalho, 
calçadas,  gramas,  buracos).  Ademais,  não  constatamos  a  presença  de  mobiliários 
adaptados ou de tecnologia voltada à assistência.

Devido  às  várias  as  barreiras  impeditivas  da  acessibilidade  no  Campus 
Catalão, essas não dificultam somente o acesso de estudantes com deficiência, mas de 
todos  aqueles  que  apresentam  algum  tipo  de  impedimento  temporário  ou  não. 
Portanto, tornar a instituição acessível beneficia a todos os seus usuários.

Defender a inclusão é, sobretudo, defender maiores investimentos para no 
Ensino Superior por parte da União ou dos estados, investimentos esses que devem se 
estender a todos os níveis e modalidades de ensino.

Pertinente  salientar  que,  em  tempo  de  capitalismo  exacerbado,  com 
predominância das leis de mercado, o discurso da igualdade de oportunidades tem 
sido  forte,  também,  no  espaço  universitário  e  obriga-nos  a  tomadas  de  posição 
diferentes das históricas atitudes excludentes vividas nesse espaço. Assim,

A meritocracia  e  o  elitismo  têm  sido  criticados  nas  últimas  décadas.  As 
críticas, juntamente com ações que visam a equidade social em outras áreas 
sociais, têm produzido novas experiências no ensino superior e pressionado 
para que se avance na sua democratização (LORD, 2011, p.532).

A entrada de alunos com deficiência no Ensino Superior, de certa forma, 
exige que se rompa com a ordem estabelecida a favor de padrões mais solidários, em 
que a convivência entre todos com suas diferenças deva ser vista como possibilidade
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 de  uma  rica  convivência.  Cabe  à  sociedade,  de  um  modo  geral,  cobrar  das 
universidades  que  desenvolvam  ações  inclusivas,  possibilitando  ao  deficiente 
participar do ambiente universitário, como qualquer estudante que àquele ambiente 
se  dirigir.  Alicerçados  nessa  morosidade,  é  sempre  necessário  denunciar  que  as 
universidades  coadunam  com  uma  situação  de  exclusão,  na  medida  em  que  não 
realizam mudanças para garantir a acessibilidade a todos.

 Nesse sentido, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (MEC, 2008), garante que “a transversalidade da Educação Especial 
no  Ensino  Superior  se  efetiva  por  meio  de  ações  que  promovam  o  acesso,  a 
permanência e a participação dos alunos”. Não obstante a existência de dispositivos 
legais,  as  políticas  governamentais  por  si  só  não  têm  garantido  que  a  inclusão 
aconteça. Elas

não têm sido suficientes para garantir a acessibilidade universal aos bens e 
serviços disponíveis na sociedade. Mudam-se as leis, os códigos e símbolos 
escolares, reconstroem-se os contextos urbanos, etc., mas as representações 
de  inferioridade  e  impossibilidade  daqueles  nomeados  e  narrados  como 
patológicos, anormais, a corrigir [...] seguem cristalizadas, constituídas de 
narrativas  que falam quase que exclusivamente  sobre aquilo  que falta  a 
“eles” para serem como “nós” (THOMA, 2006, p.17).

Os  alunos,  com  deficiências  que  conseguem  transpor  a  barreira  do 
acesso/vestibular e adentram as portas de uma Universidade, continuam a vivenciar 
uma  batalha  a  cada  dia.  Se  obstáculos  são  difíceis  de  serem  transpostos,  para  os 
estudantes  com  deficiências  geralmente  são  quase  intransponíveis  se  eles  não 
contarem  com  atitudes  de  cidadania,  por  parte  de  todos,  gestores,  professores, 
colaboradores, colegas, sociedade, família. A entrada dos estudantes com deficiência

exige que sejam tomadas as providências, sob pena de entrarmos em um 
processo  que  muito  bem  poderíamos  caracterizar  como  “inclusão 
excludente”,  onde  alunos  e  alunas  entram  pela  porta  da  frente  (via 
vestibular ou outros processos seletivos), mas de dentro há pouco ou nada a 
se oferecer. Somos “hospedeiros”, cuja casa não se encontra em condições
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 de  receber  culturas,  identidades  e  alteridades  distintas  do  modelo  de 
normalidade  constituído  social,  cultural,  lingüística  e  historicamente 
(THOMA, 2006, p.2).

A universidade tem recebido — hospedado — os estudantes com deficiência, 
fazendo pequenos arranjos, com soluções paliativas, resolvendo questões como se elas 
fossem de caráter individual, atendem a casos isolados. Os problemas não são tratados 
como  sendo  de  ordem  institucional  ou  educacional,  mas  pontuais  para  atender 
“aquele”  indivíduo  que  está  naquele  local  e  naquele  momento.  Segundo  Anache 
(2009), é necessário transformar os problemas que surgem com a inserção do aluno 
deficiente, os quais ultrapassam a esfera individual, em desafios a enfrentar. O fato de 
que legalmente “todos são iguais” dificulta o entendimento de que adaptações tenham 
que acontecer.  Assim, a inclusão do estudante com deficiência na Universidade deve 
ser tratada como um processo histórico, linguístico e social inverso ao “que tem se 
ocupado de  colocar  uns  em posição  de vantagem em relação  aos  outros,  que  tem 
naturalizado certos atributos àqueles considerados anormais ou estranhos” (THOMA, 
2006, p.17).

Nesse momento,  o  Ensino Superior  precisa ser  dimensionado para poder 
abarcar toda a complexidade exigida pelo desafio da inclusão. A Universidade precisa 
responder positivamente às exigências demandadas por seus novos usuários, ou, em 
tempos de neoliberalismo, seus novos clientes, os estudantes com deficiência.  Enfim, 
a inclusão no Ensino Superior não pode se restringir a ações isoladas e individuais, 
pois 

A  garantia  de  acesso  e  permanência  das  pessoas  com  deficiências  está 
associada às políticas públicas da educação e aos processos de organização e 
adequação  das  instituições  de  educação  superior,  o  que  requer  uma 
mudança de atitudes de toda comunidade, o que implica a ressignificação da 
cultura universitária. Não é possível apenas garantir o ingresso da pessoa 
com deficiência no ensino superior, é necessário criar condições para que
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 este aluno permaneça e vivencie um processo educacional  de qualidade 
(TARTUCI, 2011, p. 6).

As  ações  e  medidas,  visando  a  superação  das  barreiras  que  impedem  a 
acessibilidade,  devem  ser  equacionadas  como  medidas  institucionais  e  compor  o 
Projeto de Desenvolvimento Institucional da Universidade, o Projeto Pedagógico dos 
cursos,  o  que  significa  que  a  avaliação  é  um  instrumento  necessário  para 
implementação de políticas de acessibilidade, ou seja, é preciso vincular avaliação e 
planejamento  na  utilização  do  financiamento  de  Programas  de  Inclusão  na 
Universidade. 

Por fim, cabe à Universidade cumprir a sua função no ensino, na extensão e 
na produção de pesquisas que fortaleçam o acesso dos estudantes com deficiência ao 
ensino superior e amplie a participação dos mesmos na sociedade.
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Crise do federalismo: a difícil arte de combinar sentimento de pertencimento e 
localização geográfica

Por Sebastião Cerqueira Neto (cerqueiraneto.mg@gmail.com)11

Leonardo Thompson da Silva12

Resumo
A formação de novos estados brasileiro parece ser inevitável, tendo em vista que a 
grande dimensão territorial  de alguns estados vem se constituindo num obstáculo 
para  que  haja  a  integração  regional.  Contudo,  o  tamanho  da  área  é  apenas  uma 
pequena  parte  da  deficiência  que  os  estados  brasileiros  têm  em  administrar  seus 
territórios; existem outras variáveis que no seu conjunto contribuem para o processo
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Instituto Federal da Bahia, na cidade de Porto Seguro, atuando nas disciplinas de Geografia, Análise 
Regional na Bahia, Território, Identidade e Globalização. Participa das Linhas de Pesquisa Análise  
Regional da Bahia e Território, Identidade e Globalização, é Coordenador do Projeto de Pesquisa  
Teorias indígenas e epistemológicas do Sul nos olhares cruzados entre Milton Santos e Boaventura 
de Souza Santos: por um território global, é revisor dos periódicos Pindorama: Revista eletrônica 
multidisciplinar do Instituto Federal da Bahia, do Entre-lugar, da Revista de Geografia do Recife e 
da  Revista  Geografares:  Revista  do mestrado em Geografia.  E  é  autor  de artigos  científicos  em 
periódicos nacionais.

12 É doutor em Geografia pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, mestre em Cultura e Turismo  
pelas  Universidades  Estadual  de  Santa  Cruz  –  UESC  e  Universidade  Federal  da  Bahia  –  UFBA,  
graduado e licenciado em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC – 
MG, é servidor público federal, docente EBTT, lotado no Instituto Federal da Bahia, atuando nas 
disciplinas  de  Turismo:  transformações  no  espaço,  sociedade  e  cultura,  Educação  e 
Desenvolvimento Regional, Geografia, Hidrologia Geral, Introdução à Geologia Geral, na cidade de 
Porto Seguro/ BA. É membro do Grupo de pesquisa em Desenvolvimento regional – GPDR, atua nas 
Linhas  de  Pesquisa  de  Turismo:  transformações  no  espaço,  sociedade  e  cultura  e  Educação  e 
desenvolvimento  regional  e  é  Coordenador  do  Projeto  de  Pesquisa  Educação,  território  e 
desenvolvimento  regional:  a  política  de  expansão  da  Rede  Federal  de  Educação  Científica,  
profissional  e tecnológica e suas implicações no desenvolvimento local  e regional  no estado da 
Bahia.
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 de fragmentação. A análise que apresento neste texto tem como base uma tese de 
doutorado que escrevi sobre a região do Extremo Sul da Bahia. Não é minha intenção 
querer uniformizar as dinâmicas estaduais, mas, vejo que está cada vez mais difícil 
para  algumas  unidades  federais  manter  suas  regiões  dentro  de  um  modelo  de 
administração que é altamente concentrador e, por conseguinte excludente.
Palavras chave:  Pertencimento; Extremo Sul da Bahia; Fragmentação do território; 
Região.

Resumo
Formado de novaj brazilaj  ŝtatoj ŝajnas neeviteblaj pro ke la vasta teritoria dimensio de iuj  
ŝtatoj  fariĝas  obstaklo  al  regiona  integriĝo  tie.  Tamen,  la  grandeco  de  la  areo  estas  nur  
malgranda parto de la malkapablo ke brazilaj ŝtatoj havas en administri iliajn teritorion; estas  
aliaj variabloj kiuj kune kontibui al la fragmenta procezo. Mi prezantas analizo ĉi tiu teksto  
bazitas pri doktora tezo skribita por mi pri ekstrema Suda el Bahia. Ne estas mia intencovoli  
unuigi  ŝtatan  dinamikon,  sed  mi  rigardas  ke  ĝi  estas  pli  malfacila  por  iu  federacia  unuoj  
subteni iliajn regionojn en modelo dermaŝo kiu estas tre koncentrante kaj, sekve, ekskluzivaj.
Ŝlosilvortoj: Aparteno; Ekstrema Sudo de Bahia; Fragmenteco; Regiono.

Abstract
The  formation  of  new  Brazilian  States  seems  to  be  inevitable,  considering  that  the  great  
territorial dimension of some States has been constituting an obstacle to regional integration.  
However, the size of the area is only a small part of the Brazilian States have in administering  
their own territory; There are other variables that together contribute to the fragmentation  
process. The analysis that I present in this text is based on a doctoral thesis I wrote about the  
region  of  the  extreme  south  of  Bahia.  It  is  not  my intention  to  want  to  standardize  State  
dynamics, but I see that it  is  increasingly difficult for some federal units keep their regions  
within a management model that is highly concentrator and exclusionary.
Key words: Belonging; Extreme South of Bahia; Fragmentation of the territory; Region.

Introdução
A dinamicidade econômica que acontece desordenadamente em algumas regiões tem 
sido responsável por evidenciar contradições internas em alguns estados brasileiros, 
principalmente naqueles em que suas dimensões territoriais chamam a atenção por 
sua grandiosidade, como por exemplo, o estado da Bahia. A região do Extremo Sul da  
Bahia (figuras 01 e 02), até então preterida na história do desenvolvimento estadual, se
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 tornou um território fértil para a instalação e investimentos de empresas de diversos 
segmentos, que vão desde o turismo até multinacionais que fazem a transformação do 
eucalipto. A condição de periferia é o resultado de ações do Estado baiano, ao longo da  
história, que optou por um modelo administrativo pautado pela exclusão e privilégio 
de regiões, isto é, escolhendo qual fração do Estado deve desenvolver.
A insatisfação de regiões que ficaram a margem do desenvolvimento dentro de um 
estado já provocou o surgimento de Estados no Brasil, como é o caso do antigo Norte  
de Goiás, hoje Estado do Tocantins. Situações como esta têm provocado discussões 
sobre  uma  nova  divisão  do  território  brasileiro  que  estão  presentes  tanto  em 
proposições de pesquisas científicas quanto na retórica política. Ao mesmo tempo em 
que  estas  novas  dinâmicas  representam  uma  crise  do  federalismo,  elas  podem 
significar também a proposta de uma nova configuração dos territórios estaduais e 
consequentemente do Brasil.  Pode-se considerar  que as reordenações do território 
fazem parte de um processo de transformação da divisão político-administrativa do 
Brasil,  basta  consultarmos  o  mapa  do  país  na  época  do  sistema  de  Capitanias 
Hereditárias  e  comparar  com a  configuração  atual  com vinte  e  seis  estados  e  um 
distrito federal.

79

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

Figuras 01 e 02: ao lado esquerdo a localização do Extremo Sul da Bahia no Brasil e na Bahia. Ao lado direito o  
Extremo Sul da Bahia com sua divisão político-administrativa.

Nas figuras 01 e 02 é possível verificar que o Extremo Sul da Bahia é uma 
região privilegiada geograficamente, servindo como uma ponte entre o Sudeste e o 
Nordeste do país, favorecendo a chegada e saída de pessoas e mercadorias.

Como nasce o Extremo Sul da Bahia
O  Extremo  Sul  da  Bahia  tem  sua  origem  histórica,  cultural,  política  e 

econômica nas Capitanias Hereditárias de Ilhéus e Porto Seguro. A ocupação da região 
começou  no século  XVI  e  seguiu  os  padrões  semelhantes  aos  empregados  na  fase 
inicial da colonização de todo o país, isto é, uma ocupação baseada na exploração de  
recursos naturais sem se preocupar com as sociedades e suas culturas dos que aqui 
viviam.

A grande região Sul da Bahia era produtora de diversos cultivos, o que fazia  
da região uma fornecedora de alimentos para outras regiões da Bahia. Mas, foi o cacau 
o maior responsável pelo desenvolvimento econômico da região, e ele terá um papel 
preponderante para o nascimento do Extremo Sul da Bahia. No auge da sua produção
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 o cacau foi responsável por 20% das rendas públicas no país no início do século XX e 
isso também significaria o grande poder político que os donos das grandes fazendas 
teriam na região e em todo o estado,  pois,  “direta ou indiretamente, quase toda a 
riqueza baiana e a vida dos habitantes repousará nos cacauais” (PRADO JÚNIOR, 1998, 
p.242). Porém, com as crises cíclicas do valor do cacau no mercado externo (a maior  
delas  ocorrida  no  final  da  década  de  80)  e  com  a  chegada  do  fungo  Crinipellis  
perniciosus, causador da doença chamada de vassoura-de-bruxa, espalhará uma crise 
de grandes proporções na Zona Cacaueira da região Sul, provocando o abandono de 
grandes áreas  plantadas e  infestadas,  a  falência financeira de muitos produtores  e 
aumento  do  desemprego  no  campo,  repercutindo  em  vários  setores  da  economia 
urbana.

Depois  de  sucessivas  crises  a  partir  da  segunda  metade  do  século  XX  a 
lavoura cacaueira se firma e passa a dividir o território da região Sul com a pecuária. A  
criação de gado vai ser intensificada onde hoje é o Extremo Sul da Bahia, “onde foi 
mais intensa a agressão à Mata Atlântica” (BAHIA, 1995, p.16). Então, há uma cisão no 
sentido de que o cacau não consegue prolongar sua cultura partindo do polo Ilhéus-
Itabuna para o  Sul  da  região como se havia  projetado,  e  com o fortalecimento da 
pecuária tem-se a fragmentação da mesorregião Sul.

A  distribuição  irregular  do  cultivo  do  cacau  no  território  da  região  se 
apresenta como ilhas de plantio, pois a região já se tornara objeto de desejo de outras 
atividades  econômicas,  como  a  exploração  de  madeira  nativa  e  a  pecuária,  que 
ocupavam áreas significativas evitando assim que houvesse uma predominância da 
lavoura cacaueira, causando uma descontinuidade do seu plantio. Confirmada a não 
vocação do Extremo Sul da Bahia para o cacau, o Governo do Estado “abre mão” dessa 
região possibilitando a efetiva influência dos estados de Minas Gerais e do Espírito 
Santo na sua formação econômica, social e cultural.
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No Extremo Sul os agricultores tiveram que se dedicar a outras plantações e 
criações consorciadas com o cacau para garantirem a sobrevivência na terra. Dessa 
forma o cacau não atingiria uma produção que fosse suficiente para se relevante na 
economia e muito menos fixar o homem do campo na região; no momento em que isso 
acontece há uma fratura que abre caminho para o surgimento de uma outra região 
dentro da grande Sul da Bahia. Nasce, então, o Extremo Sul da Bahia com área maior  
em 8.000 Km² que o Estado de Sergipe.

A cultura e o espaço 
A  cultura  sempre  foi  um  elemento  importante  para  a  identificação  dos 

territórios, independentemente da escala destes, prova disso é que dentro do Brasil as 
criações das regiões e dos estados tiveram como balizador o arcabouço cultural dos  
habitantes. Mas, nos dias atuais a parceria com o capital não somente descaracterizou 
algumas culturas como também a tornaram mais efêmeras, pois todo produto (é assim 
como a cultura está sendo tratada) tem seu período de valorização; assim, quando ela 
é cooptada pelo capital, perde o motivo da sua continuidade e seus símbolos passam a 
representar apenas adornos que enfeitarão residências e peças revendidas em lojas 
distantes  dos  locais  onde  foram  confeccionadas.  Apesar  de  haver  críticas  a  essa 
relação,  é  ela  que  sustenta,  quando  o  capital  se  interessa,  algumas  manifestações 
culturais e assim consegue prolongar sua existência num dado espaço, mesmo que 
desconfigurada de sua originalidade.

O homem moderno parece se afastar cada vez mais das suas origens, pois, a  
evolução  dos  meios  de  transportes  e  comunicação,  a  necessidade  financeira,  uma 
realização  pessoal,  podem  estar  contribuindo  para  que  as  pessoas  fiquem  menos 
tempo no lugar onde nasceu dificultando, assim, o enraizamento e, por conseguinte 
provocando um corte na perpetuação ou num prolongamento maior de uma cultura
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 local  ou regional.  Esta dinamicidade que o indivíduo consegue estabelecer  noutro 
território é própria da natureza do ser humano, tendo em vista que “de modo geral, a 
migração impõe aos indivíduos a necessidade de mudar o modo de ver os mundos 
interno e externo, ressurgindo daí novos valores que vão orientá-los a se organizar no 
novo ambiente” (CAVALCANTI, 2002, p.157). Desta forma, no Extremo Sul e em todas 
as  regiões  abertas,  a  cultura  de  cada  um  vai  sendo  introduzida  de  uma  maneira 
natural,  onde  há  uma “coexistência  pacífica  entre  grupos  étnicos  e  culturalmente 
diferentes” (MELLO, 2004, p.12), construindo novos arranjos territoriais. Neste sentido 
a cultura e a economia apresentam semelhanças em suas dinâmicas, haja vista que, é  
cada  vez  mais  raro  encontrar  numa região  uma identidade  cultural  pura  ou  uma 
atividade econômica que se sustente por um longo período num dado espaço.

Todavia,  mesmo  com  suas  dificuldades  de  sustentação,  a  cultura  ainda 
continua  sendo  um elemento  importante  na  diferenciação  entre  países,  regiões  e 
lugares.  Na  verdade  o  aumento  do  deslocamento  pelo  espaço,  se  de  um lado  não 
favoreceu o enraizamento, por outro lado, propiciou a mistura de culturas. A sede de 
viver  plenamente  a  sua  cultura  levou  muitos  povos  a  procurarem  um  espaço  no 
planeta  para  criarem o  seu  lugar,  pois  a  identidade  de  um lugar  é  construída  de 
“significado  com  base  em  atributo  cultural,  ou  ainda  um  conjunto  de  atributos 
culturais  inter-relacionados,  o  (s)  qual  (ais)  prevalece  (m)  sobre  outras  fontes  de 
significado”  (CASTELLS,  2000,  p.22).  Junto  com  as  pessoas,  além  dos  sonhos  de 
melhoria na qualidade de vida, vai também a cultura que cada um carrega do lugar de 
origem. Um bom exemplo desta fluidez da cultura pelo espaço é dado por Grupta; 
Fergunson (2000, p.32) quando descrevem o deslocamento dos “refugiados khmer nos 
EUA [que] levam a cultura khmer com eles,  da mesma forma complicada como os 
imigrantes indianos na Inglaterra transpor a cultura indiana para sua nova pátria”. De
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 maneira pacífica ou tumultuada, a cultura sempre acha um jeito de ser explicitada 
num território estranho. Contudo, nenhum território seria estranho se realmente o 
mundo fosse um só, destituído de muros geográficos.

Num estudo regional abrir mão da cultura seria negligenciar a participação 
do sujeito no contexto da formação de um território, pois, depois das características 
físicas do ambiente, os hábitos de uma sociedade talvez sejam os mais preponderantes 
para diferenciar os lugares. De acordo com Haesbaert (1999, p.24), estudar uma região 
“deve envolver, igualmente, as diferenças de natureza como aquelas de ordem mais 
estritamente cultural”. Mas qual seria a importância das novas culturas instaladas no 
Extremo Sul da Bahia proveniente de outras regiões do país e do mundo? Seria apenas 
para  verificar  a  origem  dos  deslocamentos  e  suas  causas?  Neste  caso  não  estaria 
apenas contabilizando o número de pessoas que chegam sem, necessariamente, levar 
em  consideração  os  seus  hábitos?  Se  a  quantificação  das  pessoas  e  do  que  elas 
produzem passa a ser o objetivo principal de uma análise, sendo assim a cultura dessas 
pessoas seria irrelevante para a construção da região, mas a capacidade técnica delas é  
que sobressairia.

Utilizar a cultura como um instrumento de análise espacial não é de fácil  
manuseio, tendo em vista que cultura também é mais um daqueles léxicos de difícil  
definição, “pois a compreensão exata do conceito de cultura significa a compreensão 
da própria natureza humana, tema perene da incansável reflexão humana” (LARAIA, 
1999, p.65). Portanto, não sendo este o objetivo desse texto, isto é, compreender a  
natureza do homem, procurou-se traçar um paralelo de alguns indicativos culturais 
que indicam que o Extremo Sul não possui características que seriam consideradas 
típicas da cultura baiana. 

Quando se fala em cultura baiana imediatamente remete-se a pensar que ela
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 seja praticada em todos os municípios do estado. Ou será que não é assim? Ou cada  
município baiano teria uma cultura específica? Ao se buscar na história da Bahia os 
elementos que deram conformação a cultura que caracteriza o estado, verifica-se que 
as referências estão ligadas diretamente com a história de Salvador. O mais curioso é 
que a cidade de Porto Seguro, sendo um centro mais antigo que Salvador, não tem 
papel preponderante no estado no que tange a ser um ícone da cultura da Bahia.

Então, se é na cidade de Salvador onde estão os mais significativos símbolos 
da  cultura  baiana,  tomou-a  como  base  para  pontuar  no  Extremo Sul  a  ocorrência 
deles, com o objetivo de estabelecer uma conexão entre o que é referenciado como 
cultura baiana e sua prática na região: 

O carnaval: a folia de Momo realizada com uma infraestrutura gigantesca 
que acontece em Salvador é própria da capital baiana, mas não é o carnaval de toda a 
Bahia.

As lavagens das escadarias:  a riqueza do conjunto arquitetônico,  herança 
dos  tempos  do  Brasil-Colônia,  onde  se  tem  a  forte  presença  das  belas  igrejas 
centenárias não enfeita todos os municípios baianos, logo, as lavagens festivas que 
acontecem anualmente de suas escadas são e estão em Salvador.

Os  trajes  das  baianas:  cheios  de  significados  religiosos  fazem  parte  das 
baianas que vendem o acarajé e que cultivam seus rituais em terreiros de candomblé,  
sobretudo em Salvador e no Recôncavo. As demais baianas se vestem como todas as  
outras mulheres do Brasil.

Gastronomia: o cardápio das comidas típicas da Bahia não está presente em 
grande parte das cidades baianas, assim, como o acarajé (tombado pelo IPHAN em 1º. 
de dezembro de 2004) não se faz presente em todas as esquinas da Bahia.

Capoeira: uma luta, um esporte, uma arte, reconhecida também pelo IPHAN
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 como patrimônio cultural do Brasil, é vista com facilidade pela cidade de Salvador e 
no Recôncavo, porém, no interior está confinada em academias ou em raros centros 
culturais.

O  falar  cantado:  o  falar  considerado musicalizado e  tranquilo  que dá  ao 
baiano,  principalmente  ao  soteropolitano,  um  sotaque  que  lhe  é  peculiar,  não  é 
pronunciado em toda  a  Bahia.  Para  Souza,  A.  (2001,  p.11),  geógrafo  que destaca a 
importância  dos  estudos  linguísticos  no  mapeamento  da  cultura  dos  lugares,  “as 
classificações dos idiomas e suas áreas de ocorrência. Podia-se ter, com nitidez, uma 
visão  da  localização  e  da  extensão  das  áreas  onde  este  ou  aquele  idioma  é 
predominante”. Isto justifica relacionar a língua nesta lista de características que faz 
parte  do  que  se  conhece  da  cultura  baiana,  tendo  em  vista  que  esta  variável  é 
considerada como uma das mais importantes nos estudos sobre as diferenciações dos 
lugares.

A música: de acordo com Freitas (2000, p.35), “nos tempos recentes, apenas a 
música consegue fazer alguma aproximação num processo ainda indefinido, mas que 
poderia ser provisoriamente encarado como uma tentativa de canalizar a cultura (...)”. 
A música também é com certeza, uma característica fundamental na cultura de um 
povo, contudo, dentro de um estado das dimensões que tem a Bahia, também se torna 
difícil estabelecer ou escolher um estilo que represente todo o estado. O axé music, com 
certeza, não representa a totalidade de cancioneiro existente na Bahia.

Elencar todas as analogias necessitaria uma tese especifica sobre o assunto 
devido  à  grandiosidade  e  diversidade  e  de  possibilidades  que  o  estudo da  cultura 
oferece, por isso, limitou-se colocar nesta amostragem alguns símbolos que pudessem 
servir  de  norteamento  no  sentido  de  identificar  se  há  uma  relação  de  práticas 
culturais realizadas em Salvador com o que se pratica no Extremo Sul da Bahia.
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 Cultura baiana, que se confunde na sua abordagem com a cultura de Salvador, pode 
ter sua explicação no fato de que “muitas vezes, a cidade de Salvador ainda é chamada 
de Bahia”. (SILVA, B. 2004, p.09). Essa explicação remete a seguinte questão: é uma 
realidade, uma falta de conhecimento por aqueles que não conhecem a Bahia ou é um 
processo  permitido  e  comandado  por  órgãos  públicos  e  empresas  privadas  que 
utilizam da mídia para sedimentar este pensamento no Brasil e no exterior? 

Uma região de transição cultural 
O tópico anterior mostra que além do Extremo Sul da Bahia não “atender” o  

que se chama de cultura baiana tomando como base a capital do estado não se pôde 
também caracterizá-la culturalmente, tendo em vista que a região não apresenta uma 
manifestação  que  seja  típica  dos  seus  moradores.  No  entanto,  somente  a  análise 
empírica pode não satisfazer uma hipótese acadêmica, daí a necessidade de buscar o 
amparo teórico, mesmo que este faça parte de uma análise global, todavia, podendo 
ser adaptado a realidade de um estudo regional.

A delimitação geográfica da área pesquisada, entendida pelo seu conteúdo 
histórico, se insere como um dos pontos de referência nos estudos sobre a chegada dos 
portugueses  no  Brasil;  o  que  a  classifica  cronologicamente  uma  região  antiga;  
portanto, haveria uma lógica pensar na existência de uma cultura consolidada através 
de hábitos tradicionais que a caracterize. Entretanto, a região não apresenta ou não 
exprime esta  sensação,  mesmo abrigando símbolos  que identifiquem o período do 
início  da  colonização  em  terras  brasileiras,  como  por  exemplo,  o  conjunto 
arquitetônico da cidade alta em Porto Seguro.  A hipótese para esse contexto pode 
estar no fato de que os elementos do passado não conseguiram ser absorvidos pela 
sociedade  e  podem  "não  ter  qualquer  representatividade  no  futuro”  (ALMEIDA; 
VARGAS, 1998, p.475); dessa forma, outros símbolos culturais são implantados ou
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 sobrepostos  sobre os  outros  criando uma espécie  de estratificação das  atividades 
humanas. Por outro lado, mesmo que a sociedade não adote alguns símbolos como 
integrantes da sua história, eles estarão presentes na forma física ou armazenados em 
pesquisas.  No  Extremo  Sul  da  Bahia  as  manifestações  culturais  que  objetivam 
prolongar os costumes antigos são praticadas nos pequenos municípios ou distritos; 
nos municípios com maior desenvolvimento econômico são realizadas festas apenas 
como  mais  uma  possibilidade  de  aquecimento  da  economia  local,  sem  caráter 
sentimental.

Se, se pensar que só existe cultura quando se tem uma longa história, então, 
posto desta forma, o Extremo Sul deveria apresentar um traço cultural  próprio ou 
herdado das coisas que representam a Bahia. Mas, o que se percebe é que não há este 
símbolo.  Diante  da  falta  dessa  existência  poder-se-ia  condenar  a  região  como  um 
território  desprovido  de  cultura,  o  que seria  um grande equívoco,  pois  se  não  há 
influência baiana, por outro lado, o Extremo Sul é um espaço multicultural que pode 
ser chamado de multiculturalismo, que segundo Gupta; Fergunson (2000, p.33), este 
fenômeno “é ao mesmo tempo, um débil reconhecimento do fato de que as culturas 
perderam  suas  amarras  a  lugares  definidos,  e  uma  tentativa  de  subsumir  essa 
pluralidade de culturas na moldura de uma identidade nacional”. Essa diversidade de 
culturas  no  território  da  região  está  relacionada  com o  contexto  histórico  da  sua 
formação econômica e social caracterizada pelo recebimento de migrantes da Bahia, 
de outros estados e de outros países.

Talvez seja mais justo avaliar esse território como se ele estivesse passando 
por  um  momento  de  (re)  construção  de  sua  identidade  partindo  de  suas  novas 
manifestações  e  fixação  de  tradições,  e,  estas  não  precisam  ser  necessariamente 
seculares para existir (GIDDENS, 2000). Geralmente, essa situação ocorre em lugares
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 que são habitados por pessoas que se enquadram no que Hall (1997, p.15) vai chamar 
de sociedades modernas que “são por definição, sociedades de mudança constante, 
rápida e permanente”. Por isso, é correto afirmar que existe uma cultura no Extremo 
Sul,  ainda que ela  não apareça como relevante na vida da população,  que em sua 
maioria, é o resultado de um intenso processo de migração, haja vista que esta região  
da Bahia se tornou uma área de atração populacional.

Essa dinâmica social que acontece em todas as escalas também é explicada 
por  Cavalcanti  (2002,  p.145)  quando  diz  que  “a  humanidade  encontra-se  num 
momento de trânsito dentro do qual são cruzados tempos e espaços diversos” e este 
trânsito mantém uma fluidez que atualmente torna-se difícil mapear as culturas no 
espaço. A intensidade dos deslocamentos que acontece nos dias atuais favorece a uma 
maior  integração  ou  intercâmbio  entre  os  diferentes  povos  fazendo  com  que  os 
lugares abertos, livres de grandes barreiras burocráticas sejam potenciais receptores 
de culturas, levando em conta que cada pessoa seja um produtor cultural como sugere 
Featherstone (1995, p.18):

Em  certo  sentido  todos  somos  produtores  culturais,  uma  vez  que  nos 
entregamos a práticas que não só reproduzem os repertórios culturais de 
que somos providos e de que necessitamos, enquanto percorremos a vida 
social, como também, até certo ponto, somos capazes de modificar e moldar 
tais práticas, enquanto elas se estendem através da cadeia ininterrupta de 
gerações que constituem a vida humana. 

Assim,  sob  o  prisma  proposto  por  Featherstone,  pode-se  dizer  que  o 
Extremo Sul  da  Bahia se  tornou um caldeirão onde a  mistura de culturas  é  a  sua 
tônica. Essa indefinição cultural fez da região uma zona de transição cultural, tal qual  
é  a  sua  classificação  dentro  do  mapa  dos  Domínios  Morfoclimáticos  do  Brasil 
encontrado em Ab’Saber (2003).  Isto não implica em classificá-la como uma região 
menos rica que as outras onde há uma cultura definida.
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A procura de identidade 
Se a cultura é um elemento importante para o processo de reconhecimento 

das diferenças entre regiões, essa abordagem explicita uma dificuldade em identificar 
o  Extremo  Sul  seja  como  uma  identidade  própria  o  sob  o  ponto  de  vista  que  se 
estabeleceu  como  cultura  baiana.  Esta  percepção  está  ligada  a  duas  questões:  a  
primeira se refere à efemeridade das atividades econômicas na região, que contribuiu 
para dificultar a sedimentação do caráter identitário. E, a segunda pode estar no fato 
de que abra a mão de se discutir uma cultura regional e passa para o entendimento 
que  numa  região  não  exista  uma  só  cultura,  mas  várias.  Neste  caso,  seria  mais 
confortável  utilizar  o  pensamento  de  Claval  (2001,  p.50)  sobre  a  manifestação  da 
cultura numa dada área: 

Não  existe  uma  cultura  unificada,  pois  esta  é  feita  de  elementos 
retransmitidos e reinterpretados permanentemente, o que quer dizer que cada um 
desenvolve sua própria cultura em função do meio ambiente onde vive, trabalha ou 
viaja, das dificuldades que encontra e da informação que recebe de fontes próximas ou 
distantes.

A  reflexão  de  Claval  adaptada  para  o  contexto  do  Extremo  Sul  provoca 
alguns questionamentos: qual seria a importância de uma marca cultural para a região 
num mundo onde a economia serve de parâmetro para a escolha do lugar para se 
morar? Se o Extremo Sul não apresentar uma cultura que o caracterize qual seria o 
seu  prejuízo?  Para  que  isso  ocorresse  seria  fundamental  que  os  moradores 
aperfeiçoassem seus laços de coesão e solidariedade e, cada vez mais importante, a 
tendência  de  se  organizar  social  e  politicamente  em  busca  de  objetivos  comuns,  
direcionados para o desenvolvimento efetivamente sustentado tanto de ponto de vista 
econômico-social com na perspectiva ambiental (SILVA; SILVA, 2003, p.10).
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Fica evidenciado que a importância da identidade de uma sociedade com a 
região serve para verificar se há uma relação de solidariedade entre seus moradores 
em busca de um bem comum, e de que dele faz parte a interação com os aspectos  
físicos e com os símbolos deixados por gerações passadas. Em escala regional não se 
percebeu este panorama na região analisada, ela se apresenta neste momento apenas 
como uma área possível de realizações econômicas para pessoas e empresas; sem, no 
entanto, despertar vínculos afetivos na coletividade da população.

A análise da variável cultura, no Extremo Sul, baseada em alguns hábitos das 
pessoas e no que elas produzem, serviu como uma ferramenta para que se entendesse 
a dinâmica interna e externa da região, pois a culturalização do espaço só pode ser 
feita por uma sociedade. A leitura sobre esta variável também permitiu apresentar 
suas  diferenças  entre  a  região  e  o  estado  da  Bahia,  afirmando  que  há  uma 
miscigenação cultural sem que nenhuma sobressaia para caracterizar a região na sua 
totalidade. O que há nesta região é prevalência de forma de poder herdada do modo 
tradicional em se fazer política; esse talvez seja o único traço encontrado em todos os 
vinte e um municípios.

Desatarmos do passado
Não é deste momento histórico pelo qual o Brasil passa que está a origem de 

pensamentos que oferecem outra via de divisão político-administrativa, mas não há 
como negar que nas últimas décadas do século XX os afloramentos destes discursos 
têm surgidos com mais intensidade pelo território nacional e com ressonância em 
estados  que  possuem  uma  extensão  de  terra  que  se  apresenta  como  um  dos 
empecilhos ao desenvolvimento e a integração de suas regiões. Mesmo em estados que 
já têm a sua área territorial definida, ainda há espaço para debater demarcações que
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 ficaram pendentes quando das suas criações, como no caso de Goiás e Mato Grosso do 
Sul  que disputam no Congresso Nacional uma área de 16 mil  hectares que fica na 
divisa  dos  dois  estados.  Este  problema  teria  surgido  após  o  desmembramento  do 
estado do Mato Grosso, onde a Lei n.31 de 1977 definiu o limite deste estado com o de 
Goiás, mas não definiu as fronteiras com o Mato Grosso do Sul.

Existem também discussões em escala maiores dentro do Brasil, como a que 
propõe a criação de mais  uma grande região além das cinco já  existentes.  A nova 
proposta seria criar uma região que abrigasse os estados de Rondônia, Acre, Amazonas 
e Roraima. A sugestão para a demarcação de uma nova grande região, a Noroeste, 
demonstra que a atual divisão do Brasil em Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-
Oeste está em dissonância com as exigências atuais para uma melhor administração 
territorial.  Estas  regiões  não  são  mais  “puras”  no  sentido  de  que  nelas  só  vivem 
nativos  ou  ainda  têm  sua  economia,  basicamente,  em  produtos  internos.  Com  a 
expansão  e  a  abertura  das  fronteiras  internas  do  país,  hoje,  é  possível  ver  que 
atividades  agropecuárias  e  industriais  migram pelo  território  nacional.  Entende-se 
assim, que todas essas grandes regiões são hibridas econômica e socialmente, e isto 
requer  uma  atualização  dos  planos  de  gerenciamento  das  políticas  de 
desenvolvimento regional.

Para Nonato; Cataia (2004, p.01) “a explosão do número de municípios e as 
diversas propostas de criação de novos estados e territórios federais atestam a crise da 
federação,  já  que esse  sistema não satisfaz  a  totalidade  do território”.  Portanto,  é 
necessário que os pensamentos antagônicos sobre uma possível redivisão de algumas 
regiões  e  estados  brasileiros  continuem  a  dialogar  para  que  se  chegue  a  uma 
contribuição aplicável  ao caso brasileiro.  Talvez  a  maior preocupação dos que são 
contra a uma redivisão do território brasileiro seria a transferência ou a implantação
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 de um modelo administrativo tradicional, coronelístico, onde em muitos casos a força 
física  é  utilizada  para  impor  uma  “ordem”  no  território;  e  assim,  assistiríamos  a 
formação de novos feudos. Para Camargo (2001, p.31),

O pecado original do federalismo brasileiro foi o regionalismo oligárquico, 
que acabou debilitado por ciclos sucessivos de centralismo intervencionista, 
embora, como Fênix, esteja sempre pronto a renascer das cinzas, cada vez 
que  tem  inicio  um  novo  ciclo  de  abertura  política.  Tais  condições  irão 
perdurar enquanto os bolsões de pobreza do mundo rural e urbano forem 
capazes  de alimentar um eleitorado socialmente carente e  politicamente 
passivo.

A preocupação com este modelo é pertinente, pois o Brasil vivenciou muitas 
experiências neste sentido. Por outro lado, a história mostra que o povo brasileiro 
também se renova e é capaz de modificar uma determinada situação política que não 
esteja  condizente  com  as  novas  perspectivas  de  uma  sociedade  que  busca  uma 
melhoria na qualidade ambiental, desenvolvimento socioeconômico e uma condução 
política mais democrática e, sobretudo, ética. Quanto ao continuísmo da prática do 
clientelismo,  que  é  outra  variável  utilizada  para  rejeitar  a  criação  de  Estados, 
principalmente aqueles que nascem carentes de desenvolvimento, Souza, M. (2006, 
p.32) diz que,

A  classe  política  brasileira,  majoritariamente  inclinada  à  distribuição 
clientelista ou puramente predatória, tem sido erroneamente identificada 
com as representações dos estados mais atrasados. [...], o clientelismo é um 
recurso utilizado igualmente por todas as forças regionais.

Portanto,  seria  um  preconceito  justificar  a  não  redivisão  do  Brasil  amparado  na 
temeridade de continuidade das formas antigas de governar, afinal, Estados brasileiros 
constituídos de uma história que se confunde com a própria história do país ainda não 
conseguiram erradicar essa anomalia da política nacional.
A outra variável, e talvez a que mais tenha um apelo consistente para o retardamento 
do debate sobre novos mapas estaduais, é a de ordem econômica. Estudiosos do
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 assunto que defendem a ideia da permanência da atual configuração alegam que seria 
muito oneroso para os cofres públicos bancar toda uma estrutura para a contratação 
de  servidores  públicos,  bem  como  criar  órgãos  como  Assembleia  Legislativa  e 
Tribunais de Contas do novo Estado e dos municípios, por exemplo. Estima-se que o 
Estado do São Francisco nasceria com um déficit de anual de cento e noventa e cinco 
milhões de reais (este cálculo foi apresentado por Antônio Ribeiro, especialista em 
finanças públicas numa reportagem do Jornal  A Tarde em 02 de Setembro de 2007); 
uma preocupação legítima, porém se compararmos este déficit com o desvio de verba 
(calculado em 165 milhões de reais) para a construção do fórum da justiça do trabalho 
no Estado de São Paulo é irrisório para a construção de uma Unidade Federal. Se os 
números são importantes nessa discussão, apresento alguns dados coletados durante a 
pesquisa  no  ano  de  2007:  o  território  do  Extremo  Sul  da  Bahia  é  de  30.648  km², 
superior ao estado de Sergipe em mais de 8.000 km² e 65 km² maior que a Bélgica. Sua  
população, segundo o censo de 2000, era de 711.535 habitantes. Em relação ao número 
total de habitantes o Extremo Sul da Bahia supera os estados do Acre com 655.385 
hab., Amapá com 587.311 e Roraima com uma população de 395.725 habitantes. Em 
2008 o PIB do Extremo Sul da Bahia foi de 5.248.094.841,24 e o do Acre foi de 5.593.000 
no mesmo período. Estes números, gerados pelo IBGE, mostram que matematicamente 
esta região é um outro estado dentro do estado da Bahia.
Nesta discussão um ponto é comum entre as correntes antagônicas,  o fato de que 
independentemente  da  quantidade  de  territórios  ou  estados  à  divisão  política 
administrativa  é  fundamental  para  os  planos  de  desenvolvimento;  afinal  seria 
praticamente inviável governar um país de dimensões continentais sem os seus mapas 
estaduais. No entanto, se existe uma crise sobre este assunto tanto no meio político 
quanto acadêmico é porque ela ainda não foi totalmente solucionada, e assim continua 
a fazer parte da história do país, portanto, intrínseca as questões internas, justamente
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 porque o Brasil é rico em diversidade cultural e ambiental. E, o grande desafio é fazer  
com que esta diversidade ao invés de dividir, una o país sob um sentimento maior de 
pertencimento  nacional  independente  da  quantidade  de  unidades  federais  e 
territórios;  pois,  o limite  de um mapa não significa  ou não deveria  significar  uma 
barreira para a adoção de projetos de integração. Afinal que faz um país ou uma região 
fragmentada  não  é  a  quantidade  de  divisões  do  seu  território,  mas  a  ausência  de 
políticas  que  estimulem  a  percepção  de  uma  sociedade  mostrando  que  todos  os 
lugares são interdependentes.

Conclusão
Esse texto não tem a pretensão de propor que o Extremo Sul da Bahia se 

torne  um  estado  –  mesmo  porque  a  academia  não  tem  esse  poder  –  o  que  foi 
apresentado aqui é apenas uma leitura do que é a região no final da primeira década 
do século XXI. No entanto, não se pode negar que há questões sobre este assunto tanto 
no meio político quanto acadêmico, e se há questões é porque elas ainda não foram 
solucionadas. O grande desafio é fazer com que a riqueza quantitativa e qualitativa da 
diversidade brasileira ao invés de dividir,  una o país sob um sentimento maior de 
pertencimento  nacional  independente  da  quantidade  de  unidades  federais  e 
territórios. 

A minha percepção é a de que o Extremo Sul da Bahia, assim como qualquer 
outra região, antes de pertencer a uma Unidade Federal ela está no território nacional. 
É preciso superar a questão da posse vitalícia do território por parte dos estados; só 
existe um território fixo,  ou melhor,  uma geografia repleta de diversidade física e 
humana, o Brasil.
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As Instituições penais nas perspectivas de Michel Foucault e de Erving Goffman
Por: Bruna Mayara Bonatto (bruna.bonatto@hotmail.com)13

Resumo
O  presente  artigo  pretende  expor  as  perspectivas  acerca  das  instituições  penais 
apresentadas pelas obras de Paul-Michel Foucault e de Erving Goffman. Apesar destes 
autores não partirem do mesmo princípio teórico, as contribuições de suas obras se 
complementam  e  devem  constituir  o  arcabouço  teórico  dos  pesquisadores  que 
abordam  as  instituições  penais  em  seus  estudos.  Procuramos  apresentar  como  as 
análises presentes nas obras desses autores interpretam, caracterizam e conceituam 
as  instituições  penais.  Desta  feita,  expomos  a  definição  e  a  relevância  de  dois 
conceitos:  “instituições  disciplinares”,  desenvolvido  por  Paul-Michel  Foucault;  e 
“instituições totais”, apresentado por Erving Goffman.
Palavras-chave: Instituições  penais,  instituições  disciplinares,  instituições  totais, 
Foucault, Goffman.

Resumo
Tiu artikolo celas elmontri mondobildon de penal instituicioj prezentis verkojn de Paul Michel  
Foucault kaj Erving Goffman. Kvankamtiuj aŭtoroj ne ne komenci ĝis saman teorian principon,  
la kontribuoj de iliaj verkoj estas komplementigi, kaj ĝi devas esti teria kadro de enketantoj kiuj  
alproksimiĝas puneblan instituiciojn en siaj studoj. No serĉas prezenti analizon pri verkojn de  
tiuj aŭtoroj kaj kiel ili interpretas, karakterizai kaj koncepti puneblajn instituiciojn. Tiu tempo,  
ni elmontros definon kaj gravecon de du konceptoj: "disciplina instituicioj", disvolvita por Paul  
Michel Foucault; kaj "tuta instituicioj", prezentita por Erving Goffman.
Ŝlosilvortoj: Punebla  instituicioj;  Disciplina  instituicioj;  Tuta  instituicioj;  Michel  Foucault;  
Erving Goffman.
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Programa  de  pós-graduação,  em  nível  de  mestrado  em  Ciências  Sociais  Aplicadas  na  UEPG,  é  
Coordenadora do Projeto de Extensão de Formação de Tutores Ead e é membro do Corpo Editorial  
da Revista Ciências Sociais Aplicadas, autora de artigo em periódico nacional.
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Abstract
This paper try to show the perspectives about the penal institutions presented by by Michel  
Foucault and by Erving Goffman. These authors do not leave the same theoretical principle, but  
their  contributions  are  complementation  and  should  be  the  theoretical  framework  of  the  
researches who address the penal institutions in their studies. We try show how the analysis in  
works of these authors interpret, characterize and conceptualize penal institutions. By the end  
we show the definition and the relevance of two concepts: "disciplinary institutions" developed  
by Paul-Michel Foucault; and "total institutions" presented by Erving Goffman.
Keywords: Penal institutions, disciplinary institutions, total institutions, Foucault, Goffman.

INTRODUÇÃO
Para compreensão do papel das instituições penais na dinâmica punitiva do 

Estado  moderno  se  faz  necessário  o  conhecimento  dos  pressupostos  apresentados 
pelas  obras:  “Vigiar  e  Punir:  nascimento  da  prisão”  de  Paul-Michel  Foucault  e 
“Manicômios, Prisões e Conventos” de Erving Goffman.

A  primeira  obra  tem como  propósito  a  análise  do  processo  histórico  da 
aplicação de disciplina aos distintos grupos de sujeitos de uma sociedade – crianças, 
doentes,  presidiários,  entre  outros  –  e  sua  articulação  com  a  normatização  do 
comportamento.  Essa  perspectiva,  tratando-se  especificamente  da  instituição 
penitenciária, caracterizou a rede de poder e saber que a envolve. Nesse sentido, Paul-
Michel Foucault (1999) aborda as penitenciárias como instituições disciplinares, que se 
constituem como espaços de subjetivação, pela relação entre os saberes no dinamismo 
das redes de poder.

Já em sua obra, Erving Goffman (1974), utilizou a observação de condições 
sociais  da  realidade,  condições essas  que não  são  condicionadas,  para  compor  sua 
análise qualitativa acerca da dinâmica das interações sociais em instituições totais. 
Sua análise, no que se refere a sua contribuição teórica, nos permite compreender 
como a objetivação do sujeito institucionalizado ocorre. Isto é: revela-nos como as
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 interações sociais peculiares de uma instituição total podem mudar a concepção de si 
mesmo de um sujeito institucionalizado.

Ao que se propõe este trabalho, iniciaremos expondo a perspectiva acerca 
das instituições penais apresentada pela obra “Vigiar e Punir: nascimento da prisão” 
de  Paul-Michel  Foucault  e,  em  seguida,  as  contribuições  da  perspectiva  de 
“Manicômios, Prisões e Conventos” de Erving Goffman.

A PERSPECTIVA DA OBRA “VIGIAR E PUNIR: NASCIMENTO DA PRISÃO” 
DE PAUL-MICHEL FOUCAULT ACERCA DAS INSTITUIÇÕES PENAIS: INSTITUIÇÕES 
DISCIPLINARES 

Em “Vigiar e Punir: nascimento da prisão”, redigido em 1975 pelo filósofo, e 
também psicólogo, francês Paul-Michel Foucault apresenta-se o padrão da dinâmica 
punitiva constatado na sociedade moderna, bem como todo seu percurso histórico de 
construção até configurar-se aos padrões vigentes. O próprio autor nos coloca como 
objetivo de sua obra expor

uma história correlativa da alma moderna e de um novo poder de julgar; 
uma genealogia  do  atual  complexo científico-judiciário  onde o  poder  de 
punir se apóia, recebe suas justificações e suas regras, estende seus efeitos e 
mascara sua exorbitante singularidade (FOUCAULT, 1999, p. 26).

Nesse  sentido,  para  este  autor,  os  mecanismos  de  punição  da  sociedade 
moderna caracterizam-se como uma função social  complexa  que está  diretamente 
ligada aos sistemas vigentes de poder. Cabe inicialmente comentar que a partir da 
disseminação  do  capitalismo  pelo  mundo,  repercussão  da  sociedade  industrial,  os 
padrões políticos nas sociedades modernas foram e são difundidos mundialmente, ou 
seja, são compartilhados. A chamada ‘globalização’14 espalha, muitas vezes, a mesma

14 Pode-se conceituar a ‘globalização’ como “a intensificação das relações sociais em escala mundial,  
que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos 
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 maneira de pensar e agir no âmbito político e na condução de um Estado. E, no que 
diz respeito às instituições governamentais,  especificamente as  instituições penais, 
que são o foco deste estudo, esta conduta parece ser frequente. Ou seja, uma política  
penal e/ou uma instituição penal de um país pode servir de modelo a outro, e assim  
por diante.

Destarte, Michel Foucault (1999) em sua obra “Vigiar e Punir” discute como 
ocorreu  uma  ‘pseudo-humanização’  da  punição  na  sociedade  moderna  através  do 
estudo da “metamorfose dos métodos punitivos a partir de uma tecnologia política do 
corpo onde se poderia ler uma história comum das relações de poder e das relações de  
objeto” (FOUCAULT, 1999. p. 27).

O autor nos orienta que a prática de uma punição direcionada ao corpo, 
cruel e degradante, onde o delinquente recebia e sentia no corpo a pena pelo seu ato 
ilegal, era utilizada por aqueles que exerciam o poder para o exibicionismo e para o  
assolamento do delinquente. Esta qualidade da punição era empregada como inibidora 
de novos atos delinquentes, ou seja, como forma de intimidar os demais sujeitos de 
uma sociedade  a  não transgredir  a  lei  vigente.  Este  tipo de punição  era  utilizado, 
também, como forma de impor e  demonstrar  o  poder e  a  soberania  daqueles  que 
podiam punir. 

Essa prática de punição violenta, direcionada ao corpo do transgressor da 
lei,  tornou-se inviável para a soberania e incabível  para a sociedade moderna. Isto 
porque na modernidade deve-se atribuir um valor para o indivíduo na lógica

ocorrendo  a  muitas  milhas  de  distância  e  vice-versa.  Este  é  um  processo  dialético  porque  tais  
acontecimentos locais podem se deslocar numa direção inversa às relações muito distanciadas que os 
modelam.  A transformação  local  é tanto  uma  parte  da  globalização  quanto  a  extensão  lateral  das 
conexões sociais através do tempo e espaço. Assim, quem quer que estude as cidades hoje em dia, em 
qualquer  parte  do  mundo,  está  ciente  de  que  o  que  ocorre  numa  vizinhança  local  tende  a  ser  
influenciado por fatores – tais como dinheiro mundial e mercados de bens – operando a uma distância 
indefinida da vizinhança em questão" (GIDDENS, 1991, p. 69-70).
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 econômica vigente: o corpo ganha valor, e para tal atribuição o indivíduo/corpo deve 
ser  treinado,  disciplinado  de  acordo  com  normas  estabelecidas  por  diversas 
instituições como, por exemplo, a família, a escola, o exército, entre outras. Michel 
Foucault (1999) expõe que essa mudança na concepção do indivíduo ocorreu devido a

[...] uma descoberta do corpo como objeto e alvo de poder. Encontraríamos 
facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao corpo – ao corpo 
que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se torna hábil 
ou cujas forças multiplicam. (FOUCAULT, 1987, p.117).

Portanto,  nesta  perspectiva  de  Michel  Foucault  (1999),  o  indivíduo  é 
produto e centro transmissor do poder, sendo o poder social constituído pelo e na 
história. E devido a essa nova maneira de conceber o indivíduo na sociedade moderna 
considerou-se desfavorável para o exercício do poder a maneira de punir que atingia 
somente o corpo,  o sofrimento pela dor física.  Então,  segundo o autor,  surge uma 
reorganização das práticas jurídicas onde não é o corpo do sujeito condenado que será 
marcado, mas sim sua alma. O novo poder de punir deixa de ser visível no corpo do 
sujeito para abranger a sua subjetividade. Como aponta Michel Foucault (1999, p. 18) 
“pois não é mais o corpo, é a alma. À expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder  
um  castigo  que  atue,  profundamente,  sobre  o  coração,  o  intelecto,  a  vontade,  as 
disposições”. E, na dinamização desta mudança envolve-se a ciência humana, o direito 
penal, a humanização e o corpo. 

Michel Foucault (1999) nos explica que antes da sociedade industrial o poder 
caracterizava-se  como  parental  e  acrescido  da  alienação  religiosa,  e  o  mesmo  se 
mantinha  de  maneira  efetiva  devido  à  vulnerabilidade  da  organização  social  dos 
sujeitos daquela época. Com a gênese da industrialização, e também com a circulação 
de  tecnologias  e  saberes,  houve  uma  ‘qualificação’  da  sociedade  que  passou  a  se 
organizar a partir de idéias de modo que o poder (parental) então vigente 
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fragilizou-se.  Neste  contexto,  para  a  manutenção e  sustentação  do  poder  houve  a 
readequação  das  técnicas  de  exercício  do  poder,  que  corresponderia  à  nova 
configuração da sociedade moderna.

Michel Foucault (1999) explicita que é exatamente pelos novos modos de 
produção advindos da industrialização que o corpo ganha novo valor na sociedade, e 
consequentemente,  para  as  relações  de  poder.  Diante  dessa  perspectiva,  houve  a 
necessidade de educar, disciplinar os corpos para o trabalho e também para todas as 
relações sociais, e isso implica a manutenção e a atualização do exercício do poder. O 
sujeito transgressor,  condenado,  é  punido com a privação de liberdade,  pois  nesta 
nova  lógica  do  poder  sobre  o  corpo  os  delinquentes  devem  ser  recuperados, 
disciplinados, não por uma atribuição humanista de sua pena, mas para atender as 
demandas capitalistas, para atribuir um valor a esse corpo. 

Sob  a  suavidade  ampliada  dos  castigos,  podemos  então  verificar  um 
deslocamento  de  seu  ponto  de  aplicação;  e  através  desse  deslocamento, 
todo um campo de objetos recentes, todo um novo regime da verdade e uma 
quantidade de papéis até então inéditos no exercício da justiça criminal. Um 
saber, técnicas, discursos “científicos” se formam e se entrelaçam com a 
prática do poder de punir. (FOUCAULT, 1999, p. 23). 

A partir  da  análise  das  sociedades ocidentais  modernas,  Michel  Foucault 
(1999) observou que os sujeitos são desenvolvidos permanentemente pela influência 
das  relações  de  poder  existentes  nos  diversos  âmbitos  da  sociedade.  Os 
espaços/instituições  que  frequentamos  são  os  mesmos  que  nos  constituem.  Como 
exemplo o autor cita a família, a escola, as igrejas, as ciências, entre outros, que são 
compreendidos  como  dispositivos  de  poder  que  envolvem  os  sujeitos  em  sua 
organização e assim regulam seu comportamento, e consequentemente, a construção 
de sua subjetividade. Neste sentido, para Michel Foucault (1999, p. 225), as instituições 
disciplinares correspondem a “[...] uma maquinaria que assegura a dissimetria, o
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 desequilíbrio, a diferença. Pouco importa, consequentemente, quem exerce o poder”.
Michel Foucault  (1999)  salienta  que  nossa  sociedade  é  imbuída  em 

mecanismos  de  poder  que  se  orientam  pela  marcação  binária  dos  sujeitos  como 
normal ou anormal. Tal característica do exercício do poder faz emergir um rol de 
técnicas e de instituições que tem como função aferir, consertar e controlar os sujeitos 
anormais, e assim fomentar os dispositivos disciplinares. O autor aponta, ainda, como 
ícone  da  manutenção  da  efetividade  das  instituições  disciplinares  o  projeto 
arquitetônico de Jeremy Bentham denominado Panóptico.

O  Panóptico  de  Bentham  é  a  figura  arquitetural  dessa  composição.  O 
princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, uma 
torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do 
anel;  a construção periférica é dividida em celas,  cada uma atravessando 
toda a espessura da construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, 
correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite 
que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na  
torre central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, 
um operário ou um escolar (FOUCAULT, 1999, p. 223).

Esse projeto arquitetônico,  para o autor,  corresponde a uma máquina de 
produzir e manter uma relação de poder que não é dependente de quem o exerce. Isso 
ocorre, pois o Panóptico permite que os detentos sejam vigiados – vistos – sem poder 
constatar  quem os vigia.  Essa  capacidade do Panóptico de “dissociar  o par  ver-ser 
visto” garante uma eficiência  automática  do poder,  pois  imprime no prisioneiro a 
consciência da vigilância permanente. Nas palavras de Michel Foucault (1999, p. 225),  
o Panóptico também 

[...] automatiza e desindividualiza o poder. Este tem seu princípio não tanto 
numa pessoa quanto numa certa distribuição concertada dos corpos, das 
superfícies,  das  luzes,  dos olhares;  numa aparelhagem cujos mecanismos 
internos produzem a relação na qual se encontram presos os indivíduos.

Assim, as instituições disciplinares caracterizam-se ao mesmo tempo como
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 espaços  de  produção  e  de  subjetivação  do  sujeito  pela  sujeição.  Portanto,  as 
instituições disciplinares exprimem uma característica do poder que, segundo Michel 
Foucault  (1999),  são  os  modos  de  subjetivação,  compreendidos  como  modos  de 
controle, de domesticação, de fabricação de corpos, de atos, de pensamentos. O que 
corresponde à fabricação de “corpos dóceis”, como se refere Michel Foucault (1999) na 
obra “Vigiar e Punir”. 

Nesta lógica exposta pelo autor, o saber é fundamental para que ocorra esta 
dinâmica de controle dos espaços, dos corpos e dos desejos dos sujeitos. Desse modo,  
se faz necessário apropriar-se da caracterização do saber proposta na obra “Vigiar e 
Punir”:

[...] conjunto de elementos, formados de maneira regular por uma prática 
discursiva e indispensáveis à constituição de uma ciência, apesar de não se 
destinarem  necessariamente  a  lhe  dar  lugar,  pode-se  chamar  saber.  Um 
saber  é  aquilo  de  que  podemos  falar  em  uma  prática  discursiva  que  se 
encontra assim especificada: o domínio constituído pelos diferentes objetos 
que irão adquirir  ou não um  status  científico (o  saber da  psiquiatria,  no 
século XIX, não é a soma do que se acreditava fosse verdadeiro; é o conjunto 
das  condutas,  das  singularidades,  dos  desvios  de  que  se  pode  falar  no 
discurso psiquiátrico); um saber é, também, o espaço em que o sujeito pode 
tomar posição para falar dos objetos de que se ocupa em seu discurso (neste 
sentido, o saber da medicina clínica é o conjunto das funções de observação, 
interrogação,  decifração,  registro,  decisão,  que podem ser exercidas pelo 
sujeito do discurso médico); um saber é também o campo de coordenação e 
de subordinação dos enunciados em que os conceitos aparecem, se definem, 
se aplicam e se transformam (neste nível,  o saber da história natural, no 
século XVIII, não é a soma do que foi dito, mas sim o conjunto dos modos e 
das  posições  segundo  os  quais  se  pode  integrar  ao  já  dito  qualquer 
enunciado  novo);  finalmente,  um  saber  se  define  por  possibilidades  de 
utilização  e  de  apropriação  oferecidas  pelo  discurso  (assim,  o  saber  da 
economia  política,  na  época  clássica,  não  é  a  tese  das  diferentes  teses 
sustentadas,  mas  o  conjunto  de  seus  pontos  de  articulação  com  outros 
discursos ou outras práticas que não são discursivas). Há saberes que são 
independentes das ciências (que não são nem seu esboço histórico, nem o 
avesso vivido); mas não há saber sem uma prática discursiva definida, e toda 
prática  discursiva  pode definir-se  pelo saber que ela  forma.  (FOUCAULT, 
2008, p. 204-205).

106

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

Diante do  exposto,  o  saber  jurídico  e  penal,  as  leis,  os  julgamentos e  as  
formas de punição, são tecnologias para a manutenção do exercício do poder, servindo 
para fazer fluir o poder sobre os homens, sobre seus corpos. A pretexto da reeducação 
utiliza-se da máscara da humanização encobrindo a lógica que preserva a ordem para 
um poder. Como explica Patrícia Oliveira Lira e Glória Maria Monteiro de Carvalho 
(2002, p. 20): 

Assim, aprende-se e aperfeiçoa-se num ofício, ao mesmo tempo em que se 
controlam  as  condutas,  as  paixões,  os  desatinos  que  burlam  o  ideal  da 
racionalidade. O valor desse saber centra-se, portanto, no ideal cartesiano 
de um homem cujo centro de si mesmo é a razão, numa época na qual a 
postura positivista de ciência ganhou muito mais lugar de verdade do que 
qualquer  outra  forma  especulativa  de  conhecimento.  Nesse  contexto,  a 
disciplina,  saber  que  fundamenta,  na  raiz,  o  próprio  funcionamento 
prisional,  está  longe  de  considerar  o  homem  enquanto  ser  desejante.  A 
perfeição dos movimentos e das habilidades deve ser buscada ao máximo. 
Os  erros,  as  paixões,  precisam  ser  superadas  e  anuladas.  Apagam-se  as 
diferenças, as singularidades pela ênfase na estabilização das condutas e dos 
corpos. Desvaloriza-se, portanto, o discurso individual. Tudo isso acontece, 
porém, em meio ao objetivo de recuperar, de imprimir correção aos corpos 
e almas caídos do pacto social. Precisa-se apreender a utilidade de cada um 
e, a partir disso, corrigir o comportamento desviante. 

Neste contexto emergem processos de dominações que atingem qualquer 
âmbito da sociedade nas relações entre as pessoas. Pois a partir do momento que uma 
ciência  (um saber  científico)  determina  algo como normal,  esperado,  de prestígio, 
correto, surge aquilo que é marginalizado, errado, passível  de punição e, tanto um 
como o outro nesse processo de regulação será concebido como natural. Há, portanto, 
uma peculiaridade para a forma como essa regulação atinge as pessoas privadas de 
liberdade,  como aponta Patrícia Oliveira Lira e Glória Maria Monteiro de Carvalho 
(2002, p. 20)

[...] a compreensão do sistema penitenciário enquanto aquele elemento do 
corpo social revestido de toda autoridade e especificidade para falar sobre 
esse  que  delinqüe,  sendo  o  aprisionamento  viabilizador  de  toda  uma 
sistematização de saberes acerca do que transgride. Uma tal sistematização
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 que acaba por nomeá-lo como um de fora de toda lógica social vigente, 
colocando-o no lugar da exclusão e da diferença por causa da ruptura de 
sentido que produz.

Michel Foucault  (1999)  propõe,  ainda,  que  a  partir  dessa  nova  forma de 
punir instituída na sociedade moderna, da disciplina do corpo, da racionalidade que 
sustenta  as  relações  de  poder,  a  pessoa  que  é  tida  como  delinquente,  além disso,  
recebe um julgamento de sua alma, do quanto ela pode ou não ser perigosa em todos 
os sentidos. Ou seja: avalia-se desse sujeito bem mais daquilo posto a mostra (e que é  
relevante) em seu ato ilegal, e para isso envolve-se outras áreas do saber na dinâmica 
da punição. 

Resumindo:  desde  que  funciona  o  novo  sistema  penal  –  definido  pelos 
grandes códigos dos séculos XVIII e XIX – um processo global levou os juízes 
a julgar coisa bem diversa do que crimes: foram levados em suas sentenças a 
fazer coisa diferente de julgar; e o poder de julgar foi, em parte, transferido  
a instâncias que não são as dos juízes da infração. A operação penal inteira 
carregou-se de elementos e personagens extrajurídicos. Pode-se dizer que 
não  há  nisso  nada  extraordinário,  que  é  do  destino  do  direito  absorver 
pouco a pouco elementos que lhe são estranhos. Mas uma coisa é singular 
na  justiça  criminal  moderna:  se  ela  se  carrega  de  tantos  elementos 
extrajurídicos, não é para podê-los qualificá-los juridicamente e integrá-los 
pouco a pouco no estrito poder de punir; é, ao contrário, para poder fazê-los 
funcionar no interior da operação penal como elementos não jurídicos; é 
para evitar que essa operação seja pura e simplesmente uma punição legal; 
é para escusar o juiz de ser pura e simplesmente aquele que castiga. [...] A 
justiça criminal hoje em dia só funciona e só se justifica por essa perpétua 
referência  a  outra  coisa  que  não  é  ela  mesma,  por  essa  incessante 
reinscrição  nos  sistemas  não  jurídicos.  Ela  está  votada  por  essa 
requalificação pelo saber. (FOUCAULT, 1999, p. 23).

Diante  disso,  em sua contribuição  epistemológica  Michel  Foucault  (1999) 
sugere  uma  maneira  de  se  opor  ao  determinismo  do  racionalismo  moderno, 
analisando o estabelecimento de relações entre os saberes, como nos mostra Roberto 
Machado (2009, p. 7):
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[...] cada [saber] um considerado como possuindo positividade específica, a 
positividade do que foi efetivamente dito e deve ser aceito como tal e não 
julgado a partir de um saber posterior e superior – para que destas relações  
[entre  saberes],  em  uma  mesma  época  ou  em  épocas  diferentes, 
compatibilidades  e  incompatibilidades  que  não  sancionam ou  invalidam, 
mas  estabelecem  regularidades,  permitem  individualizar  formas 
discursivas.

Para  Michel  Foucault  (1999)  o  que  sustenta  o  sistema  judiciário  é  uma 
contradição inerente à sua própria estrutura: a de promover a delinqüência ao mesmo 
tempo em que se almeja a ressocialização. Acerca disto, Patrícia Oliveira Lira e Glória  
Maria Monteiro de Carvalho (2002, p. 20) dizem que 

[...] não poderia ser de outra forma, se o objetivo último da relação com a 
diferença  provocada  pela  delinqüência  é  a  manutenção  das  relações  de 
poder. Daí precisar-se recolocar, a todo momento, cada um em seu lugar. 
Interior e exterior têm que estar bem demarcados. E, nesse sentido, aquele 
que está de fora tem que permanecer lá. Mas até esse de fora tem que ser 
contido.  Essa  contenção  se  dá  não  apenas  pela  concretude  do 
aprisionamento em grades, mas antes, pelo lugar simbólico através do qual 
ele mesmo passa a se reconhecer. O ser que é desalojado do corpo social – o 
delinqüente – é, então, produzido. 

O  sistema  penitenciário  caracteriza-se  como  um  sistema  do  Estado,  que 
exerce poder sobre o corpo e sobre os ideais dos indivíduos. O poder judiciário, sendo 
a  Justiça,  determina  a  disciplina  e  o  fomento  ideológico  para  a  sustentação  do 
exercício do poder de punir do Estado moderno. Esse poder sobre o corpo, exercido 
pelo Estado, abrange todos os sujeitos, “livres” ou não. O Estado determina a disciplina 
a ser  seguida,  mediante sua legislação,  e a  toda sociedade civil  cabe segui-la,  bem 
como cabe a ela, também, marginalizar condutas desviantes desta disciplina, para que 
tal rede de poder seja mantida. Esta dinâmica de poder exercida pelo Estado é uma 
forma legítima de dominação pela  violência  e  ideologia  (FOUCAULT,  1975).  Outras 
autoras apontam o mesmo:
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Na  lógica  do  discurso  penitenciário,  parece  que  a  única  identificação 
possível pressupõe a relação de um outro – detentor de poder e, portanto, 
infalível  (poder de polícia) – com um outro totalmente desinvestido pela 
sociedade,  ou melhor,  investido sim, mas como marginal,  monstro atroz, 
desumano.  Como  reinserir  socialmente,  sem  a  perspectiva  de  uma 
autonomia viável socialmente? (LIRA E CARVALHO, 2002, p. 20).

Assim, a visão do homem-máquina, que tem o corpo como objetivo e alvo do 
poder, pois pode ser disciplinado, modelado, aperfeiçoado e controlado por meio da 
razão, é uma visão reducionista do sujeito e que visa à dominação. Repensar essa visão 
do homem na sociedade é essencial.

Michel  Foucault  (1999)  em  sua  obra  “Vigiar  e  Punir”  descreveu  uma 
dinâmica  social  muito  estigmatizada  e  ao  mesmo  tempo  muito  naturalizada:  a 
institucionalização da delinquência, consequência da própria lógica que a sustenta. 
Seria  inviável  redigir  acerca  da  população  penitenciária,  bem  como  de  qualquer 
fenômeno a  ela  relacionada,  antes  de se  apropriar  do conteúdo desta  obra para  a 
compreensão  dos  mecanismos  do  poder  de  punir.  Em  sua  obra  “Vigiar  e  Punir”, 
Michel  Foucault  (1999)  preocupou-se  com  o  processo  histórico  da  instituição 
disciplinar. Tratando-se especificamente da instituição penitenciária, caracterizou a 
rede de poder e saber que a envolve. Pode-se dizer que o autor contribuiu com uma 
‘visão externa’ da instituição em questão, pois não se atentou à organização interna da 
mesma. 

Para complementar sua contribuição teórica acerca das instituições penais, 
utilizaremos outro autor notório Erving Goffman (1922-1982),  sociólogo canadense, 
que  por  meio  de  observações  etnográficas,  de  análises  de  biografias  e  de  fontes 
documentais, desenvolveu conceitos importantes acerca das institucionalizações dos 
sujeitos  em sua  obra  “Manicômios,  Prisões  e  Conventos”  (FERREIRA,  2012).  Sendo 
assim, cabe lembrar que Erving Goffman (1974) não parte dos mesmos princípios que
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 Michel Foucault (1999), mas considera-se importante unir as contribuições dos dois 
autores para melhor compreender a instituição penitenciária. Outra nota importante: 
Erving Goffman escreveu sua obra, citada neste trabalho, no ano de 1961 e Michel 
Foucault redigiu a obra “Vigiar e Punir” em 1975.

A  PERSPECTIVA  ACERCA  DAS  INSTITUIÇÕES  PENAIS  NA  OBRA 
“MANICÔMIOS,  PRISÕES E CONVENTOS” DE ERVING GOFFMAN:  INSTITUIÇÕES 
TOTAIS 

Erving Goffman (1974), ao ser convocado para contribuir em nossa discussão 
acerca  das  instituições  penitenciárias,  atenta-se  para  a  subjetividade  do  sujeito 
institucionalizado em sua obra “Manicômios, Prisões e Conventos”. Ou seja, para este 
sociólogo  interessa  pensar  como  a  condição  de  institucionalizado  (re)estrutura  o 
sujeito em privação de liberdade. “O seu interesse fundamental é chegar a uma versão 
sociológica da estrutura do eu” (GOFFMAN, 1974, p.11). Este autor denomina a prisão 
como uma “instituição total”, referindo-se a 

[...] um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos 
com  situação  semelhante,  separados  da  sociedade  mais  ampla  por 
considerável  período  de  tempo,  levam  uma vida  fechada e  formalmente 
administrada (GOFFMAN, 1974, p.11).

Desse modo, Erving Goffman (1974) destaca as seguintes características do 
aprisionamento: a separação dos sujeitos da sociedade mais ampla; e a submissão dos 
prisioneiros a uma administração formal executada por uma equipe dirigente. Para 
este autor, essas características estão imbuídas em atender os valores e objetivos da 
instituição penal e vão gerar nos internados transformações do ponto de vista pessoal 
e  de  seu  papel  social.  Erving  Goffman  (1974)  esclarece  essa  transformação  dos 
prisioneiros utilizando o termo “mortificação”. Tal termo serve para designar a perda
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 do  singular,  do  pessoal,  do  sujeito  institucionalizado,  seu  “eu”  é  profanado, 
desconstituído pela normatização da instituição. Nas palavras de Erving Goffman:

Qualquer  que  seja  a  forma  ou  a  fonte  dessas  diferentes  indignidades,  o 
indivíduo precisa participar de atividade cujas conseqüências simbólicas são 
incompatíveis com sua concepção do eu. Um exemplo mais difuso desse tipo 
de mortificação ocorre quando é obrigado a executar uma rotina diária de 
vida  que  considera  estranha  a  ele  aceitar  um  papel  com  o  qual  não  se 
identifica. [...] No mundo externo, o indivíduo pode manter objetos que se 
ligam aos  seus  sentimentos  do eu –  por  exemplo,  seu corpo,  suas  ações 
imediatas, seus pensamentos e alguns de seus bens - fora de contato com 
coisas estranhas e contaminadoras. No entanto, nas instituições totais esses 
territórios do eu são violados; a fronteira que o indivíduo estabelece entre 
seu ser  e o  ambiente é  invadida e  as  encarnações do eu são profanadas  
(GOFFMAN, 1974, p. 31).

O autor denota que a prisão, no cumprimento de sua função na sociedade, 
apresenta seu funcionamento em relações mediadas pelo antagonismo entre a equipe 
dirigente da instituição e os internados. Essa dinâmica das relações na prisão o autor 
denomina  como  “estereótipos  antagônicos”.  E  são  nestas  relações  que  o  “eu”  do 
sujeito  preso,  a  visão  de  si  mesmo,  é  deteriorada.  Na  relação  entre  a  equipe  e  o  
internado há um distanciamento social, que se prolonga em todos os aspectos da vida 
do institucionalizado. Esclarecendo, esse sujeito uma vez dentro da instituição terá 
uma rotina determinada por outrem, não fará escolhas sobre seus horários e afazeres,  
e essa determinação estará de acordo com os objetivos da instituição, não havendo 
espaço para o “estojo de identidade” do sujeito internado (GOFFMAN, 1974). 

Convergindo com Erving Goffman (1974) e contribuindo com essa análise, 
Ana Maria de Barros (2011, p. 14) destaca que

A  prisão  provoca  um  processo  de  prisionalização,  no  qual  o  detento  se 
enquadra  nas  regras  e  disciplinas  do  mundo  da  prisão.  A  violência  e  a  
brutalização  das  relações  pessoais  determinam a  acomodação ou  não do 
indivíduo  a  este  mundo,  embrutece  o  indivíduo,  altera  os  seus  valores, 
criando uma cultura específica que pode levar o detento a um mergulho 
mais acentuado no mundo da criminalidade. 
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Nesta  perspectiva,  instala-se  uma hierarquia  entre  a  equipe dirigente da 
instituição  e  o  internado.  Os  membros  da  equipe  dirigente  fazem  contato  com  o 
mundo exterior; já para os internados o contato é mínimo e sempre mediado e/ou 
supervisionado  por  membros  da  equipe  dirigente.  Para  além  disso,  ao  ser 
institucionalizado o indivíduo torna-se um objeto,  passa a ser  identificado por um 
número, por documentos e ocupa um espaço físico limitado.

Geralmente,  o  processo de admissão também leva a outros  processos de 
perda  e  mortificação.  Muito  frequentemente  verificamos  que  a  equipe 
dirigente emprega o que denominamos processo de admissão: obter uma 
história de vida,  tirar fotografia,  pesar,  tirar  impressões digitais,  atribuir 
números,  procurar e enumerar bens pessoais  para que sejam guardados, 
despir,  dar  banho,  desinfetar,  cortar  os  cabelos,  distribuir  roupas  da 
instituição,  dar  instruções  quanto  a  regras,  designar  um  local  para  o 
internado (GOFFMAN, 1974, p. 25-26). 

Finalizando  esta  análise,  Erving  Goffman  (1974)  denota  que  as  diversas 
instituições totais (escolas, conventos, prisões, entre outras) – aquelas denominadas 
instituições disciplinares por Michel Foucault (1999) –, assumem funções variadas na 
sociedade.  Porém,  todas  as  instituições  totais  apresentam  seu  funcionamento  em 
função  das  relações  mediadas  pelo  antagonismo  entre  a  equipe  dirigente  da 
instituição e os internados – os ditos “estereótipos antagônicos”. E, são nestas relações 
que o “eu” do sujeito institucionalizado é desconstruído e/ou reconstruído. 

Para o momento, são estes os pressupostos retirados da obra “Manicômios, 
Prisões  e  Conventos”  de  Erving  Goffman  (1974)  que  consideramos  de  apropriação 
pertinente e relevante para o debate das instituições penais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Elencamos algumas, dentre outras tantas, considerações relevantes acerca 

das instituições penais presentes nas obras “Vigiar e Punir” de Paul-Michel Foucault
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 (1999) e “Manicômios, Prisões e Conventos” de Erving Goffman (1974), no sentido de 
integrar essas perspectivas teóricas ao debate acerca das penitenciárias. 

Concluindo, Michel Foucault (1999) em sua análise aborda as penitenciárias 
como instituições disciplinares, que se constituem como espaços de subjetivação, pela 
relação entre os saberes no dinamismo das redes de poder. Erving Goffman (1974), por 
sua vez, aborda a forma como as interações sociais nas instituições totais ‘atacam’ e 
desconstituem a subjetivação, o “eu” do sujeito institucionalizado. Esses dois autores 
trazem  muitas  contribuições  para  um  pensamento  crítico  acerca  das  instituições 
penais. As duas perspectivas por eles proposta, uma mais externa à instituição penal  
(Foucault) e outra mais interna (Goffman), apesar de não compartilharem os mesmos 
princípios  se  complementam  e  devem  constituir  o  arcabouço  teórico  dos 
pesquisadores que abordam em seus estudos as instituições penais. 
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A disciplina e a liberdade na Filosofia da Educação de Kant
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RESUMO

Esse  artigo  apresenta  um  diálogo  na  perspectiva  do  saber  filosófico  objetivando 
discutir a Disciplina e a Liberdade na Filosofia da Educação Kantiana dentro do projeto 
pedagógico moderno. Nesse estudo o projeto moderno é apresentado pelas vias da 
Reforma e a Revolução Galilaica e justifica-se pelo fato de considerarmos relevante 
compreender a educação humana sob a perspectiva Kantiana e também conhecer a 
grande relevância  da  Filosofia  para  melhor  pensar  sobre diferentes  questões.  Esse 
estudo possibilita perceber o pressuposto defendido pelo Projeto Pedagógico Kantiano 
além de levar o leitor da obra a uma profunda reflexão sobre valores intrínsecos ao ser 
humano. 

Palavras-chave: Disciplina; Liberdade; Autonomia; Moralidade.
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Resumo
Tiu  artikolo  prezentas  dialogon  en  la  perspektivo  de  filozofia  scio,  celanta  pridiskuti  la  
disciplino kaj libereco en kantiana Eduka Filozofio, ene la moderna pedagogia projekto. En ĉi tiu  
studo la moderna dezajno estas prezentita de maniero de la Reformo kaj la galileana Revolucio  
kaj  estas  pravigita  de  la  fakto  ke  ni  konsideras  grava  por  kompreni  homan  edukon  en  la  
kantiana  perspektivo  kaj  ankaŭ konas  grandan  gravecon  de  filozofia  pli  bona  penso  pri  
malsamaj  aferoj.  Tiu  studo  ebligas  realigi  la  supozo  protektita  de  la  kantiana  pedagogia  
projekto, krom prenante leganto de la laboro al plia konsidero de apriora valoro al homaj esta ojĵ  
.
Ŝlosilvortoj: Disciplino; Libereco; Aŭtonomeco; Moraleco.

ABSTRACT

This paper  presents a  dialogue from  the  perspective  of philosophical  knowledge aiming  to  
discuss the Discipline  and Freedom in Kant's Philosophy  of Education within  the  modern 
pedagogical  project.  In  this  study the  modern project  is  presented by  the  ways of  the  
Reformation and the Galilean revolution and is justified by the fact that we consider important  
to understand the human education from the perspective of Kant and also realize the great  
relevance of philosophy to better think about different issues.  This study makes it possible to  
realize the assumption advocated by the Pedagogical Project Kantian and also lead the reader 
to the work to a profound reflection on the intrinsic human values.

Keywords: Discipline. Freedom. Autonomy. Morality.

1 INTRODUÇÃO

Qualquer  saber  produzido  e/ou  conhecido  está  inserido  em  um  destes 
quatro ramos: da Arte, que tem como objeto o belo, da Religião, que tem como objeto o 
sagrado, da Ciência e da Filosofia, ambos que têm como objeto a racionalidade, sendo 
que este tem como método o dedutivo, do tipo lógico e aquele tem como método o 
indutivo do tipo cronológico.
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Para este estudo, interessa-nos dialogar na perspectiva do saber filosófico, 
especificamente da Filosofia da Educação.

Tendo-se em vista o fato de a Filosofia possibilitar ao ser humano questionar 
e refletir sobre os fatos que o cerca, transcender o mundo de aparências para o de 
essências,  permitindo  ao  homem  libertar-se  da  obscuridade  do  conhecimento,  a 
Filosofia da Educação, por sua vez, “segue a ação pedagógica. Deverá pensar e ter suas 
raízes nos próprios problemas da Educação”. (FURTER, 1970, p. 27)

Com base nesta perspectiva, este estudo objetiva discutir a Disciplina e a 
Liberdade na Filosofia da Educação Kantiana dentro do projeto pedagógico moderno, 
considerando-se  principalmente  dois  de  seus  escritos:  “Sobre  a  Pedagogia”  (1999), 
publicada a partir de uma coletânea de textos utilizados nas aulas do filósofo durante 
suas aulas no curso de Pedagogia por um de seus discípulos, Theodor Rink, e parte do 
texto “Resposta à Pergunta: O que é Esclarecimento?”, vol. VI, p.53-61, traduzido por  
Floriano  de  Sousa  Fernandes  na  edição  bilíngue  da  obra  Textos  Seletos  (1985), 
organizada por Arcângelo R. Buzzi e Leonardo Boff.

Como ainda não houve tempo para que um projeto pedagógico depois do 
século XVIII fosse consolidado, então nos debruçaremos sobre o projeto Moderno de 
Educação,  que  compreende  os  séculos  XVI,  XVII  e  XVIII,  sob  a  perspectiva  da 
pedagogia Kantiana.

Primeiramente  faz-se  necessário  que  resgatemos,  ainda  que  de  forma 
superficial, alguns aspectos da Modernidade, que começa em 1453 com a Tomada de 
Constantinopla, pois com a impossibilidade de passagem para se chegar ao Oriente, 
começaram  a  dar  início  às  Grandes  Navegações,  então  a  partir  deste  momento 
constatou-se  que  a  Terra  era  esférica  e  não  pláter  e  como  consequência  desta 
constatação, o Ocidente foi descoberto.
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Escolhemos,  neste  estudo,  apresentarmos  o  projeto  moderno  por  duas 
portas de entrada: a Reforma e a Revolução Galilaica.

A  Reforma  Protestante  de  1534  foi  decisiva  para  que  transformações 
significativas ocorressem, capazes de mudar o percurso da História da humanidade, 
pois pela primeira vez a Igreja foi dividida pelo grande Cisma. Lutero escreveu 92 teses 
contra  a  Igreja  Católica,  principalmente,  contra  as  indulgências  e  abriu  debates 
importantes,  colocando  em  xeque  o  que  antes  era  inquestionável  acerca  da 
materialidade da fé, da autoridade de Roma, da diferença entre fé e obras, da dispensa 
de atos exteriores, como flores, velas, água benta, dentre outros, além de defender a 
dispensa da figura humana intermediária na relação homem e divino, ou seja, a leitura 
das Escrituras Sagradas não necessitava mais de intermediações. Esta interiorização e 
a valorização da subjetividade oriundas da Reforma trouxeram grandes contribuições 
para a Modernidade.

O modelo astrofísico servia como modelo para todas as outras Ciências. O 
universo era considerado finito com esferas concêntricas, também era topográfico, 
com divisões de lugares e tinha a Terra como o centro do Universo. Com a Reforma 
Galilaica,  estas verdades são substituídas por outras.  Descobre-se que o universo é 
infinito e é expresso em linguagem matemática, caindo também a ideia do universo 
topográfico. Os sentidos passam a ser o critério de verificabilidade e descobre-se que a 
Terra não é mais o centro do movimento. Desta forma podemos afirmar que a Reforma 
Galilaica trouxe importantes contribuições para a questão do método, exigindo prova 
experimental, e também para a produção do conhecimento filosófico.

O projeto pedagógico da Modernidade parte, então, em suma, destas duas 
grandes contribuições: com a Reforma, o racionalismo; com a Revolução Galilaica, o  
empirismo.
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O projeto moderno não mais admite a reintegração da Religião (do Sagrado) 
com a natureza e traz que o primeiro é de fórum íntimo. Tenta eliminar a magia do 
mundo. Esta racionalização visa determinados fins, isto a torna instrumental. Sendo a 
razão fria, ela fará a adequação de meios a determinados fins, valorizando a técnica.

A Religião (o Cristianismo e o modelo político romano), a Arte, a História, o 
capitalismo  e  a  Educação  são  fenômenos  culturais  que  atribuíram  à  civilização 
ocidental requisitos universais.  A modernidade tem consciência que está situada em 
um tempo.

A racionalidade científica e a subjetividade são as referências primeiras da 
pedagogia moderna.  A subjetividade incorpora o conceito de sujeito epistêmico ao 
processo educativo.  Ela expressa, via de regra, a visão cartesiana de sujeito racional, 
pensante e consciente, centro e produtor do conhecimento. Esta compreensão passa a 
ser o terreno em que se movimentam as teorias pedagógicas. O processo educativo, 
influenciado pela racionalidade científica, é cercado pela pedagogia do método e das 
técnicas  como  forma  de  assegurar  a  apropriação,  pelo  sujeito  epistêmico,  dos 
conteúdos culturais. Logo, pretendemos com este estudo apresentar alguns métodos e 
técnicas ensinadas por Kant, filósofo  inserido no contexto da Filosofia Crítica, para 
educar nossas crianças no caminho da Disciplina e da Liberdade.

Este  estudo justifica-se pelo  fato de  considerar  relevante compreender  a 
educação, essencialmente humana, sob a perspectiva do projeto pedagógico Kantiano, 
já que,  para ele,  a educação é compreendida como os cuidados que se deve ter na 
infância, com disciplina e instrução no processo de formação - fato que diferencia o 
homem dos demais animais.
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2 A DISCIPLINA NO PROJETO PEDAGÓGICO KANTIANO

Sublinha Kant (1999), sobre trabalhar a disciplina já na infância:
O homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação entende-
se  o  cuidado  de  sua  infância  (a  conservação,  o  trato),  a  disciplina  e  a 
instrução  com  a  formação.  Consequentemente,  o  homem  é  infante, 
educando e discípulo. (KANT, 1999, p.11)

Kant afirma que a educação é o mais difícil problema que pode ser colocado 
para os homens e estes não podem se tornar verdadeiros homens senão por ela. Os 
homens são frutos do processo educativo, o qual é feito por e para eles, cuja prática  
precisa, com o decorrer do tempo, ser aprimorada. 

Um  dos  princípios  da  pedagogia  Kantiana  apoia-se  na  proposta  de  uma 
educação que não deve estar pautada no estado presente da espécie humana, pois esta 
deve assegurar um estado melhor futuro, por este motivo deve perseguir a ideia de 
humanidade desejada. Ainda reconhece a relação de dependência da educação com os 
conhecimentos, já que um não existe sem o outro.

A educação para Kant tem dois inimigos a romper: a rudeza e a selvageria. 
O projeto pedagógico de Kant propõe “uma educação impositiva, mas, nem 

por  isso  escravizante”.  (1999:  62),  onde  a  Disciplina  assenta  um  dos  lugares  de 
destaque.

A moral em Kant é compreendida sob uma perspectiva da obrigatoriedade, 
além de ser regida por questões universais e valores de respeito à integridade do ser 
humano, ou seja, o filósofo acredita que o homem deve se utilizar de sua liberdade  
para alcançar seus objetivos, porém a liberdade está associada a deveres impostos ao 
desejo humano.

Dessa forma, a base do princípio da moralidade em Kant se constitui em uma 
vontade humana autônoma, cuja base é construída a partir de uma ética do ser
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 humano em que ele precisa conhecer e conscientizar-se de sua posição na sociedade, 
no mundo.

Assim,  o  homem  pensado por  Kant  é  aquele  capaz  de  compreender  sua 
posição na sociedade e entender sua função social, exercer sua postura cidadã, já que 
apenas o homem racional é capaz de agir conforme princípios, ter vontade autônoma 
e  deve  ser  também constituído  de  valor  absoluto;  por  esta  razão,  ele  defendeu  o 
pensamento de que a humanidade deve ser pensada não somente através do homem 
em  sua  singularidade,  mas  também,  e  principalmente,  por  todos  os  indivíduos 
racionais.

Partindo-se desse entendimento, Kant acredita que a moralidade apenas é 
possível de se concretizar se for possível que um ser racional seja compreendido como 
um fim nele mesmo e que a moralidade e a  humanidade são os  únicos elementos 
capazes de terem dignidade.

Outro aspecto fundamental da filosofia Kantiana está associado ao fato de o 
princípio da moral ser possível de ser estabelecido se estiver fundamentado na boa 
vontade.

Destarte a discussão ora apresentada, é possível  ratificar que Kant muito 
contribuiu com a discussão filosófica acerca da moral.  Tais reflexões foram por ele 
denominadas  de  imperativos  categóricos,  ou  seja,  deveres  impostos  à  consciência 
moral ainda que aconteçam sem imposição de condições.

Esta disposição originária, intelectual e moral (porque é uma representação 
do dever), chamada consciência moral, tem em si a peculiaridade de que, 
embora a sua tarefa seja uma faina do homem consigo mesmo, este se vê 
compelido pela sua razão a desempenhá-la, como se fosse por ordem de 
outra pessoa. (KANT, 2004, p. 78)

Tais  imperativos fundamentam-se no pressuposto da obrigação moral  da 
vontade humana autônoma, construindo, assim, seus princípios de moralidade,
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 denominados por Kant de “mandamentos” e suas fórmulas, “imperativos”.
Assim, os Princípios de Moralidade essenciais  em seu Projeto Pedagógico 

estão  alicerçados  no  “Princípio  da  Humanidade  em  si”,  em  que  a  moralidade 
compreendida  como  condição  única  de  permitir  ao  ser  racional,  bem  como  à 
humanidade, de forma geral, de terem dignidade.

Nessa perspectiva, as relações sociais em Kant são alicerçadas no “Princípio 
Supremo da Moralidade”. Segundo ele, tal princípio possibilita que a ação humana seja 
transformada em lei  universal,  a  fim de guiar  o comportamento de todos os seres 
racionais e, além disso, é fundamental que não seja instrumento de vontade própria,  
mas uma finalidade em si mesma, para que o “outro” seja percebido como ser moral, 
fazendo  com  que,  então,  seja  construído  o  “Princípio  da  Dignidade  Humana”  e,  
consequentemente, o “Princípio da Solidariedade”.

Conforme  os  princípios  defendidos  por  Kant,  pode-se  perceber  que  seu 
Projeto Pedagógico defende o pressuposto de formar um homem racional que seja 
moral, ético, autônomo e, além disso, que suas atitudes possam ser adotadas de forma 
universal, uma vez que prioriza a concepção do outro na formação do ser moral. É 
importante  ressaltar  também  o  vínculo  por  ele  estabelecido  entre  sensibilidade  e 
razão na construção de seu projeto pedagógico.

Kant afirma que a educação consiste na cultura escolástica, mecânica, ou 
didática,  a  que  se  refere  à  habilidade;  a  que  se  refere  à  formação  pragmática,  
relacionada à prudência e direcionada à cultura moral, que trata da moralidade.

A primeira é necessária para tornar o homem habilitado para alcançar suas 
finalidades; a segunda, para que seja cidadão e, por fim, a formação moral possibilita 
ao homem um valor que está associado à inteira espécie humana.

Para Kant a moralidade está integrada ao caráter, o qual, para ser bem

123

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

 formado, é preciso dominar as paixões: “No que toca às suas tendências, o homem não 
deve  deixá-las  tornarem-se  paixões,  antes  deve  aprender  a  privar-se  um  pouco 
quando algo lhe é negado”. (KANT, 1999, p. 86)

Verifica-se,  assim,  que  Kant  considera a  consolidação  do caráter  como a 
etapa suprema da educação: “A etapa suprema é consolidação do caráter. Consiste na 
resolução firme de querer fazer algo e colocá-lo realmente em prática” (KANT, 1999, p. 
87), a qual é consolidada no momento em que se materializam as ações pensadas pelos 
seres humanos, visto que o não cumprimento compromete a consolidação do bom 
caráter do indivíduo.

3 KANT E A AUTONOMIA COMO PRINCÍPIO DA MORALIDADE EM SEU 
PROJETO PEDAGÓGICO

A autonomia é defendida por Kant a partir do princípio da dignidade da 
natureza  do  homem,  enquanto  que  a  liberdade  é  a  entrada  para  o  universo  da 
autonomia da vontade.

Neste sentido, Kant afirma, no Princípio Supremo da Moralidade, que não 
existe a possibilidade de haver uma boa ação que não se realize com boa vontade, ou  
seja, é essencial que a vontade, que é pura, esteja alicerçada entre o querer e a razão e 
que esta produza uma vontade boa em si mesma, como bem supremo, o qual é movido 
pelo sentido do dever. Este, consequentemente, deve ser direcionado através da ideia 
de imparcialidade, livre de pensamentos subjetivos e sensíveis.

Todas as relações morais entre seres dotados de razão, que encerram um 
princípio da concordância da vontade de um com a do outro,  se podem 
reduzir ao amor e ao respeito; na medida em que este princípio é prático, o 
fundamento de determinação da vontade reduz-se, quanto ao primeiro, ao 
fim e, quanto ao segundo, ao direito do outro. (KANT, 2004, p. 138)

Tal fato permite compreender que a consciência moral é valorizada em Kant
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 a partir do senso do dever, cujo valor moral está relacionado intimamente à vontade 
livre, visto que, a norma moral, para Kant, deve ser universal e categórica.

A própria humanidade é uma dignidade;  de fato,  o homem por nenhum 
homem (nem pelos outros, nem sequer por si mesmo) pode ser utilizado só 
como  meio,  mas  sempre  ao  mesmo  tempo  como  fim,  e  nisto  consiste 
justamente a sua dignidade (a personalidade), em virtude da qual se eleva 
sobre todos os outros seres do mundo que não são homens e que, contudo, 
são susceptíveis  de uso;  eleva-se,  por conseguinte,  sobre todas as  coisas. 
(KANT, 2004, p. 108)

Este pensamento pode ser compreendido como o dever moral, ou seja, a lei 
suprema da moralidade, cujo valor moral da ação está nos princípios internos que a 
movem e não podem ser visualizados.

As pessoas particulares devem em primeiro lugar estar atentas à finalidade 
da  natureza,  mas  devem,  sobretudo,  cuidar  do  desenvolvimento  da 
humanidade,  e fazer com que ela se torne não somente mais  hábil,  mas 
ainda mais moral e, por último - coisa muito mais difícil -, empenhar-se em 
conduzir  a  posteridade  a  um  grau  mais  elevado  do  que  elas  atingiram. 
(KANT, 1999, p. 25)

Diante disso, uma ação pode ser considerada, ao mesmo tempo, necessária e 
boa  por  si  mesma,  ao  que  Kant  denomina  Imperativo  da  Moralidade,  cujo  ato  de 
pensar  é  fundamental  e  tal  ato,  independentemente  do  resultado,  deve  ser, 
sobremaneira, bem intencionado.

Neste ínterim, a moral apresenta uma especificidade própria, no momento 
em  que  abrange  obrigações  e  deveres  considerados  supremos  e  que  possibilite 
considerar o próximo, posto que: “A cultura moral deve-se fundar sobre máximas, não 
sobre a disciplina.  Esta impede os defeitos;  aquelas formam a maneira de pensar”. 
(KANT, 1999, p. 75)

Em suma, para Kant,  a  autonomia é  o alicerce da dignidade da natureza 
humana,  como  também  de  toda  a  natureza  racional,  visto  que  o  bem  deve  ser 
praticado pelo homem com a finalidade do bem em si mesmo.
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4  AUTONOMIA  E  MORALIDADE  PARA  A  LIBERDADE  NO  PROJETO 
PEDAGÓGICO KANTIANO

É  possível  considerar  que  o  homem  é  livre  no  momento  em  que  tem 
conhecimento.  Dessa  forma,  passa  por  processos  de  mudanças,  progressos  e 
desenvolvimento,  no intuito de alcançar sua felicidade e exercer sua vontade com 
liberdade e autonomia.

Por  conseguinte,  a  liberdade  está  associada  ao  interesse  coletivo  e 
fundamentada em critérios morais, considerando-se a obrigação e a responsabilidade 
para com o próximo.

Considerando-se essa assertiva, entende-se que, em Kant, uma vontade livre 
está  associada  a  leis  morais  e,  portanto,  sujeita  a  leis  universais,  ou  seja,  o  bem 
supremo é formado pela moralidade e esta deriva da liberdade.

Assim,  o  princípio da  ética  em Kant pode  ser  compreendido  a  partir  do 
momento  em  que  se  tem  consciência  da  liberdade,  cuja  ação  somente  pode  ser 
considerada livre quando está associada à razão prática, pois o homem:

[...] como sujeito de uma razão prático-moral, está acima de todo o preço; 
pois, enquanto tal (homo noumenon), não se pode valorar só como meio 
para  fins  alheios,  e  até  para  os  seus  próprios  fins,  mas  como fim em si  
mesmo, isto é, possui uma dignidade (um valor interno absoluto), graças à 
qual  força  ao  respeito  para  com  ele  todos  os  demais  seres  racionais  do 
mundo, e se pode medir com qualquer outro desta classe e apreciar-se em 
pé de igualdade. (KANT, 2004, p. 73)

Sendo assim, para Kant, um ser racional somente tem vontade própria no 
momento em que conhece a ideia de liberdade, ou seja, vontade livre e, na prática, a 
vontade de um ser humano deve ser direcionada a todos os seres humanos.

Liberdade para Kant é, assim, autonomia. Neste sentido, a razão prática e a 
liberdade são consideradas o centro de sua filosofia. Dessa forma, o sentido de
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 liberdade atribui aos seres possuidores de razão e de vontade a capacidade de agir, 
conforme sua liberdade. Assim posto, o filósofo acredita que o fato de o ser humano 
ter a condição da felicidade já é condição para se ter consciência moral.

Em contrapartida, Kant denota preocupação com o fato de que se o homem 
se considera livre, por se considerar autônomo, por outro lado, ele tem a consciência 
de que se submete à lei moral, por atribuir a liberdade da vontade.

Dessa  forma,  o filósofo defende o  pensamento de que a  liberdade revela 
autonomia,  posto  que  são  conceitos  mútuos,  permitindo  ao  homem  encontrar  a 
faculdade da razão, à qual é manifestada como ideia e, por isso mesmo, pura.

Considerando-se  este  pensamento,  Kant  acredita  que  educar  para  a 
liberdade tem relação com o processo de submissão e  constrangimento,  ou seja,  é 
necessário  o  constrangimento  para  que  haja  educação  bem  sucedida:  “É  preciso 
habituar o educando a suportar que sua liberdade seja submetida ao constrangimento 
de outrem e que, ao mesmo, dirija corretamente a sua liberdade”. (KANT, 1999, p. 33)

Esse  processo  permitirá  o  acúmulo  de  experiências  por  meio  do 
conhecimento, da disciplina e da instrução. No processo da instrução, Kant (1999, p. 
66)  afirma  ser  necessário  à  criança  “procurar  unir  pouco  a  pouco  o  saber  e  a 
capacidade”, para que, posteriormente, alcance sua liberdade, que é condicionada sob 
três  regras  no  processo  de  educação  kantiana:  liberdade  dada  desde  a  primeira 
infância, com a condição de não impedir a liberdade alheia; fazer com que as crianças 
percebam que elas podem atingir seus objetivos; provar que os constrangimentos a 
que são submetidas tem a finalidade de fazerem-nas usar melhor a liberdade, por esta 
razão, esta etapa deve ser mais tardia, adotada em momento em que a criança consiga  
ter maturidade para apreender tais ensinamentos:

Deve-se  orientar  o  jovem  à  humanidade  no  trato  com  os  outros,  aos 
sentimentos cosmopolitas. Em nossa alma há qualquer coisa que chamamos
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 de interesse: 1. Por nós próprios; 2. Por aqueles que conosco cresceram; e,  
por fim, 3. Pelo bem universal. É preciso fazer os jovens conhecerem esse 
interesse para que eles  possam por ele se animar.  Eles  devem alegrar-se 
pelo bem geral  mesmo que não seja  vantajoso  para  a  pátria,  ou para  si 
mesmos. (KANT, 1999, p. 106)

Conforme  explanado,  é  evidente  que  disciplina  e  instrução  são 
fundamentais  no  processo  de  moralização  do  homem  civilizado,  o  qual  é  polido, 
“humanizado”, a partir da educação. É esta que torna o homem, verdadeiro homem.

Segundo Kant (1999), esse processo ocorre basicamente por dois vieses: o 
cuidado material com a criança - por pais, amas de leite, babás -, focando, assim, as  
necessidades básicas do ser humano, chamando a atenção para a importância de jogos, 
ginástica, alimentação saudável, enfim, para a cultura não só dos corpos, mas da alma.

O segundo momento alude a questões referenciadas à habilidade, prudência 
e moralidade, permitindo averiguar que a disciplina, no Projeto Pedagógico Kantiano, 
visa ao seguimento de regras disciplinares; à obediência racional do mundo moral; à 
coação, necessária ao afastamento do ser humano ao estágio primitivo, de selvagem.

A disciplina, neste processo, dar-se de forma paulatina, para que desenvolva 
a formação do homem com êxito e possa também permanecer em todo o seu processo 
educacional,  possibilitando  perceber  que  a  disciplina  no  processo  educacional 
Kantiano objetiva constituir, não apenas um ser, mas também uma sociedade moral, 
ética, que saiba utilizar de forma autônoma sua liberdade.

A liberdade é posta como fundamental no Projeto Pedagógico Kantiano para 
que o homem consiga aprimorar-se como ser moral e autônomo. Nesse sentido, como 
ser racional que é o homem, ele está presente no mundo inteligível e sua vontade 
própria, sob a perspectiva da liberdade, deve estar unida ao conceito de autonomia e 
esta, vinculada, ao princípio universal da moralidade - responsável por fundamentar, 
segundo Kant, todas as ações de todos os seres racionais.
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5 CONCLUSÕES

Estudar  Filosofia  da  Educação,  em  um  primeiro  momento,  pôde  parecer 
mais uma das disciplinas curriculares para o cumprimento de créditos do Mestrado 
em Educação do Núcleo de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Sergipe.  Entretanto,  através  das  obras  adotadas  pelos  ministrantes  da  referida 
disciplina para serem discutidas em sala de aula, tal percepção foi se desconstruindo, 
uma vez que as acaloradas discussões de Kant e Adorno possibilitaram uma percepção 
ampla acerca do pensamento filosófico, permitindo a (des) construção de indagações 
sobre fatos que permeiam a Educação fazendo com que a assertiva de Platão1 acerca 
da  necessidade  de  refletir  sobre  os  fatos,  independentemente  do  resultado  a  ser 
alcançado, tornasse-se verdadeira.

A  metodologia  adotada  pelos  ministrantes  da  disciplina  também  foi  de 
grande  valia,  pois  instigou  os  discentes  a  refletirem  sobre  diferentes  questões 
apresentadas nas obras selecionadas, as quais denotaram um encadeamento de ideias 
que se complementaram. As discussões realizadas em sala de aula permitiram, não 
apenas compreender a Filosofia como “[...] disposição interior de quem estima o saber, 
ou o estado de espírito da pessoa que deseja o conhecimento, o procura e o respeita” 
(CHAUÍ,  2006,  p.  25),  mas  também conhecer  a  grande relevância  da  Filosofia  para 
melhor pensar sobre diferentes questões, a exemplo da Autonomia e Moralidade no 
Projeto Pedagógico Kantiano, discutido neste estudo.

Para  Kant,  ficou  evidenciado,  nesta  explanação,  que  a  boa  vontade  é 
fundamental  ao  princípio da ação moral  e,  através  desta,  é  possível  ter  acesso ao 
conceito  de  liberdade,  fundando  uma  moral  autônoma,  a  partir  de  imperativos 
categóricos - deveres fundamentados na razão pura.
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Por  esta  razão,  acredita  Kant  que  a  moralidade  relaciona-se  tanto  ao 
indivíduo  como  ser  particular,  quanto  ao  indivíduo  que  está  inserido  em  uma 
comunidade.

Destarte, a moralidade Kantiana refere-se, em um primeiro momento, ao 
indivíduo, posto que as obrigações morais para com ele mesmo estão presentes em sua 
própria essência; em um segundo momento, a toda humanidade, posto que esta deve 
se  reconhecer,  não somente na singularidade da pessoa,  mas na de todos os seres 
humanos.

Este  estudo  possibilitou,  por  fim,  perceber  que  o  Projeto  Pedagógico 
Kantiano defende o pressuposto de que a lei soberana da moralidade é a liberdade, 
compreendida  como princípio  da  autonomia,  em que  o  homem,  ser  racional,  está 
fundamentado em uma lei  universal  que compreende liberdade e autonomia como 
características inerentes ao ser moral.
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Las causas estructurales de la historiografía de la intimidad
Por: Ardit Guido (ardotieluno@hotmail.com)17

Resumen
Es en este sentido que indaga acerca del desmembramiento del sistema feudal y la 
posterior centralización del poder estatal sobre poblaciones cada vez mayores; y cómo 
estos cambios acotan el campo de acción político-social disponible al sujeto. Lo cual 
redunda en que los sujetos modernos comiencen de manera creciente a comportarse 
replegarse en su esfera más íntima. Esta recuperación y fortalecimiento del ámbito de 
lo privado provoca el  surgimiento de corrientes  historiográficas  cuyo centro es  el  
individuo y su esfera más íntima e inmediata. Para el cientista social lo importante es 
ahora indagar el universo relacional de los sujetos en el mundo social a escala humana 
y  cotidiana.  Todo  lo  cual  se  manifiesta  en  corrientes  tales  como  el  Estudio  de  la 
Familia, la Microhistoria, la Historia de las Emociones, etc. 
Palabras  Clave:  Estructura;  Superestructura;  Capitalismo  Tardío;  Historiografía; 
Intimidad

Resumo
En la senco ke ĉu demandu pri rompo de la feŭda sistemo kaj posta centralizo de ŝtata potenco  
en ĉiu foje pli granda popoloj; kaj kiel ĉi tiuj ŝanĝoj limigas sociopolitikan kampon disponebla al  
individuo.  Kiu  ĝiras  ĉirkaŭ  la  modernaj  personojke  komencas  tiom  kreskantan  manieron,  
kondukiĝi kurbiĝo en siaj plej intimajn sferon. Tiu reakiro kaj plifortigo de la privata sektoro  
sekvigas aktuala historia kies centro estas individuo kaj siaj plej intima kaj tuaj sfero. Por socia  
sciencisto,  la  grava afero estas,  nun,  demandi  rilatan universon de la personoj,  en la  socia  
mondo kaj  ĉiutaga homa skalo.  Ĉiuj  kiuj  manifestas  en tiaj  ĉenoj,  kiel  la  Familia  Studo,  la  
Mikrohistorio de Emocioj ktp.
Ŝlosilvortoj: Strukturo; Superstrukturo; Malfrua kapitalismo; Historiografio; Intimeco.

17 Doutorando em Filosofia pela Universidade de Buenos Aires/ Argentina, pesquisador e estudante 
no Projeto de Pesquisa UBACyt, intitulado Desfazer os afetos: aproximações ao impacto do giro 
afetivo sobre a Filosofia Prática. É professor de Filosofia da História na Universidade de Buenos 
Aires/ Argentina, atuando na disciplina sobre As transformações na questão identitária a partir do 
surgimento da democracia capitalista.
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Abstract
The  article  is  presented  through  a  marxist  viewpoint;  since  it  states  the  existence  of  a  
correlation between structural changes, taking place at an economic level, and superstructural  
productions. It’s in this sense that the article explores the fall of the feudal system, the following  
centralization  of  power  over  increasingly  larger  populations,  and  the  way  these  changes  
affected the socio-political field of action available to the individual, which became increasingly  
narrowed. Social interaction increasinlgy becomes limited to mere observation, to some sort of  
voyeurism, in  which each subject  is  now foreign to  everybody else,  while  his  relatives  and  
personal friends represent to him the entire human specie. This recovery and strenghten of the  
private sphere helps the rise of historiographical studies that focus on the individual  and his  
most  iimediate  and  intimate  sphere.  The  important  thing  is  to  unravel  society,  not  based  
anymore on the individual’s  position whithin  a  certain structure,  but  to  explore  the social  
universe  at  a  human  level,  through  the  study  of  interpersonal  relationships.  All  of  this  is  
manifest in the study of Family, Microhistory, History of Emotions, etc.
Key Words: Structure; Superstructure; Capitalism; Historiography; Intimacy

Desde una perspectiva marxiana se cree en la existencia de una correlación 
entre  los  cambios  estructurales que  tienen  lugar  a  nivel  económico-político  y  las 
producciones superestructurales del ámbito cultural, académico o intelectual; en tanto 
de  alguna  manera  son los  primeros  los  que  inauguran o  posibilitan  determinados 
conceptos o estructuras del pensamiento. Es en este sentido que puede ensayarse una 
lectura histórica en estos términos; intentando considerar la manera en que ciertos 
cambios  a  nivel  estructural;  en  particular  el  surgimiento  del  capitalismo  tardío, 
-entendido  en  términos  de  Jameson-,  pudo  no  sólo  afectar  sino  también  incluso 
posibilitar el surgimiento de determinados modos del pensar el pasado.

Es  así  como cabe analizar,  tal  como señala  Chevallier,  la  manera en que 
mientras “la aristocracia unía a los súbditos entre sí por una larga cadena que ascendía desde  
el  aldeano  hasta  el  rey (…)  La  democracia  rompe  esta  cadena  y  deja  separados  a  sus  
eslabones”18.  Al  tiempo  que  durante  el  feudalismo  el  poder  estaba  atomizado  y 
fragmentado en numerosas secciones pequeñas, dentro de las cuales existían fuertes

18. CHEVALLIER, Jean-Jacques, Los Grandes Textos Políticos, Aguilar, 1990, p.245.
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 lazos sociales, era posible por tanto, intervenir en el ámbito social de manera directa,  
pues “cada uno era protegido por alguien que estaba por encima de él y protegía a alguien que  
estaba por debajo"19.  Sin embargo, es a partir de este desmembramiento del  sistema 
feudal,  y  posteriormente  con  la  creciente  centralización  del  poder  estatal  sobre 
poblaciones  cada  vez  mayores;  que  el  campo de  acción político-social  comienza  a 
verse  crecientemente  acotado.  Esta  situación  se  radicaliza  durante  el  capitalismo 
tardío, en tanto que dispone “a cada ciudadano a aislarse de la masa de sus semejantes y a  
retirarse con su familia y amigos; de tal modo que, después de haber creado así una sociedad a  
su estilo, abandona de buena gana a si misma a la gran sociedad”20. Así, como afirma Richard 
Sennett;  la  interacción  social  va  quedando  paulatinamente  limitada  a  la  pura 
observación o la  participación pasiva,  a  una suerte de voyeurismo extraño a  todo 
contacto.  El  juego  libre  de  la  vida  subjetiva  parece  entonces  requerir  un  entorno 
encerrado más que uno expuesto. Tal como observa Chevallier a los sujetos modernos; 
“cada uno de ellos retirado y aparte y como extraño al destino de todo los demás; sus hijos y sus  
amigos particulares forman para él toda la especie humana”21.

Es en este sentido que, por ejemplo, mientras la tradición interpela al Emilio 
de Rousseau en tanto una obra obsoleta, propia de un ideología chauvinista; puede 
bajo  esta  luz  ensayarse  una  exégesis  innovadora;  en  tanto  cabe  concebir  que  el 
ginebrino pudo notar que, tras los cambios que estaban teniendo lugar en la sociedad;  
aquel  ámbito  quedaba  como  pasible  de  ser  resguardado  como  idóneo  para  la 
manifestación  del  sujeto  debe  ser  finalmente  aquel  que  tradicionalmente  ha  sido 
entendido como el de lo privado; es decir, el de la intimidad familiar. Podría radicar  
aquí entonces la razón por la cual Rousseau escribe el Emilio marcando una clara y

19. Ídem.
20. Ídem, p.245.
21. Ídem, p.250.
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 categórica diferencia entre la crianza que se debe impartir a un niño y a una niña; 
justamente para que aquel que históricamente había retenido para sí el rol de sujeto 
activo  por  excelencia  (el  hombre  europeo adulto),  no  lo  viera  desvanecerse  como 
consecuencia del nuevo orden social, sino que pudiera retenerlo, aunque más no sea 
en  un ámbito  que  había  sido  históricamente  degradado y  olvidado como  el  de  lo 
privado. 

Es  en  este  sentido  que  si  bien  el  presente  trabajo  recupera  la  relación 
marxiana entre  estructura  y  superestructura;  por otro lado entiende al  marxismo en 
tanto  un  pensamiento  bisagra,  que  pretende  aplicar  a  la  sociedad  moderna  un 
esquematismo propio del antiguo régimen; planteando que a partir de la existencia de 
determinados medios de producción y fuerzas productivas, con respecto a los cuales 
los hombres establecen relaciones objetivamente medibles; es posible derivar de allí 
de forma instantánea las clases sociales. El marxismo intenta justamente trasladar el 
esquematismo del ancien regime, al nuevo; en ese sentido funciona como una intentona 
de descifrar cuál es el nuevo código a partir del cual las identidades se distribuyen; sin 
poder ver que justamente la característica movilidad y libertad que el nuevo sistema 
representa  con  respecto  al  antiguo  trae  aparejada  una  descomposición  de  sus 
esencialismos.

Es por esto que a lo largo de los años, si bien es innegable que el marxismo 
ha logrado numerosos adeptos;  es también cierto que parecería consistir cada vez 
más  en  una  herramienta  epistemológica  insuficiente  para  determinar  los  roles, 
posicionamientos y principalmente las  subjetividades de los individuos dentro de la 
estructura social. Al tiempo que muchas de las críticas que otros autores han hecho 
(Weber, Bourdieu, Thompson, etc.) parecieran de alguna manera apuntar a una suerte 
de olvido simbólico en el que habría caído Marx. 

Tal como afirma Jameson, hoy la cultura ya no se encuentra dotada de la
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 relativa autonomía que disfrutó en otros tiempos22; en tanto “la intimidad implica una  
absoluta democratización del dominio interpersonal, en una forma en todo homologable con la  
democracia en la esfera pública”23. Es por esto que el campo de la filosofía de la historia 
ha  sufrido  grandes  cambios  en  el  último  medio  siglo,  no  sólo  en  términos  de  la 
transformación  de  la  disciplina  misma  –centralmente  gracias  al  surgimiento  del 
narrativismo-, sino también por el modo en que fue encarada la redefinición de la  
propia experiencia histórica.  Esta recuperación del ámbito de lo privado provoca el 
surgimiento de corrientes de pensamiento cuyo centro es el individuo y su esfera más 
íntima e inmediata, como el estudio sobre la Historia de la Familia o la Microhistoria; 
que  realizan  una  historiografía  de  cuño  postmoderno  cuya  “tendencia   consiste  en  
concentrar  la  atención sobre  los  fragmentos  antes  que sobre  conjuntos  más  vastos”24 y  en 
“llegar a hacer una lectura lo más formal posible de acciones, conductas, estructuras sociales,  
roles  y  relaciones”25,  muchas  veces  tomando  como  eje  central  documentos  de  tipo 
testimonial. 

Lo curioso es que justamente el surgimiento de subjetividades más plásticas, 
menos rígidas que las que habían existido con anterioridad, bien puede ser leído como 
una consecuencia de tipo superestructural que surge del cambio de régimen, el cual no 
es sino –en última instancia-, producto del nuevo modo de producción. 

Así,  la  plasticidad identitaria que trae aparejada el  nuevo régimen se ve 
reflejada  en  la  producción  intelectual;  la  cual  a  partir  del  marxismo  reniega  de 
procurar nuevos esencialismos identificatorios. 

22. JAMESON, F: La Lógica Cultural del Capitalismo Tardío, Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Madrid, 
2005.
23. GIDDENS, La Transfromación de la Intimidad. Teorema. 1992.
24. GINZBURG, Carlo. Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella. Entrepasados, nº 8 (1995): 51-73
25. LEVI, Giovanni. Sobre microhistoria. En Formas de hacer historia, de PeterBurke (ed.), 119-143. 
Madrid: Alianza Universidad, 1996.
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Tras  esto,  considero  que  esta  búsqueda  identitaria  comienza  en  nuestra 
época a  verse gradualmente desplazada desde las tradicionales coordenadas públicas 
(religión,  título  nobiliario,  origen),  hacia  nuevos  ámbitos  (ideología,  hábitos  de 
consumo,  sexualidad,  etc.),  es  decir,  a  ámbitos  que justamente se  encuentran más 
vinculados  con  aquello  que  tradicionalmente  se  consideró  como  el  ámbito  de  lo 
privado. 

Es  aquí  que  para  el  cientista  social  ya  no  interesa  que un individuo sea 
noble,  comerciante o  campesino;  sino lo  que ese individuo hace;  lo  importante es 
develar el funcionamiento, ya no en función de las posiciones que las personas ocupan 
en  la  estructura  social  sino  de  indagar  el  universo  relacional  de  los  sujetos  en  el 
mundo social a escala humana y cotidiana. Es así que, como afirma Peter Burke, “en la  
última generación, aproximadamente, el universo de los historiadores se ha expandido a un  
ritmo  vertiginoso”26.  De  esta  manera,  surge  una  estrategia  microanalítica  intenta 
adentrarse en los espacios vitales cotidianos y así acercarse a la reconstrucción de las 
experiencias  individuales  a  través  del  estudio  de  las  redes  de  relaciones 
interpersonales. 

El historiador social de fines de los años ‘80 posterga en sus interpretaciones 
los anclajes estructurales fijos y las relaciones de clase que postulaba el marxismo; 
entendiendo  que  se  trataba  de  conceptos  esencializantes  que  era  preciso 
desnaturalizar;  planteando  la  existencia  de  varias  y  competitivas  formas  de 
subjetividad humana distintas de aquellas que nacen de la situación de clase; tales 
como las identidades nacionales, territoriales, etarias, étnicas, culturales, discursivas, 
de género, etc.

26. Burke, Peter, Obertura: La Nueva Historia, su Pasado y su Futuro, en Peter Burke (ed) Formas de hacer 
historia. Madrid, Alianza Universidad. P. 11.
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Historia de las Mujeres
Este  tipo  de  historiografía  pretende  “apelar  a  la  ‘experiencia’  sin  sostener  

implícitamente  conceptos  esencialistas”27,  y  desde  ese  lugar  “describir  la  movilización  
política  sin  apelar  a  identidades  esencializantes  y  ahistóricas”28,  ni  a  “categorías  
excesivamente generalizadoras, como la de clase o la de ‘los oprimidos’”29. 

Tal como afirma Joan Scott, “la mayor parte de la historia de las mujeres ha  
buscado de alguna manera incluirlas como objetos de estudio, como sujetos de la historia”30. Y 
esta  insistencia  en  el  rol  de  la  mujer,  trajo  aparejada  una  revalorización  de  la 
tradicionalmente  considerada  vida  privada,  en  tanto  “propusieron  nuevos  terrenos  de  
acción  e  instituciones  –familia  y  hogares-  como  temas  dignos  de  estudio”31.  Y,  más  aún, 
sostuvieron la  creencia  de  que  esta  posee  tanto  aspectos  públicos  como políticos. 
Según nuestra lectura, esta  politización de la vida privada es una consecuencia de la 
mutilación a la que se encuentra sometida la vida pública en el capitalismo avanzado. 

También,  creemos  que  la  disolución  de  las  antiguas  identidades,  y  la 
consecuente búsqueda a la que el sujeto contemporáneo se encuentra supeditado se 
refleja en este modo de hacer historia que sostiene que la existencia de complejidad e 
inestabilidad en toda identificación del  sujeto,  incluida la  de “las mujeres”.  De ese 
modo, no supone una identidad preexistente en estas, sino que pretende investigar los 
procesos de su construcción; es decir, en lugar de de atribuir un significado inherente 
a categorías de “hombre” y “mujer”, intentar analizar cómo se afianza su significado 
históricamente. De esta manera erige el concepto de “género”, que “es una forma de

27. Scott Joan (1996) Historia de las Mujeres en Peter Burke (ed) Formas de hacer historia. Madrid, 
Alianza Universidad. P. 86.
28. Ídem.
29. Ídem.
30. Ídem, p.71.
31. Ídem, p.75
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 referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de hombres y  
mujeres”32

Historia de la Familia:
La modernización parecía haber desintegrado progresivamente los lazos de 

parentesco, produciendo un debilitamiento de los controles y límites impuestos a los 
individuos por la comunidad al tiempo que adelantaba y enfatizaba un conjunto de 
nuevas ideas; el individualismo y su consecuente libertad de los cónyuges para elegir 
pareja.  Así,  “socavados  los  viejos  valores  tradicionales  se  daban  las  condiciones  para  el  
surgimiento de la afectividad y de la individuación”.33

La investigación histórica realizó un giro hacia el terreno de las prácticas, la 
cultura y las relaciones en el interior del mundo doméstico, planteándose temas como 
el surgimiento de la afectividad, los patrones de relación de padres e hijos, la infancia,  
la  sexualidad  y  la  educación.  Es  un  hecho  que  se  ha  consolidado  una  corriente 
historiográfica que hace de la familia su principal centro de interés. 

Si bien puede contra argumentarse que la disciplina histórica siempre ha 
tenido a la familia como uno de sus tópicos de interés, lo cierto es que lo hizo en tanto 
la consideró a la manera aristotélica como institución fundante de las sociedades que 
estudiaba en tanto foco de su atención. El cambio radical que tuvo lugar en la década 
del sesenta del siglo pasado fue el surgimiento de la familia como objeto específico de 
estudio.  

Es  así  que el  cambio  de  régimen,  junto  con los  cambios ideológicos  que 
suscitó; posibilitó el surgimiento de nuevos focos de atención para la disciplina

32. Scott, Joan, El Género: Una Categoría Útil para el Análisis Histórico,  en Marta Lamas El Género: La 
Construcción Cultural de la Diferencia Sexual. PUEG, México, pp. 235-302.
33. BJERG, María y Roxana Boixados (eds.) La familia. Campo de investigación interdisciplinario. Teoría,  
métodos y fuentes. Buenos Aires, UNQ, 2004
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 histórica; sin embargo, también aparecieron análisis históricos -o microhistóricos- en 
los cuales tuvieron lugar estudios a escala reducida, localizados en regiones acotadas, 
pueblos o pequeñas ciudades.

Microhistoria:
Mientras que la historia social se ha considerado tradicionalmente capaz de 

aplicar  modelos  rígidos  a  la  historia,  y  los  estudios  ‘macro’,  en  general  se  han 
caracterizado por la utilización de una suerte de método deductivo, “que organiza las  
evidencias  en  torno  a  un  marco  de  referencias  consciente  o  inconscientemente  pre-
determinado”34;  la  microhistoria  surgió  como  una  reacción  contra  el  estudio  de  la 
sociedad sin rostro humano. El paradigma que anterior sufrió una crisis generalizada 
que sacudió la creencia muy extendida en la posibilidad de formular leyes rigurosas de 
conducta  social.  Es  frente  a  esto  que  se  erige  la  microhistoria  pretendiendo 
suministrar representaciones más realistas y menos mecanicistas.

Se  trata  de  una  historiografía  postmoderna  cuya  “tendencia   consiste  en  
concentrar  la  atención sobre  los  fragmentos  antes  que sobre  conjuntos  más  vastos”35 y  en 
“llegar 

a  hacer  una  lectura  lo  más  formal  posible  de  acciones,  conductas,  estructuras  
sociales,  roles  y  relaciones (…)  los  individuos  crean  constantemente  su  propia  
identidad y los grupos se definen de acuerdo con conflictos y solidaridades que, sin  
embargo, no pueden ser asumidas a priori”36. 

La  microhistoria  se  propone  destacar  el  papel  activo  del  individuo,  que 
antes parecía simplemente pasivo o indiferente; poniendo el acento en las acciones

34. BARRIERA, Darío (1999) Las «babas» de la microhistoria. Del mundo seguro al universo de lo posible  en 
Prohistoria nº 3. pp 177-186
35. GINZBURG, Carlo (1995) Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella en Entrepasados, nº 8. pp. 51-73
36. LEVI, Giovanni (1996) Sobre microhistoria en Peter Burke (ed) Formas de hacer historia. Madrid, 
Alianza Universidad. Pp. 119-143
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 individuales para de esa manera “trabajar con una representación diferente, más compleja  
y realista, de la racionalidad de los actores sociales”37. 

Es  aquí  que puede notarse que la  aparición de condiciones estructurales 
tales como para posibilitar el surgimiento histórico del individuo en tanto tal; viabiliza 
que el sujeto se gane un lugar en tanto agente activo de la historia. Al tiempo que la  
ruptura mencionada  de  los  lazos  sociales  permite  “estudiar  lo  social  no  como  objeto  
dotado de propiedades inherentes, sino como conjunto de interrelaciones cambiantes existentes  
entre configuraciones en constante adaptación”.38

Historia de las Emociones:
Aun más, en los últimos años han surgido intentos de realizar estudios sobre 

la  Historia  de  las  Emociones;  el  cual  que  comenzó  tímidamente  en  los  ‘80  y  se 
expandió en los últimos años, y cuya investigación descansa en la asunción de que las 
emociones son formadas culturalmente y aprendidas a través de contextos y prácticas 
sociales. Sin embargo, el estudio señala que las  reglas del sentir no son dictaminadas 
desde arriba, a larga escala, de manera dictatorial. Sino que, muy por el contrario, en 
tanto miembros de grupos e instituciones sociales, los individuos no son recipientes 
pasivos sino activos participantes en crear,  mantener o desmantelar  estas reglas a 
través  de  sus  prácticas  diarias.  Es  así  que  el  surgimiento  del  individuo  como  tal  
redunda en la centralidad de su vida íntima y testimonial y a partir de allí tiene lugar 
una reformulación de la idea de agencia entendida como capacidad de acción. 

Es así como puede realizarse una lectura que toma tanto como rechaza del 
marxismo, y que pretende explicar las condiciones de posibilidad de algunas de las 
corrientes de la historiografía posmoderna.

37. Ídem.
38.  Ídem.
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Consumo
El creciente individualismo propiciado por la Edad Moderna se vio reflejado 

en la aparición de determinados productos tales como los vasos individuales, -en lugar 
de jarras comunes-, y las sillas, -en lugar de bancos-, de cualquier manera, el análisis 
del consumo va puede ir mucho más allá. 

Como sostiene Giovanni Levi, los modelos más atrayentes hoy en día son 
aquellos que hacen hincapié en la libertad de elección del agente; De Vries lo secunda 
afirmando que “el clima académico imperante en la actualidad tiende a celebrar el triunfo de  
la  voluntad  del  individuo  como  arquitecto  de  su  propia  identidad”39;  justamente,  la 
desaparición de un eje articulador de las identidades que tiene lugar con la caída del  
feudalismo, y su posterior exacerbación durante el capitalismo tardío, generan, a la 
vez de un individuo replegado del ámbito social, un sujeto que se cree una suerte de  
demiurgo de sí mismo; que se piensa a sí mismo como su propio creador. Y es en ese  
sentido  que  el  consumo  comienza  de  manera  creciente  a  desempeñar  funciones 
comunicativas  y  expresivas  respecto de esta  identidad elegida.  Es  así  que muchos 
anuncian que con el posmodernismo, la política de la clase, basada en la producción,  
cede el paso a la política de la identidad cultural, centrada en derredor del consumo. 

La característica principal de este tipo de consumo, señala De Vries, es que 
su  función  no  tiene  que  ver  con  aumentar  el  confort  personal,  sino  más  bien  con 
proporcionar confort social; es decir, no está destinado al uso personal, sino que su uso 
no es sino una señal social, un signo. Pero es curiosamente este consumo el intento de 
distinguir a los individuos entre sí; y representa las coordenadas a partir de la cual los 
sujetos intentan construir sus identidades.

39. DE VRIES, Jan. La revolución industriosa. Consumo y economía doméstica desde1650 hasta el presente. 
Barcelona: Crítica, 2009.
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Historia desde abajo:
En  primer  lugar,  cabe  destacar  que  los  historiadores  marxistas  habían 

tendido a restringir el estudio de la historia de las clases inferiores a los “episodios y  
movimientos en los cuales las masas emprendían una actividad política”40. En este sentido, el 
subordinado sólo interesaba en tanto que miembro de una clase.

En  segundo  lugar,  tal  como  afirma  Jim  Sharpe,  uno  de  los  principales 
propósitos  de  la  historia  “consiste  en  proporcionar  a  quienes  la  escriben  o  leen  un  
sentimiento  de  identidad,  una  idea  de  procedencia”41,  por  lo  cual  considera  que  “es  
fundamental la utilización de la historia para ayudar a la propia identificación”42.

Es en este sentido que la Historia desde Abajo representa una ruptura con la 
historiografía que antecede en tanto considera los seres humanos objeto de su estudio, 
“fueron capaces de constituir un mundo por sí mismos: de ese modo fueron actores históricos,  
crearon historia”43 y que sus acciones afectaron al mundo.
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Considerações sobre o ensino de Filosofia, sua relação com a educação e a noção 
de meio ambiente

Por: Humberto Calloni (hcalloni@mikrus.com.br)44
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RESUMO
Filosofia,  Educação  e  meio  ambiente  é,  certamente,  um dos  trinômios  conceituais  
significativos e inadiáveis para o debate que deve emergir quando consideramos a 
tarefa da Filosofia nos dias atuais, o quefazer da Educação e o entendimento da noção 
de  meio  ambiente.  Nesse  sentido,  o  objetivo  deste  ensaio  é  enfatizar  o  diálogo 
implícito  entre  Filosofia,  Educação  e  meio  ambiente  no  processo  pedagógico.  O 
enfoque teórico da presente reflexão é esboçado pela noção de complexidade e,

44 É doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRS, mestre em Educação 
pela  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul,  graduado  em  Pedagogia  e  Filosofia  pela 
Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul,  é  servidor  público  federal,  docente  lotado  na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ministrando as disciplinas de Ética, Fundamentos da 
Educação Ambiental,  Educação  Ambiental  e  Complexidade,  Introdução à  Filosofia  e  Educação  e 
Trabalho. Participa das Linhas de Pesquisa Fundamentos da Educação Ambiental, Complexidade e 
Estudos da Complexidade. É Coordenador do Projeto de Pesquisa Concepções éticas em pesquisas  
sobre Educação Ambiental, revisor dos periódicos científicos Ambiente & Educação, Cadernos da 
Educação, Momento, Espaço Acadêmico e Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental. 
Autor  de  artigos  em  periódicos  científicos  nacionais.  É  autor  dos  livros  “Paulo  Freire  – 
Enciclopédia” (2012), “Nos trilhos da história da ferrovia: entrevista com Paulo Nilton de Carvalho” 
(2010) e “Os sentidos da interdisciplinaridade” (2006). é coautor dos livros “Educação popular e a  
pedagogia  da  contramarcha”  (2013),  “A  infância  no  Ensino  Fundamental  de  9  anos”  (2012),  
“Diálogos com Paulo Freire: ensaios sobre educação, sociedade e cultura” (2012) dentre outros.

45 É mestre em Educação pela Universidade Luterano do Brasil – ULBRA, especialista em Docência 
Universitária pela Universidade Luterana do Brasil, graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade 
de  Ciências  Contábeis  e  Administrativas  São  Judas  Tadeu  –  FCCASJT.  É  docente  atuando  na 
disciplina  de  Contabilidade  Aplicada  a  Administração  no  Centro  de  Formação  Profissional  São 
Francisco,  é consultor em gerenciamento de projetos na PROMONT, plicando treinamentos nas 
áreas de Segurança em tráfego da informação e Pesquisa e desenvolvimento. Atua como Analista de 
Sistemas na Companhia de Processamentos de Dados do Rio Grande do Sul. Participa da Linha de  
Pesquisa Segurança em Tráfego Remoto de Informações e é autor do livro “Mais uma lacônicas  
viagem no tempo e no espaço” (2011).
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 metodologicamente, apoiamo-nos nos estudos e pesquisas teóricas a partir também 
do Grupo de Estudos e Pesquisa da Complexidade – GEC/CNPq. Preferimos manter os  
conceitos  Educação,  Filosofia  e  meio  ambiente  nas  suas  singularidades  por  mera 
formalidade,  ainda que saibamos das  inúmeras  semânticas,  ou  seja,  dos  diferentes 
sentidos, significados e orientações teóricas que tais conceitos adquiriram ao longo de 
suas respectivas compreensões histórias, até o presente momento, no Ocidente.
Palavras-chave: Educação. Filosofia. Meio Ambiente. Complexidade.

Resumo
Filozofio, eduko kaj medio estas, certe, uno el la plej signifaj konceptaj trinomaj kaj  urĝaj al la  
debato kiu devas ŝpruci kiam ni konsideras taskon de hodiaŭa filozofio, kion fari kun Edukokaj  
kompreno de la koncepto de medio. En tiu senso, intenco de ĉi tiu eseo estas elstari implicita  
dialogo  inter  Filozofio,  Eduko  kaj  medio  en  la  eduka  procezo.  La  teoria  aliro  de  ĉi  tiu  
interkonsiliĝo  estas konturita per  la  nocio  de  komplekseco  kaj,  metodologie,  ni  subtenas  en  
studoj kaj  teoria esplorado ankaŭ de la Studa kaj Esplora Grupo pri Komplekseco – SEGK –  
CNPq. Ni preferas konservi konceptojn Eduko, Filozofio kaj Medio en iliaj speciala oj per nuraĵ  
formala o , kvankan ni scias multajn da la semantika, aŭ estas, la diversaj sensoj, signifoj kajĵ  
teoriaj  orientiĝoj  ke  tiaj  konceptoj  akiris  super  iliaj  respektivaj  komprenoj  rakontoj  al  la  
ĉeestanta fojo en la Okcidento.
Ŝlosilvortoj: Eduko; Filozofio; Medio; Komplekseco.

ABSTRACT
Philosophy,  Education  and  Environment  are  certainly  the  three  most  significant  and  
unavoidable  concepts  for  the  debate  that  should  emerge when we consider  the task  of  the  
Philosophy today, what to do with Education and the awareness of the notion of Environment.  
In this line, the objective of this essay is to emphasize the implicit dialog among Philosophy,  
Education and Environment in the educational process. The theoretical focus of this thinking is  
drawn by the notion of complexity and we are methodologically based in the studies and the  
theoretical  researches  developed  by  the  Grupo  de  Estudos  e  Pesquisa  da  Complexidade  -  
GEC/CNPq.  We  opt  to  use  the  concepts  of  Education,  Philosophy  and  Environment  in  its  
singularities by mere formality,  even knowing about the many semantics available,  i.e.,  the  
several senses, meanings and theoretical orientations that such concepts acquired throughout  
their respective historical understanding in the Occident until the present time. 
Keywords: Education. Philosophy. Environment. Complexity

Argumentos em favor de um enfoque transdisciplinar entre Filosofia,
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 Educação e meio ambiente.
A  compreensão  de  Educação  como  processo  indissociável  do  estudo  da 

Filosofia  e  a  significativa  inclusão  da  noção  de  meio  ambiente  físico  e 
antropossociológico como elemento crucial ao conhecimento nesse limiar do século 
XXI, sugere-nos a emergência de um novo olhar hermenêutico no âmbito das ciências 
da natureza e das humanidades.  Decerto que a compreensão das íntimas conexões dos 
diferentes  sistemas  fenomênicos-organizacionais  físicos  (physis)  e  mentais  (ou  da 
ordem  do  espírito),  assim  como  a  formulação  de  enunciados  teóricos  para  a 
compreensão do real, não é inédita nem estranha ao docente de Filosofia ou do ato de  
filosofar,  desde  os  pré-socráticos  até  os  dias  atuais.  Entrementes,  a  ideia  de 
emergência, que acima mencionamos, aponta para uma inelutável demanda epocal de 
reabilitação dos entendimentos dos fenômenos que se oferecem à interpretação do 
real não mais como ontologias “separadas” ao gosto cartesiano dado que, ainda que 
distintos,  são,  ao mesmo tempo, complementares no processo mesmo de interação 
entre seus constituintes elementares. Neste caso, a emergência hermenêutica para o 
ensino  de  Filosofia  resulta  das  íntimas  conexões  entre  esta,  a  Educação  e  o  meio 
ambiente (que preferimos denominar, genericamente, de physis).

É nessa mirada que acreditamos que a Educação é, desde sempre, Educação 
Ambiental,  seja  no  sentido  físico  (physis,  natureza),  seja  no  sentido 
antropossociológico (cultura, sociedade), dado que tanto Educação como Filosofia se 
nos afiguram como mediações culturais (do espírito, do conhecimento, do saber, etc.). 
Contudo,  preferimos  manter  e  tematizar  as  noções  de  Educação,  Filosofia  e  meio 
ambiente como constituintes  distintos  e  ao mesmo tempo complementares  para  a 
formação do humano. 

Ao citar Edgar Morin (1921- ), Maria da Conceição Xavier de Almeida destaca 
que “entre o cérebro humano e o meio ambiente não há nem integração nem
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 adequação imediata e, sim, uma zona de ambiguidade e incerteza. E é precisamente a 
faculdade  de  indecisão  o  ingrediente  que,  ao  mesmo  tempo,  limita  e  abre 
indefinidamente a possibilidade de conhecimento” (Morin,  In:  Almeida,  2000).  Essa 
“zona de indecisão” argumenta a autora, “entre homem e meio define a possibilidade 
do conhecimento, e este nada mais é do que a tentativa de fechar a brecha cérebro x 
ecossistema-cultura-praxis” (ALM EIDA, 2000).

Ao pretendermos enfocar Filosofia, Educação e meio ambiente como uma 
unidade epistêmica, ou seja, como conhecimentos intercomunicantes, notadamente 
na abordagem do ensino de Filosofia, queremos sugerir e reforçar um desafio que nos 
parece ser constante à proposta de uma reforma do pensamento (Morin), principalmente 
em um tempo histórico e num pano de fundo tensionados por disputas ideológicas 
subliminares  ou  explícitas;  por  matrizes  filosóficas  que  fizeram escola  no  passado 
recente e outras, mais recentes ainda, que ainda não se consolidaram, como é o caso  
do paradigma da complexidade. 

De fato, para o autor de “O Método”, a noção de complexidade não se realiza  
tão somente como teoria, mas, fundamentalmente, como paradigma e como tal deveria 
ser  compreendida  a  obra  do  filósofo  como  um  todo  e,  igualmente,  como  tal 
deveríamos compreender todos os processos organizacionais com que a realidade se 
expressa  em  sua  natureza  mesma.   É  que  da  maneira  como  compreendemos  a 
construção de conhecimentos científicos – seja por “saltos” qualitativos, por acúmulo 
de saberes ou por (re)organização sistêmica - no devir histórico, uma teoria é mais ou 
menos  suficiente  para  traduzir  a  consciência  epocal,  mas  parece  que nenhuma se 
basta a si mesma, quando pretende compreender as redes de conexões  do e  entre o 
macro  e  microcosmos  com  que  a  realidade  é  permanentemente 
tecida/organizada/interpretada/compreendida. Certamente, essa advertência já se
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 encontra presente na obra freireana e se destaca em “Pedagogia do Oprimido”, onde 
Paulo  Freire,  ao  [se]  refletir  sobre  a  interdisciplinaridade,  nos  aponta  para  a 
“decodificação da situação existencial” insistindo numa prática exegética de releitura  
do real, “que implica uma ida das partes ao todo e uma volta deste às partes” (FREIRE,  
1987). Para Edgar Morin, esse movimento de ida e vinda das partes ao todo é por ele  
denominado  de  princípio  sistêmico  ou  organizacional,  “que  liga  o  conhecimento  das 
partes ao conhecimento do todo”. Trata-se de um dos sete princípios do conceito de 
complexidade que, por sua vez, foi emprestado a Pascal que enfatiza – anota Morin: 
“Considero  impossível  conhecer  as  partes  sem  conhecer  o  todo,  tanto  quanto 
conhecer  o  todo  sem  conhecer,  particularmente,  as  partes”  (MORIN,  2001). 
Igualmente,  o  educador  e  filósofo  Mauro  Grün,  ao  ponderar  sobre  a  “arte  da 
compreensão”, nos diz que 

“A  hermenêutica  nos  ensinou  que  precisamos  compreender  o  todo  em 
termos de suas partes e as partes em termos do todo. Em outras palavras, a 
arte da compreensão é circular. A antecipação de um significado, através do 
qual o todo é pela primeira vez apreendido, torna-se compreensão quando 
as  partes que determinam esse todo têm a viabilidade de determiná-lo”. 
(GRÜN, 2007, p.,107)

Acrescentemos a  este  debate parte do  diálogo entre Adriano Nogueira  e 
Paulo Freire, onde o educador destaca que

(...)  uma  das  razões  pela  qual  necessitamos  trabalhar  de  forma 
transdisciplinar é a própria busca da objetividade. Vejamos isso aí: minha 
reflexão  trabalha  em  direção  à  totalidade  do  Real.  E  a  totalidade  da 
realidade  é  transdisciplinar  (ou multidisciplinar).  Neste  sentido,  eu diria 
que a transdisciplinaridade se impõe à Subjetividade que reflete. Não é o 
inverso,  não  é  a  Subjetividade  que  inventou  esse  treco  chamado 
transdisciplinaridade. (FREIRE, in: NOGUEIRA, 1994, p. 21-2) 

É interessante constatar  que a noção de complexidade está presente nas 
reflexões de Freire, em sua concepção de mundo existencial e de realidade. Aliás, não
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 somente está presente, como preside a sua visão de mundo, o entendimento de que a 
realidade é forjada pelas inúmeras conexões, retroalimentações entre partes e todo e 
assim  por  diante.  Em  outro  momento,  mas  no  mesmo  diálogo  com  Nogueira,  o 
educador  enfatiza,  peremptoriamente,  “(...)  que  o  Real  é,  enquanto  Real,  uma 
totalidade transdisciplinar.  E só é apreendido em retotalizações.  A inter (ou trans) 
disciplinaridade é uma demanda da Natureza e da Realidade do Mundo. (...)” (Ibidem, 
p. 23).

Da maneira como lemos os textos de Paulo Freire e de Edgar Morin, dentre 
outros  autores  citados,  não  temos  porque não  apostarmos na tese de que  tanto a 
Filosofia, quanto a Educação e a noção de meio ambiente devam estar presentes na 
ordem do dia do processo pedagógico,  do ensino de Filosofia,  como uma demanda 
epocal, na medida em que Filosofia, Educação e meio ambiente são partes de um todo 
educativo/formativo  com  vistas  à  formação  de  um  sujeito/indivíduo.  Ou,  como 
igualmente compreende a interdisciplinaridade o pensador Michel Serres em seu “O 
Terceiro Instruído”,  ao inaugurar o conceito de  terceiro instruído como proposta de 
uma educação interdisciplinar voltada para o que o filósofo denomina de “as duas 
razões” (ciências e sensibilidade) que devem ser complementares “para a paz” em 
todos os sentidos (entre os homens entre si e o meio ambiente, o planeta Terra), ou  
seja, uma Educação em que o ser humano seja educado tanto pelas ciências como pelas 
humanidades. 

Meio ambiente como contextualização da educação
A literatura científica nos diz que é a característica indutiva que preside 

uma  teoria  científica.  Esse  movimento  “que  vai do  particular  ao  universal”  pode 
rivalizar com a lógica da generalização e, talvez, seja por isso que Steven Pinker, em 
seu “Do que é feito o pensamento”, nos informa o fato de que “Os filósofos da ciência
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 chamam a indução de ‘escândalo’ porque existe um número infinito de generalizações 
que  são  coerentes  com qualquer  conjunto de observações,  e  nenhuma base lógica 
estrita para escolher entre elas” (PINKER, 2008). A menção crítica à indução feita pelos 
filósofos  da  ciência  e  lembrada  por  Pinker  pode ser  melhor  apreciada  na nota  de 
Claude  Bastien,   a  qual  é  complementada  por  Edgar  Morin,  ao  asseverar  que  “a  
evolução  cognitiva  não  caminha  para  o  estabelecimento  de  conhecimentos  cada  vez  mais  
abstratos, mas, ao contrário, para a sua contextualização” – a qual determina as condições 
de sua inserção e os limites de sua validade (Bastien, C.  In: MORIN, 2000). Daí que a 
noção  de  meio  ambiente  tem  a  sua  similitude  semântica  com  o  conceito  de 
contextualização e  participa  de  um  sistema  de  totalidade  múltipla  ou  politotalidade 
(MORIN,  2000),  na  qual  a  triunidade  indivíduo/espécie/sociedade  constituem-se 
reciprocamente a partir de suas interrelações. Daí, também, que a indução, na ciência,  
ao  pretender-se  uma  totalidade  genérica,  linear  e,  eventualmente,  genésica  é,  na 
verdade,  parcial  e  mutiladora,  no  dizer  de  Morin,  na  medida  em que  “A idéia  de 
totalidade torna-se mais bela e mais rica quando deixa de ser totalitária, quando se  
torna incapaz de fechar-se sobre si mesma, quando se torna complexa” (MORIN, 1997). 

De  toda  sorte,  se  concordarmos  que  a  Educação  é  um  fenômeno 
eminentemente  humano,  parece-nos  muito  importante  pensá-la  a  partir  de  uma 
matriz  filosófica  que  a  informe  sobre  o  sentido  e  o  significado  do  que  é 
especificamente  humano  e  não  humano,  ainda  que  no  exato  limite  de  sua 
contextualização  histórica,  sociológica,  cultural,  natural,  e  assim  por  diante...  
Naturalmente, nem sempre o discurso filosófico é explícito na formulação de teorias e 
práticas  educativas,  e  vice-versa.  Aliás,  na  maioria  das  vezes  não  o  é,  ou  seja, 
educadores  e  educandos,  frequentemente,  passam  ao  largo  da  reflexão  acerca  da 
especificidade humana de ser e de viver: de ser em relação ao Outro e a si mesmo e de  
viver num campo de significações que pode ser o seu habitat imediato, próximo ou
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 distante, ou mesmo a noção de mundo, seja este físico ou metafísico. Morin empresta-
nos suas  palavras  para  melhor explicitarmos o  que pretendemos sugerir  com este 
último pensamento, ou seja, segundo o pensador francês, “É muito difícil, para nós, 
distinguir o momento de separação e de oposição entre o que é oriundo da mesma 
fonte:  Idealidade,  modo  de  existência  necessário  à  Ideia  para  traduzir  o  real,  e  o  
Idealismo, possessão do real pela ideia” (MORIN, 2000). 

Ora, se “uma teoria deve ajudar e orientar estratégias cognitivas que são 
dirigidas por sujeitos humanos” (MORIN, 2000), a fim de que se compreenda o humano 
em  todas  as  suas  dimensões  de  complexidade,  isto  é,  enquanto  indivíduo/sujeito, 
enquanto ser social e enquanto ser da natureza/espécie, então é possível acreditarmos 
que essa concepção da condição humana, à qual Morin prefere denominar triunidade,  
deveria envolver todo o processo educativo e formativo do ser humano. Além disso, e 
pelos argumentos expostos que presumimos expor,  é fundamental  que a Educação 
tenha  uma  diretriz  transdisciplinar,  ou  seja,  objetiva  para  sua  tarefa  de 
desvendamento e compreensão do real,  exatamente como nos ensina Paulo Freire. 
Mas, para isso, não basta dizer que a Educação tem que ter sentido e significado para o 
educando  e  o  educador,  uma  vez  que  tanto  o  sentido  quanto  o  significado  dos 
fenômenos da realidade é uma característica inata do próprio espírito humano em 
qualquer  situação  relacional  (ambiental)  na  relação  com  o  Outro,  seja  esse  Outro 
humano ou não humano (a natureza) (Grün). É verdade que, além de se enfatizar o 
sentido  e  significado  da  Educação,  é  fundamental  a  iminência  do  sentido  de 
“pertencimento e responsabilidade” (H.  Jonas)  com vistas a objetivos  concretos que 
definem a inscrição do educando no mundo da vida e o questionamento de natureza 
ética que essa inscrição demanda. Referimo-nos neste caso e, a fortiori, ao “mundo da 
vida”  (o  nosso  cotidiano)  enquanto  categoria  existencial,  isto  é,  como  forma  de 
sermos, de existirmos e de nos representarmos como indivíduos humanos em
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 sociedade  ou  meio  ambiente  antropossociológico  dado  que  o  mesmo  está 
profundamente imbricado no processo educativo da Filosofia. 

Embora  o  nosso  propósito  com  este  ensaio  não  seja  exatamente 
presumirmos os conteúdos motivacionais ou currículos de conhecimentos na docência 
de  Filosofia,  é  evidente  que  essa  disciplina,  pela  natureza  mesma  de  sua  índole 
reflexiva/crítica, nos convoca à reflexão da complexidade posta no nosso cotidiano. O 
nosso entendimento é de que a docência de Filosofia é uma proposta educativa para o 
presente, para as urgências de entendimentos do nosso cotidiano. Parece-nos ser este 
também o sentido que Luciane D. Rodrigues compreende o processo de aprendizagem, 
e que preferimos endereçá-lo também à docência de Filosofia, ou seja: “Preocupar-se 
com  o  cotidiano  é  buscar  de  maneira  mais  evidente  a  construção  de  uma  nova 
consciência, o que, contudo, só poderá acontecer mediante a educação, que trabalha 
com a aprendizagem, com o processo, com o ressignificar dos saberes individuais e  
coletivos” (RODRIGUES, 2008). 

Filosofia não é Educação e vice-versa
Certo:  Filosofia  não é Educação,  e  vice-versa,  ou  seja,  Educação  não é  

Filosofia.  Porém  e  paradoxalmente,  o  ato  de  filosofar  é  um  ato  eminentemente 
educativo  [e]  formativo,  assim  como  toda  a  ação  educativa  guarda  em  si  uma 
determinada  concepção  filosófica  do  humano  que,  como  procuramos  mencionar 
acima, pode ser explícita ou implícita, objetiva ou subliminar, possivelmente eivada 
por alfândegas ideológicas ou racionalizações científicas que somente a racionalidade 
íncita ao ato mesmo da reflexão crítica, da hermenêutica, ou o recurso da “redução 
eidética”,  das  coisas  mesmas antes  da  instauração da própria  reflexão e  “do retorno 
sobre  nós  mesmos”  (Merleau-Ponty)  poderia,  acreditamos,  nos  auxiliar  na 
compreensão dos fenômenos.  Sabemos que tanto a Filosofia quanto a Educação, na
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 medida em que concorrem para situar e doar sentidos e significados ao que é humano 
e não humano no mundo, traduzem (interpretam) o próprio mundo (vivências) no qual 
se inserem, isto é, ambos os conceitos – Filosofia e Educação - adquirem densidades e 
finalidades próprias a partir de suas ambientações no tempo, no espaço, na cultura, na 
sociedade, na linguagem, na noosfera (neologismo criado por Morin a fim de figurar o 
mundo das representações mitológicas, das crenças, da possessão do real pela idéia...), 
ou  seja,  “onde razão e  ciência  são sempre contaminadas por  dispositivos  míticos” 
(ALMEIDA, op. Cit.). “Por conseguinte – nos ensina M.-Ponty – não convém perguntar 
se percebemos verdadeiramente um mundo, convém dizer pelo contrário: o mundo é 
aquilo  que  percebemos”  (MERLEAU-PONTY,  1971).  O  mundo  enquanto  nossas 
vivências.

Em suma, a Filosofia e a Educação são construções históricas e culturais da 
condição humana que, embora tenham finalidades objetivas distintas, são, ao mesmo 
tempo,  concorrentes  e  complementares  para  a  formação  do  humano.  Em  outras 
palavras,  acreditamos  que  não  há  como separar  o  ethos da  Filosofia  do  âmago da 
Educação, cujos fundamentos, sentidos e significados são permanentemente irrigados 
pelos questionamentos filosóficos adredes ao ato educativo, ainda que, possivelmente, 
o educador disso não tenha ainda levado em consideração justamente pelo que acima 
procuramos adiantar. 

O ensino de Filosofia e o cuidado 

Por outro lado, sabemos que o cuidado com o meio ambiente é uma demanda 
do nosso tempo, da nossa época planetária, do nosso tempo-espaço planetário, enfim, 
das  nossas  relações  econômicas,  políticas,  culturais  e  éticas  que,  a  par  da 
mundialização da produção do conhecimento em forma de mercadorias, ciências e
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 tecnologias,  mídias  de  diferentes  matizes  com  apelos  ao  consumo  exacerbado  e 
indiscriminado. Podemos e devemos mudar a nossa maneira de pensar e de viver em 
sociedade e em sintonia (ou em um “novo Contrato” no dizer de Michel Serres) com a 
natureza. Neste sentido, torna-se iminente a aposta em outra forma de compreensão e 
relacionamento  com  o mundo e  no mundo, o mundo físico tal e qual o conhecemos 
pela geografia (physis),  e o mundo das relações interpessoais (antropossociedade) o 
mundo das nossas vivências.

Tanto o ensino de Filosofia quanto a Ciência da Educação são convidados a 
enfatizar  a  formação  de  um  ser  humano  sensível  e  eticamente  responsável  pelo 
“mundo  da  vida”  no  qual  se  insere,  não  apenas  local,  mas  globalmente.  Essa 
sensibilidade,  queremos  crer,  só  será  possível  com  uma  reconversão  do  visar 
educativo disciplinar para uma confederação de olhares multi ou transdisciplinares 
(Freire, Morin, Serres) na qual e para a qual o educando seja instruído/educado pelas  
ciências da natureza e pelas humanidades: pelos saberes “objetivos” das ciências da 
natureza e pelos saberes oriundos da literatura, da poesia, das artes, das filosofias, do 
direito  e  das  diferentes  nuances  da  noosfera (mitos,  religiões,  crenças,  o  universo 
cultural, etc.) que, para Serres, seria a emergência do Terceiro Instruído; para Morin, do 
pensamento complexo (=o que é tecido junto) e, para Freire, a retotalização do Real. 

Daí  que  tanto  a  Filosofia  quanto  a  Ciência  da  Educação  e, 
fundamentalmente,   suas  docências,  são,  hodiernamente,  convidadas  ao  debate  de 
uma práxis reflexiva do que sempre, certamente, esteve na radicalidade objetiva de 
suas apostas, queremos dizer, especificamente, a inclusão do meio ambiente (physis) 
ou, se quisermos, do “contexto ambiental” no texto mesmo de suas sabedorias.  “Dessa 
forma, a partir do momento em que a escola passa a se indagar e a dispensar certo  
tempo ao estudo ambiental (...) poderá romper com visões limitadas, e assim fomentar 
novas formas de aprendizagens” (RODRIGUES, 2008).
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O que se  argumenta,  definitivamente,  é  que,  doravante,  tanto a Filosofia 
quanto a Educação - esta última enquanto Educere ou ciência do “levar/conduzir algo 
ou alguém do lugar em que está a outro lugar” -, isto é, transmudar ou tornar-se naquilo  
que se é (Nietzsche), a noção de meio ambiente, enquanto contexto existencial (no qual 
concorrem tanto a concretude da physis quanto a fecundidade das idéias presentes na 
noosfera) necessita desvelar as suas íntimas correlações como uma unidade composta 
pelas suas características ao mesmo tempo distintas, concorrentes e complementares. 
Se  a  noção  de  meio  ambiente  permaneceu,  ao  longo  de  séculos,  sem  o  devido 
reconhecimento de suas determinações nas configurações metafísicas da Filosofia, ao 
abstrair  a  existência  (vida)  do  Ser,  hoje  não  é  mais  possível  desconhecer  que  a  
percepção de meio ambiente, enquanto contexto físico, passa a nos solicitar o devido 
reconhecimento  como  relações  (Serres)  de  sentidos  e  significados  de  toda  práxis 
humana, com o “mundo da vida”, na complexa urdidura a que Morin denomina de 
unitas multiplex, a unidade na diversidade, e na proposição de que não há autonomia 
sem dependência e vice-versa, um dos princípios da auto-ecoorganização humana. Se 
no passado recente o meio ambiente era tematizado nas escolas como geografia e, em 
alguns casos, ainda que raramente, como ecologia, hoje o meio ambiente emerge como 
conceito de real complexidade que passa a permear e a incidir na radicalidade mesma 
da nossa forma de viver individual, social, cultural e, certamente, em associação, ainda 
que e [lamentavelmente] em desassociação contextual com as demais espécies vivas.

Considerações Finais
Finalmente, a noção de meio ambiente está exigindo uma atenção especial 

por  parte  dos educadores.  Esta  afirmação,  que pode  ser  tanto exclamativa quanto 
interrogativa,  sinaliza a emergência de uma nova configuração de compreensões e 
entendimentos, em nível planetário, das íntimas conexões entre os processos vitais e
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 os  processos  culturais  e,  portanto,  educacionais.  Em  ambos  os  casos,  a  questão 
ambiental  é  uma  demanda  da  própria  natureza  que  nos  informa,  através  de  suas 
complexas  redes  de  comunicações  (physis),  a  urgência  de  repensarmos  as  nossas 
apostas culturais.

A  complexidade  das  nossas  relações  humanas  é  de  tal  ordem  que  não 
podemos  nos  esquivar  da  escuta  atenta  ao  ser  que  hoje  em dia  clama pela  nossa 
atenção, que é, enfim, o meio ambiente. Face ao uso e abuso dos recursos naturais para 
a produção de bens e riquezas para poucos e miserabilidade para muitos, o ensino de 
Filosofia tem, mais que nunca, hoje, em nossa opinião, o papel crucial de despertar o 
cuidado de si e do Outro, seja esse Outro humano ou não humano. “Deixar vir à fala” 
(GRÜN, 2007) o Outro, a natureza, a qual ainda não aprendemos a escutar de maneira 
atenta  a  fim  de  que  a  nossa  leitura  da  realidade/mundo  se  traduza  em  práticas 
civilizatórias  eticamente reabilitadoras  da  consciência  de mútuo pertencimento da 
nossa  Terra  Pátria  (Morin),  onde  humanos  e  não  humanos  possam  conviver  em 
relativa harmonia e na mira da paz (Serres). 

A docência da Filosofia, hoje, se nos parece, sem prejuízo das contribuições 
históricas  que  nos  cumularam  de  saberes  e  sensibilidades,  verticalizar  a 
horizontalidade  (Freire)  isto  é,  imergir  criticamente  em aspectos  pontuais  quando 
tudo nos leva a pensar em padrões ou valores fugazes. E isso porque não somos hoje 
um  simples  produto  do  passado  que  nos  foi  transmitido,  porque  somos 
simultaneamente produto e produtores da nossa cultura (Almeida). O nosso presente 
está demandando um pensamento crítico/reflexivo ético, contextualizado, que possa 
provocar  a  emergência  de  ações  e  pensamentos  humanos  efetivamente 
revolucionários,  ou  seja,  transgressores  da  barbárie  exposta  aos  limites  da  nossa 
ignorância  primordial,  mormente  demonstrada  pelos  expedientes  abusivos  nas 
relações com o Outro, o meio ambiente, natureza/sociedade, e contra a nossa própria
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 espécie.  Perceber a Filosofia,  a  Educação e o meio ambiente como uma  triunidade 
epistêmica emergente é, ao mesmo tempo, complexificar conhecimento e praxis, isto 
é, problematizar a realidade para o anúncio de uma maior e melhor compreensão da 
nossa unidade ante a diversidade de todos os fenômenos que configuram a vida, a 
existência humana na sua fragilidade e ao mesmo tempo em seu inegável domínio 
planetário, e em cujo espírito ora cresce a barbárie ora desponta o bem e a esperança 
da paz. No entanto, ainda que marcados pela incerteza do devir, vale a pena resgatar a  
frase de Hölderlin tão apreciada por Morin: “onde cresce o perigo, cresce também o 
que salva”.  Para tanto, acreditamos que a docência da Filosofia tem muito a contribuir 
neste sentido.
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O desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita e suas relações com o 
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RESUMO:
As relações entre linguagem e pensamento e o desenvolvimento cognitivo do sujeito 
estreitam a relação entre as manifestações da linguagem e a busca pelo uso proficiente 
da língua. Diversas estratégias, frutos de diversos estudos sobre o assunto, vêm sendo 
utilizadas,  no  sentido  de  estabelecer  parâmetros  que  indiquem  caminhos 
metodológicos que levem à proficiência da leitura e da escrita. A partir do conceito de 
sociointeracionismo, que pressupõe interação mútua como forma de reconstruir
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Janeiro – UERJ, é servidora pública estadual, docente, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lecionando  
as disciplinas Literatura na formação do leitor,  Língua portuguesa na educação, Processos de formação de 
leitores, Fundamentos da linguagem na educação, Técnicas de produção de texto. É Coordenadora Pedagógica 
na Fundação Getúlio Vargas – FGV – RJ, participa da Linha de Pesquisa Estudos em Ead, é Coordenadora do  
Projeto  de  Pesquisa  Aprendizagem  na  Educação  a  Distância:  paradigmas  para  a  formação  continuada  de 
professores em rede.  É  membro do Copo Editorial  da Revista  FGV  online,  autora de artigos em periódicos 
científicos nacionais,  autora do livro “França. Língua portuguesa na educação” (2003),  coautora dos livros 
“Entre linhas e pontos – tecendo literatura, língua e produção textual 1 – livro do aluno” (2013), “Entre linhas  
e pontos – tecendo literatura, língua e produção textual 1 – livro do mestre” (2013), “Entre linhas e pontos –  
tecendo literatura, língua e produção textual 2 – livro do aluno” (2013) dentre outros. 

47 Doutora em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ, mestra em letras pela  
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, especialista em Literatura Brasileira pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro – UERJ, graduada em Letras Português-Latim pela Universidade do Estado do Rio de  
Janeiro, graduada em Letras Português-Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. É servidora pública estadual, docente, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lecionando 
Língua Latina, Literatura Latina, Literatura Clássica e Mitologia Grega, Cultura Clássica, Prática de Ensino de 
Língua Latina, Prática de Ensino de Literatura Latina, Fonética e Filologia Latina, Latim Cristão. É Diretora da 
Área de Soluções Educacionais  da Fundação Getúlio  Vargas,  na cidade do Rio de Janeiro,  atua na  Whitney  
International University System – WIUS como Diretora Acadêmica de Ensino a Distância. Participa das Linhas de 
Pesquisa de Ensino da Língua Latina – produção de material didático, Literatura Clássica e sua interface com a 
Modernidade, Herança Gramatical da Antiguidade na estrutura portuguesa, Estudos Sincrônicos e Diacrônicos,  
Tradução de textos latinos da literatura cristã, Ensino a Distância, Educação a Distância. É membro do Corpo 
Editorial  dos periódicos Principia,  FGV  online,  Coleção de estudos do latim e das Literaturas Clássica  e  do 
Renascimento. Reviso dos periódicos Idea e FGV online, autora de artigos em periódicos científicos nacionais, 
coautora dos livros “Entre linhas e pontos – tecendo literatura, língua e produção textual 1 – livro do aluno”  
(2013),  “Entre linhas e pontos – tecendo literatura, língua e produção textual 1 – livro do mestre” (2013),  
“Entre linhas e pontos – tecendo literatura, língua e produção textual 2 – livro do aluno” (2013) dentre outros.
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 saberes, o desenvolvimento cognitivo da linguagem como faculdade mental favorece 
essas habilidades. Como metodologia, o sociointeracionismo vem sendo utilizado na 
EAD, especialmente nos cursos oferecidos pelo FGV Online. Essa metodologia deve ser 
suportada por diversos fatores, entre eles, um desenho instrucional que dê conta de 
trabalhar o texto de forma a garantir o desenvolvimento das habilidades necessárias 
para a aquisição e a reconstrução do conhecimento. Nesse sentido, vários princípios 
embasam  o  trabalho  dos  desenhistas  instrucionais  do  FGV  Online.  A  partir  das 
premissas  que  regem  esses  princípios,  é  possível  garantir  que  as  relações  entre 
linguagem e pensamento alavanquem o desenvolvimento das habilidades de leitura e 
escrita, atingindo, consequentemente, o objetivo da reconstrução do conhecimento.
Palavras chave:  Pensamento; linguagem; sociointeracionismo; desenho instrucional; 
conhecimento

Resumo
Rilatoj inter lingvo kaj penso kaj kognitiva individua disvolviĝo  mallarĝigi la interrilato inter  
lingva demonstracio kaj  serĉo por kompetenta lingva uzo. Pluraj strategioj, frukto de pluraj  
studoj pri objekto, estis uzitaj por establi parametrojn kiuj indikas metodikajn vojon kiuj stiras  
al  legado  kaj  skribanta  kapablojn.  De  la  koncepto  de  sociinteragadeco,  kio  antaŭkondiĉas 
recipokra integrado kiel rimedon de scia konstruado, kognitiva disvolviĝo de lingvo kiel mensa  
fakultato favoras tiujn kapablecojn. Kiel metodiko, sociinteragadeco uzita en Eduko Distance –  
ED, speciale en kursoj instruataj per Getúlio Vargas Fonda o – FGV enreta. Tiu metodarodevasĵ  
esti apogita per pluraj faktoroj, inter ili, edukada desajno kiu sukcesas labori tekston por certigi  
la disvolviĝon de la necesaj kapabloj por la akira o kaj scia konstruo. Tiusence, pluraj principojĵ  
albazas laboron edukada desajantoj el FGV enreta. De la supozoj kiuj regas tiujn principojn,  
eblas certigi ke rilaton inter lingvo kaj intencis utiligi disvolviĝon de lerteca legado kaj skribo,  
atingante tiel, la celo de scia konstruado.
Ŝlosilvortoj: Penso; Lingvo; Sociinteragadeco; Eduka desajno; Sciado.

Abstract
The authors not fowarded the Summary. We're sorry!

Linguagem,  pensamento  e  língua:  o  desenvolvimento  cognitivo  e  o 
desenvolvimento da comunicação

Ao longo do último século, estudiosos como Noam Chomsky e Lev Vygotsky
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 demonstraram, a partir de perspectivas distintas, a existência de uma ligação entre a 
linguagem  e  o  pensamento,  e  da  influência  de  um  sobre  o  outro  em  seu 
desenvolvimento.

No que diz respeito ao aspecto do desenvolvimento cognitivo do sujeito, a 
relação  entre  linguagem  e  pensamento  mostra-se  especialmente  importante,  na 
medida  em  que  é  possível  interferir  nesse  desenvolvimento,  por  meio  de  ações 
metodológicas  específicas  no  processo  de  aprendizagem,  chegando-se,  em 
consequência, à proficiência no uso da língua.

Um  trabalho  profundo  de  desenvolvimento  do  pensamento,  aliado  ao 
desenvolvimento  da  linguagem,  pressupõe,  antes  de  mais  nada,  a  distinção  entre 
linguagem e língua.

Essa distinção é feita por Saussure, no início do século passado:
Mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem; é 
somente  uma  parte  determinada,  essencial  dela,  indubitavelmente  é  ao 
mesmo tempo um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto 
de  convenções  necessárias,  adotadas  pelo  corpo  social  para  permitir  o 
exercício dessa faculdade nos indivíduos.48

A abordagem de Saussure,  já  bastante conhecida e disseminada,  trabalha 
com a constatação de que a linguagem é um fenômeno bem mais abrangente que a 
língua, e é essa a razão que o leva a focar seus estudos nesta última. Apesar disso, é 
frequente  a  percepção  de  que,  no  âmbito  da  educação  formal,  não  se  faz  uma 
abordagem  diferenciada  do  estudo  da  língua,  no  sentido  de  trabalhar  o 
desenvolvimento  das  habilidades  cognitivas  que  permitam  uma  melhora  na 
proficiência de leitura e escrita. Atingir esse nível de proficiência é fundamental para 
que  se  explorem  outras  habilidades,  como  a  ressignificação  do  saber  e  sua 
reconstrução colaborativa, por exemplo. 

48. Saussure, (1975).
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Nesse sentido, as conclusões de Lev Vygotsky a respeito da necessidade de 
se trabalhar com língua de forma a favorecer o desenvolvimento cognitivo do sujeito 
são de suma importância. 

Vale  a  pena  resgatar  a  teoria  de  Vygotsky  a  respeito  dos  níveis  de 
conhecimento,  para  que  se  compreenda  de  que  forma  a  interação  é  capaz  de 
consolidar a reconstrução de saberes. De acordo com Vygotsky, o conhecimento se 
estratifica  no  nível  real  e  no  nível  potencial.  No  primeiro  nível,  o  indivíduo 
desempenha suas tarefas de forma autônoma, o que permite caracterizar esse tipo de 
conhecimento como aquele já consolidado pelo sujeito.  No nível potencial, qualquer 
tarefa só se realiza por meio da interação com outros, denotando, para esse tipo de 
conhecimento, um status de saber em desenvolvimento. Partindo desses dois níveis, 
Vygotsky  define  a  zona  de  desenvolvimento  proximal  como  a  distância  entre  o 
conhecimento real e o potencial, onde se encontram as funções psicológicas ainda não 
consolidadas. A respeito da zona de desenvolvimento proximal, Vygotsky afirma:

Ela é  a distância entre o nível  de desenvolvimento real,  que se costuma 
determinar  através da solução independente de problemas,  e o  nível  de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes.49

Voltando à questão do processo de desenvolvimento cognitivo, percebe-se 
que, diante das conclusões de Vygostky, esse processo se baseia na possibilidade de o 
sujeito  estar  constantemente  submetido  a  situações  que  o  obriguem  a  construir 
conhecimentos,  a  partir,  justamente,  do  que  o  estudioso  definiu  como  zona  de 
desenvolvimento  proximal.  É  preciso,  portanto,  lançar  mão  de  conhecimentos 
prévios,  que  serão  afetados  e  reorganizados  por  novas  informações  e  pelo 
conhecimento  de  outros  indivíduos,  em um processo  de  interação  que  terá  como 
resultado um conhecimento novo, reconstruído, ressignificado. 

49.  Vigotsky, (1988).
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Na área da linguagem, vários estudos demonstraram a necessidade de se 
investir nessa forma de trabalho com a língua para permitir que seu usuário se torne, 
de fato, um emissor e um receptor, tal como se concebem esses conceitos no processo 
comunicativo, ou seja, trata-se de tornar esse sujeito apto a se colocar numa situação 
de comunicação de forma eficaz, tornando o processo eficiente. É, portanto, a partir 
do desenvolvimento da linguagem como faculdade mental  e do trabalho com suas 
várias  formas  de  expressão  que  se  pode  caminhar  em  direção  à  conquista  da 
proficiência linguística. 

Levando  em  conta  que  a  linguagem  se  manifesta  a  partir  de  diferentes 
códigos,  considera-se,  por  consequência,  que  a  leitura  se  efetiva  tanto a  partir  de 
códigos  verbais  quanto  de  códigos  não-verbais.  Esses  códigos  levam o indivíduo a 
empreender a leitura de textos diversos. É importante, neste ponto, reforçar que o 
conceito de texto não se restringe à palavra escrita, mas expande-se à imagem e até 
mesmo  à  parceria  entre  palavra  e  imagem.  A  leitura  é  um  mecanismo  de 
individualização  do  discurso  do  sujeito,  pois  este,  quando  lança  mão  de  um 
determinado código, vale-se de um instrumental comum a todos os falantes. Apesar 
disso, seu discurso é pessoal, diferenciado, pois todos possuímos uma individualidade 
que se expressa tanto na leitura quanto na autoria.

Os estudos das teorias da leitura aplicadas ao texto permitem que se lance 
mão de um conceito de leitura e de leitor em que a ênfase recai sobre a ação. A partir  
desse entendimento, parte-se do princípio de que o leitor não é passivo – ao contrário,  
ele  participa ativamente do processo de leitura,  desconstruindo e  reconstruindo o 
texto, gerando novos sentidos e, por conseguinte, compreendendo-o. É por meio desse 
movimento  que  se  estabelece  a  comunicação,  já  que  só  se  considera  o  processo 
comunicacional  efetivo  se  houver  a  compreensão,  de  fato,  da  mensagem  pelo 
destinatário. Ao se apropriar do conjunto de ideias trazido pelo texto e gerar sentido 
para essas ideias, o leitor está, na verdade, preenchendo “lacunas” que foi percebendo 
no texto.

Assim compreendendo a leitura, temos condições de operar um

163

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

 alargamento do horizonte de expectativas de quem lê, ao mesmo tempo em que se 
ativam conexões mentais que devem ser feitas para gerar sentidos. É exatamente por 
entendermos que essa capacidade adquirida pelo exercício de leitura do texto verbal 
ultrapassa outros tipos de texto, transformando-se em uma capacidade diferenciada 
de ler o mundo, que adotamos o conceito de linguagem desenvolvido por Saussure.

Segundo o linguista, a linguagem é uma faculdade mental que tem a função 
de comunicação entre os seres e a função de autoreferenciação do ser. Sendo assim, 
podemos considerar que, por meio da linguagem, não apenas lemos o mundo, mas 
lemos a nós mesmos, nos estruturamos, nos organizamos e nos colocamos no mundo 
como  seres  diferenciados  e  autônomos,  com  nossos  próprios  elementos  de 
identificação, diferentes dos elementos que os outros possuem para nos identificar. 

A construção do conhecimento
Um dos  principais  objetivos  para  a  formação humana,  constituída  sobre 

novas  bases,  na  sociedade  informacional,  é  dimensionar  como prática  educativa  a 
construção  reflexiva  do  conhecimento.  As  proposições  de  Tardif  sobre  a  maneira 
como  se  constituem  os  saberes  necessários  à  prática  educativa  apontam  para  a 
emergência da interação como instrumento de reconstrução do conhecimento:

Historicamente,  a  atividade  educacional  foi  considerada  uma  arte  (arte, 
technè)  durante  muito  tempo;  nos  tempos  modernos,  passou  a  ser 
considerada  como  uma  espécie  de  técnica  e  de  ação  moral,  ao  mesmo 
tempo;  mais  recentemente,  tornou-se  interação.  Ora,  cada  uma  dessas 
concepções atribui ao saber uma certa definição e um certo status cujos 
fundamentos  conceituais  precisam  ser  identificados,  se  quisermos 
compreender bem a natureza do saber que serve de base ao ensino.50

Uma  visão  de  futuro  a  respeito  da  Educação  é,  já  há  algum  tempo, 
imprescindível para qualquer sociedade regida pelo informacionismo. A UNESCO, em 
1996, empreendeu a construção de um relatório voltado para a Educação para o século

50. Tardif, M. (2002).
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 XXI. O relatório, intitulado  Educação: um tesouro a descobrir51, nasceu do trabalho da 
Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, e desenha um novo cenário para 
os objetivos norteadores da Educação. Nesse cenário, quatro pilares fundamentais são 
trazidos  ao  cenário  educacional:  o  aprender  a  conhecer;  o  aprender  a  fazer;  o 
aprender a compartilhar e o aprender a ser.

Cada um desses pilares aponta para um fazer educacional já regido pelas 
novas  possibilidades  metodológicas  que  a  tecnologia,  inevitavelmente,  apresenta. 
Assim, o primeiro pilar – aprender a conhecer – assenta-se sobre o princípio de que o  
número de  saberes  é  menos  relevante  que  o  desenvolvimento  de  habilidades  que 
permitam  aprender.  O  segundo  pilar  –  aprender  a  fazer  –  aponta  para  a  visão 
contemporânea  da  importância  de  desenvolver  competências  para  aplicar  o 
conhecimento. O terceiro pilar – aprender a compartilhar – lança mão das habilidades 
e competências mencionadas nos dois pilares anteriores como forma de estimular o 
trabalho em equipe, em que é necessário perceber as relações entre os saberes e as 
experiências e ser capaz de gerenciar conflitos. Por fim, o quarto pilar – aprender a ser 
– reflete a preocupação com a interferência da Educação no desenvolvimento global 
do indivíduo.

A  EAD  vem  cumprindo  o  papel  de  preencher,  de  formas  diversas,  essas 
lacunas,  sobretudo no que  diz  respeito  à  formação continuada  de profissionais  do 
mercado  que  anseiam  por  aperfeiçoamento.  O  reflexo  dessa  demanda  pode  ser 
atestado pelo número cada vez maior de instituições de ensino superior que investem 
na educação a distância. Além disso, iniciativas de educação aberta vêm ocupando um 
posto importante nesse cenário,  demonstrando que a resistência à EAD, até pouco 
tempo muito acirrada, vem sendo quebrada pouco a pouco, mas de forma bastante

51. Delors, J. (2001).
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 eficaz.
Ao  mesmo  tempo,  as  NTICs  –  novas  tecnologias  da  informação  e  da 

comunicação – oferecem ferramentas para construir novas redes de saberes a serem 
produzidos e reconfigurados. É nessa interação que as novas formas de constituição 
dos múltiplos saberes podem se estabelecer para a formação humana, tanto no que 
tange ao professor, quanto no que diz respeito ao aluno, pois a atividade docente é, em 
sua essência, uma atividade interativa.

O FGV Online é um programa de cursos a distância cuja proposta pedagógica 
privilegia o sociointeracionismo.  Isso se traduz no material didático produzido para a 
web  e  no  modelo  de  tutoria  adotado,  além  da  preocupação  com  a  facilidade  de 
navegação  do  ambiente  virtual  de  aprendizagem,  que  visa,  ainda,  à  conquista  da 
comunicabilidade  e  da  interatividade.  A  opção  pelo  modelo  sociointeracionista 
preserva  a  importância  da  afetação  mútua,  em  que  todos  participam  da 
reconfiguração  das  informações,  para  a  reconstrução  de  um  saber  até  então 
individualizado.  

Em  cursos  a  distância,  a  interação  ocorre  em  um  ambiente  virtual  de 
aprendizagem, que permite a interação do participante não apenas com os colegas e 
com  o  professor-tutor,  mas  também  com  o  próprio  conteúdo  estudado,  que  se 
apresenta sob diversas formas. Seja o texto escrito, sejam atividades construídas por 
meio de linguagem de games, sejam vídeos e pod casts – todas as formas de apresentar 
o conteúdo pressupõem interação com o sujeito que vai-se apropriar desses saberes 
para construir novos sentidos para o que está aprendendo.

Nesse sentido, o trabalho de desenho instrucional deve levar em conta o 
processo cognitivo de apreensão do conhecimento pela leitura, sua reestruturação por 
meio do pensamento crítico e sua devolução sob a forma de saberes reconfigurados a
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 partir  da  interação  do  sujeito  com  os  demais.  A  relação  entre  pensamento  e 
linguagem bem como a  proficiência  no  uso  da  língua como forma de  favorecer  o 
desenvolvimento cognitivo reaparecem, aqui, como ponto de partida e de chegada, a 
um só tempo, do desenhista instrucional.

Vale  ressaltar  que  o  desenho  instrucional  em  cursos  a  distância  tem  o 
objetivo de adequar a linguagem do conteúdo, de modo a favorecer a legibilidade e sua 
ergonomia na web, além de possibilitar a interação desse texto com outras mídias de 
comunicação.  Por essa  razão,  em uma sociedade que reaprende a  aprender face a 
inúmeras  possibilidades  tecnológicas  e  metodológicas,  esse  trabalho  torna-se 
imprescindível para que a reconstrução do conhecimento, em cursos de metodologia 
sociointeracionista, seja um objetivo plausível.

Desenho instrucional de disciplinas no FGV Online
No FGV Online, a adequação de conteúdos instrucionais para a educação a 

distância – EAD – pressupõe a consecução de uma série de fases, regidas por diferentes 
princípios, visando a garantir o maior aproveitamento dos estudantes em função de 
diferentes fatores vinculados à metodologia de estudo a distância: perfil do público-
alvo, mídia, contexto, etc. Esses princípios e fases orientam o trabalho conhecido por 
desenho instrucional na área de EAD. 

O princípio da legibilidade orienta o início do trabalho, em que o conteúdo 
desenvolvido pelos professores-autores das diferentes Escolas da FGV é submetido a 
consultores de linguagem – doutores nas áreas de Linguística ou Língua Portuguesa –, 
com  o  objetivo  de  detectar  eventuais  passagens  ou  construções  linguísticas  com 
problemas de clareza que possam afetar a recepção do texto pelos estudantes. Essa 
fase inclui ainda a indicação de possíveis vocábulos ou expressões que, na visão leiga,  
possam demandar a construção de explicações ou complementações a serem inseridas
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 na  biblioteca  virtual  do  curso,  na  forma  de  verbetes,  comentários,  indicações  de 
leitura, etc., para eventual consulta dos estudantes. Todas as indicações são enviadas 
ao(s) professor(es)-autor(es) do curso para validação.

O princípio  da  modularidade  e  da  integralidade leva  em  conta  que  a 
construção de cursos para EAD demanda muitos recursos e, consequentemente, alto 
investimento,  é  preciso que esses  cursos  alcancem escalabilidade.  Nesse sentido,  a 
modularidade  dos  conteúdos  desenvolvidos  é  fundamental  para  a  consecução  de 
novos produtos, os chamados LOs – learning objects –, unidades mínimas de conteúdo, 
autônomas e, portanto, integrais,  capazes de constituir unidades independentes de 
estudo que possibilitam múltiplas combinações entre si, com potencial de geração de 
novos  e  diferentes  produtos.  Este  princípio  orienta,  ainda  na  fase  1  do  desenho 
instrucional,  o  trabalho  de  adequação  dos  materiais  a  distância  e  diz  respeito  às 
divisões do conteúdo em módulos e unidades, cada uma delas com princípio, meio e  
fim determinados.  Todas as sugestões são enviadas ao(s)  professor(es)-autor(es)  do 
curso para validação.

O princípio da navegabilidade foca na disponibilização de materiais a serem 
veiculados pela web, os conteúdos são apresentados em templates – telas – sequenciais 
pelas quais se dará a navegação do aluno no curso. Nesse sentido, visando a evitar o 
desconforto  provocado  pelo  manuseio  excessivo  de  barras  de  rolagem  para 
visualização e leitura do conteúdo, ainda na fase 1, o consultor de linguagem sugere 
títulos e pontos de terminalidade para cada uma das seções. Todas as sugestões são 
enviadas ao(s) professor(es)-autor(es) do curso para validação.

O princípio da interatividade orienta as fases 1 e 2 do desenho instrucional, 
nas  quais,  em função  do  alcance  de  maior  interatividade  entre  os  estudantes  e  o 
conteúdo,  o  texto  original  do  professor-autor  passa  a  incluir  algumas  estratégias 
como: enunciação em 1ª. pessoa, mais elementos de oralidade na estruturação
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 vocabular e sintática, além de períodos e parágrafos de curta extensão, sem muitos 
processos  de  subordinação.  Todas  as  sugestões  são  enviadas  ao(s)  professor(es)-
autor(es) do curso para validação.

O princípio da ludicidade parte da premissa de que, na fase 2 do desenho 
instrucional,  são  desenvolvidos  os  recursos  audiovisuais  –   imagens,  gráficos, 
personagens,  animações,  jogos  –  que  serão  incorporados  a  cada  uma das  telas  de 
conteúdos  de  modo  dialógico  com  as  formas  escritas.  Nesta  fase,  também  são 
finalizados  os  cenários  culturais,  os  materiais  de  apoio  da  biblioteca  virtual  e  as 
sínteses de conteúdo. O princípio regente determina que as imagens não funcionam 
simplesmente como ilustrações subsequentes aos textos, mas elementos facilitadores 
do processo de aprendizagem que o tornam, ao mesmo tempo, eficaz  e prazeroso.  
Todas as sugestões são enviadas ao(s) professor(es)-autor(es) do curso para validação.

Por  fim,  dá-se  o  desenvolvimento,  segundo  os  mesmos  princípios  acima 
apontados, das autoavaliações, das atividades e das provas, segundo orientação dos 
consultores de atividade do Programa. Uma vez mais,  todo o material  finalizado é 
encaminhado ao(s) professor(es)-autor(es) do curso para validação.

Em todas as fases desse processo, um compromisso de todas as atividades do 
desenho instrucional é a preservação do conteúdo original desenvolvido, sem cortes 
ou acréscimos que impactem a intenção original do autor.  Por vezes, o desenhista 
instrucional  sugere que algumas partes  do conteúdo sejam transpostas  da  área de 
estudos  para  a  biblioteca  virtual,  mas  nada  se  perde.  Outras  vezes,  em função da 
necessidade  de  validação  de  outros  atores  –  avaliadores  do  MEC,  no  caso  das 
disciplinas  da  Graduação,  por  exemplo  –,  recomendações  de  outra  natureza  são 
realizadas  e  demandam  posicionamento  não  só  dos  professores-autores,  mas  dos 
coordenadores acadêmicos e de produto envolvidos na estruturação do curso/projeto. 
Quando da análise da comissão de avaliadores do MEC para aprovação do Curso
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 Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais da EBAPE, uma recomendação dessa 
natureza  foi  a  de  que  alguns  conteúdos  assumissem  um  caráter  menos  teórico  e 
acadêmico, tornando-se mais pragmáticos, em consonância com as características de 
um curso tecnológico. 

Considerações finais
O  processo  de  aprendizagem  pressupõe  o  desenvolvimento  de  diversas 

habilidades cognitivas,  entre elas,  a capacidade de o sujeito ler  com proficiência e 
tornar-se autor de seu próprio pensamento. Essas habilidades,  contudo, continuam 
sendo desenvolvidas, na medida em que novos estímulos se apresentam a cada um de 
nós ao longo da vida. Nesse sentido, as diversas formas de manifestação da linguagem 
passam a ter novas possibilidades. Levando em conta que, dentre essas manifestações, 
a língua é a que mais intensamente se verifica, a conclusão mais imediata a que se 
chega é que, quanto mais se utiliza a língua em suas variações, maior habilidade se 
adquire para lidar com ela.

Na verdade,  a  proficiência no uso da língua é  resultado de um processo 
cognitivo  que  pressupõe  a  capacidade  de  desconstruir  textos  para  reconstruí-los, 
atribuindo-lhes novos sentidos. Se o sujeito tem capacidade de ler de forma efetiva 
qualquer tipo de texto, ele está apto a ser autor de seu próprio texto. Dessa forma, é 
possível afirmar que esse nível de proficiência reflete o desenvolvimento esperado das 
habilidades linguísticas.

O advento da EAD tem exigido que essas habilidades sejam cada vez mais 
esmiuçadas,  na  medida  em  que,  para  fazer  um  curso  a  distância,  é  preciso  ler,  
compreender, dividir e se expressar, em grande parte do tempo, por escrito. Por essa 
razão, o desenho instrucional de um curso a distância deve ter em conta princípios 
metodológicos que permitam esse movimento cognitivo, para que a reconstrução do
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 conhecimento seja possível.
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Conceitos aristotélicos: uma possibilidade de repensar a educação brasileira
Por: Darciene Barros Leão Cirino (darcienecirino@gmail.com)52

Resumo
A Filosofia como ciência, ao longo da história da humanidade, tem sido primordial na 
construção de conhecimentos fundamentais à vida em sociedade. Assim, a visão de 
educação  fundamentada  em  conceitos  Aristotélicos,  nos  ajuda  a  refletir  a 
problemática  educacional  que  hoje  estamos  imersos,  desde  problemas  de  ordem 
organizacional, político, estrutural, intelectual até pedagógicos. Temas como a leitura, 
base fundamental e primordial à educação, pensada não apenas como aquisição do 
código da língua, mas como fonte formadora de cidadãos críticos e participativos, é 
apontada  como um problema que  afeta  alunos  desde  o  Ensino Fundamental  até  a 
Graduação.  A  ausência,  o  desuso  e  o  desconhecimento  a  respeito  da  leitura,  
impossibilita o exercício pleno da cidadania uma vez que não promove e nem garante 
a todos os cidadãos o uso social dos bens culturais acumulados socialmente. Assim, a  
discussão que propomos, é de resgatar alguns conceitos fundamentais articulados por 
Aristóteles, no intuito de refletir sobre os cidadãos da polis e o exercício pleno de seus 
direitos e deveres. Muito mais que informar, é papel da escola preparar o aluno para 
viver  e  se  integrar  de  forma  significativa  na  sociedade  que  está  inserido,  sendo 
garantido a ele direitos básicos como de ir e vir, aprender e ensinar, trabalhar, ter  
acesso a cultura e diversão e principalmente, de atuar e contribuir na construção de 
uma sociedade mais justa e humana.
Palavras- chave: Aristóteles, política, cultura, escola, leitura.

Resumo
Filozofio,  kiel  Scienco  dum  la  homara  historio,  estis  esenca  instrumento  en  konstruado  de  
fundamentajn sciojn por vivo en sicio. Tiel, eduka vizio bazitas pri aristotela konceptoj, ĝi nin  
helpas pripensi edukan problemon kiu hodiaŭ ni estas mergi, detempe de organizaj, politikaj,
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 struktura, intelekta kaj instruada problemoj.  Temoj,  kiel ekzemple,  legado, fundamenta kaj  
primara baza eduko,  pensita  ne  nur kiel  akira o de lingva kodo,  sed  kiel  trejnada fonto  deĵ  
kritika  kaj  partoprena  civitanoj,  punktantas  kiel  problemoj  kiu  tuŝas  al  studentojn  de  la  
elementa lernejo kaj gradeco. Foresto, neuzado kaj nescio pri legado, malhelpas plenan ekzercon  
de civitaneco kiel ĝi ne promocias nek certigas ĉiujn civitanojn socia uzo de amasigitaj socie  
kulturaj  varoj.  Do,  ni  proponas  diskuton  estas  rekuperi  kelkajn  fundamentajn  konceptojn  
artikita de Aristotelo, por pripensi pri civitanoj el polislaj plena ekzerco de iliaj rajtoj kaj devoj.  
Multe  pli  ki  informi,  estas  lerneja  funkcio  por  prepari  studentojn  por  vivi  kaj  esti  signife  
integritaj en socio kiu estas enigita, kaj garantiita ilin bazaj rajtoj, kiel veni kaj iri, lerni kaj  
instrui, laboro, aliro al kulturo kaj distro kaj ĉefe, por agi kaj kontribui en la konstruado de pli  
justa kaj homa socio.
Ŝlosilvortoj: Aristóteles; Politiko; Kulturo; Leinejo; Legado.

Abstract
The authors not fowarded the Summary. We're sorry!

Em um mundo globalizado, repleto de tecnologias, onde a informação tem 
sido  sobreposta  ao  conhecimento  e  a  imagem  ao  texto  escrito,  se  faz  necessário 
retomar alguns conceitos fundamentais evidenciados na pólis  grega com o intuito de 
resgatar o bem comum que geralmente não tem lugar na sociedade moderna e na 
democracia brasileira. Assim, de acordo com Chauí (2008, p. 62), vivemos sob o signo 
da  telepresença  e  da  teleobservação  impossibilitando-nos  de  diferenciar  o  que  é 
aparência e sentido, o que é virtual e real, ou seja, com isso tem-se a perda do sentido  
da cultura.

Desse modo, o objetivo desta discussão é evidenciar o pensamento grego, 
sobretudo  fundamentado  no  pensamento  aristotélico  com  o  intuito  de  realizar 
associações  do  referido  pensamento  à  possibilidade  de  retomar  fundamentos 
banalizados  e  até  mesmo  abandonados,  o  que  acaba  ocasionando  problemas 
vivenciado hoje na sociedade, na política e nas instituições escolares. Compreender o 
pensamento  de  Aristóteles  verticalizado  para  a  atualidade  e  para  o  contexto 
educacional e cultural, possibilita ressaltar algumas categorias indispensáveis para a 
compreensão  do  pensamento  grego  e  do  cidadão  da  pólis.  Assim,  compreender  o 
sentido da ética, política, homem bom, excelência, cultura, educação entre outros
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 conceitos é essencial para esta discussão.
De acordo com Vernant (2002, p. 11), a vida política grega é respaldada no 

debate público aberto para o cidadão da Pólis, na Ágora, a qual procura-se estabelecer 
a ordem, o bem comum à todos. A intenção não é chegar a harmonia, pelo contrário,  
para os gregos o conflito é necessário, pois é estabelecido com ele o debate e a palavra 
que  é  o  instrumento  forte  de  autoridade  política  é  disponibilizada  a  todos,  com 
exceção das mulheres, escravos, crianças, velhos e estrangeiros (FERNANDES; JÚNIOR, 
s/d).  Para  Vernant  (2002),  o  poder  que  era  centralizado  no  Agón, o  Rei  que 
representava  mais  que  um  poder  político,  uma  força  quase  sobrenatural,  é 
desconstituído após a queda do sistema micênico e a nova vida política é estabelecida  
pela instituição da cidade e o nascimento do pensamento racional. É uma época de 
mudanças decisivas que lançam fundamentos para o regime da  Pólis e asseguram a 
laicização do pensamento político e o advento da filosofia. (VERNANT, 2002, p. 11).

Neste novo contexto,  a  política  e  a  disputa  pela oratória  de combate de 
argumentos realizados na ágora (praça pública) é que determina as regras na forma de 
um novo agón. A Ágora é um espaço público comum criado e instituído pela pólis que 
assumiu um importante papel em decorrência que seu surgimento, foi responsável 
por motivar mudanças no pensamento grego. A  Pólis estabelece seu sistema político 
por meio de duas características. Primeiramente a palavra como instrumento político 
por excelência, que é essencialmente o exercício da linguagem, onde o argumento é 
manifestado como poder. Em segundo estabelece-se o interesse comum que deve ser 
discutido em práticas abertas ao propor a igualdade à todos. Para os gregos,  só os 
semelhantes  podem  encontrar-se  mutuamente  unidos  pela  philia (amizade)  e 
associados em um mesma comunidade (VERNANT, 2002, p. 65).

Na  pólis é  a  existência  de  um  interesse  comum,  do  bem  comum,  e  do 
pensamento que ela não pertence a um homem, ou a um grupo de homens, porém ao  
coletivo que respalda o pensamento grego, Nesta perspectiva, a cidade é um bem de 
todos  e  que  por  isso,  deve  preconizar  os  interesses  comuns  para  que  seja  uma 
comunidade completa com o princípio de preservar a vida e assegurar a vida boa
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 (ARISTÓTELES, I, 1252b 27-30, 1998, p. 53). Para Aristóteles a construção da  pólis está 
inserida  no  campo  da  construção  da  ética  e  da  política,  que  são  inseparáveis.  De 
acordo com este pensamento, a ética, que não nasce com o homem mas que deve ser 
constituída ao longo da vida e as excelências só são alcançadas através do hábito, do 
acolhimento  e  do  aperfeiçoamento  que  passam  a  constituir  nossa  natureza 
(ARISTÓTELES, II, 1, 1103a   25, 2009, p. 40). Por isso, desde pequeno e durante toda a 
vida é necessário ir se aperfeiçoando, tendo em vista o bem coletivo a despeito de 
interesses individuais, pois nesta concepção, o homem busca a excelência ao longo de 
toda sua vida.

Para Barros (1998, p. 4),  Aristóteles assim como Platão, observava que na 
democracia  a  igualdade,  como  uma  prioridade  política,  exprimia  uma  relação 
aritmética,  enquanto  na  aristocracia  referia-se  a  relação  geométrica,  portanto  se 
regulava pelos indicadores que variam circunstancialmente, de mérito ou de poder, à 
medida que as pessoas desigualam.  Esta autora afirma que para Aristóteles, a  pólis é 
sempre  o  bem  maior  do  qual  todos,  de  alguma  forma,  participam.  É  nela  que  o 
indivíduo ganha uma nova condição,  a  de ser/estar  em relação ao outro,  de fazer 
parte, ou de ser parte. Este fazer e sentir parte do todo sendo para o pensamento  
grego  a  virtude  do  cidadão.  A  cidadania  constituída  a  partir  do  pensamento 
aristotélico, resume-se à sabedoria do povo no governo dos muitos identificando-se 
com  o  governo  dos  pobres,  mas  legítimo  pois  está  voltado  para  o  bem  comum 
(BARROS, 1998, p. 4).

A excelência ética é constituída entre prazer e sofrimento, pois a ética se dá 
pela liberdade de ser cidadão político que é uma escolha livre em prol do bem comum,  
e uma constante busca pela negação e combate de prazeres e comodidades do corpo. 
Para Aristóteles, o que incrementa a excelência da ética, se realizada ao contrário, 
também a destrói. Nesta concepção, ser ético é uma escolha assim, dizer que ninguém 
é mal voluntariamente e que ninguém é bem-aventurado involuntariamente, parece 
ser  falso  e  verdadeiro  ao  mesmo  tempo.  É  que  se  ninguém  é  bem-aventurado 
involuntariamente, a maldade por outro lado, é um ato voluntário (ARISTÓTELES, III,
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 5, 1113b 15-18, 2009, p. 66). Desta forma, as escolhas, as decisões, definem também a 
coragem de acordo com o caráter. Konzem (2008, p. 52), afirma que os termos ética e  
moral  da atualidade se  distancia muito da concepção clássica  grega.  Para  o  autor, 
atualmente evidencia-se a falta de ética na política, na medicina, na comunicação e na 
educação. Em consonância com esta ideia Valls (1994), endossa que o lema máximo da 
ética na Grécia antiga era o “bem comum”, hoje a ética é reduzida ao particular, ao  
privado.

No pensamento aristotélico, para o corajoso, a coragem é nobre, bela, visto 
que  para  ser  ético é  preciso ser  generoso,  controlado com os gastos,  magnânimo, 
honrado, sincero e justo, o que exige muita coragem. A justiça é virtude essencial na 
política e na vida da pólis, pois quem é justo não quererá para si mais do que é devido. 
Ou  seja,  o  governante  é  o  guardião  da  justiça,  trabalha  em  prol  dos  outros  
(ARISTÓTELES, V, 6, 1134b 1 - 5, 2009, p. 116). A política é apresentada por Aristóteles 
como uma arte a ser aprendida ao longo da vida e que preparar o homem para lidar 
com as paixões,  dominá-las  em busca de uma vida excelente,  da  felicidade.  Esta é 
entendida e  fundamentada em três  aspectos:  a  busca pela  racionalidade,  honra ao 
longo da vida e busca da vida excelente. É feliz quem vive e age bem, porque se pode 
dizer que a felicidade é quase um viver bem e um agir bem (ARISTÓTELES, I, 7, 1098b  
20-23, 2009, p. 29).

Para  o  grego,  não  há  felicidade  na  omissão,  na  comodidade  e  na 
individualidade. A felicidade só é possível  através do bem comum, da negação dos  
prazeres, porque quem não se governa, nega a sua racionalidade, não consegue ser 
honrado e nem ter uma vida excelente, ética e política. Isto porque, não basta agir 
bem de vez em quando é necessário tornar hábito, um agir permanente. A política 
manifestada na  pólis grega a partir da ética e do bem comum, é compreendida por 
Aristóteles como parte da natureza humana, uma vez que o homem difere de todos os 
outros animais por possuir a palavra que o potencializa a sentir o bem e o mal, o justo  
e o injusto e por isto todos devem participar do governo, da política.

A felicidade (eudaimonía) para Aristóteles está direcionada ao homem como
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 um ser complexo, a partir de vários bens como a amizade, saúde e alguma riqueza. De 
acordo  com  Valls  (1994,  p.  30),  nesta  concepção  a  felicidade  está  relacionada  a 
racionalidade,  ou  seja,  o  homem  deve  viver  conforme  a  razão  para  alcançar  a 
felicidade  que  não  existe  sem  um  conjunto  dos  melhores  bens,  apontados  por 
Aristóteles  pelo  viver  bem,  o  sentir  e  a  razão,  na  medida  em  que  a  verdadeira 
felicidade só é alcançada pela virtude proporcionada por estes bens. 

Aristóteles  ressalta  que  para  ser  um  cidadão  da  pólis,  da  política,  é 
necessário ter algumas preocupações com relação a riqueza, a entrega aos prazeres, a 
vida fácil e a vaidade que desgovernam o homem e o afasta do princípio orientador. O 
cidadão é aquele que não é desqualificado por nenhuma deficiência (ARISTÓTELES, III,  
1,  1275a 19-21,  1998,  p.  197).  Nesta concepção,  o cidadão é quem tem o direito de 
participar e decidir pela pólis, sendo um político ético que possui virtude do homem 
bom, ao garantir  o  direito  a todos os  homens,  que é  alternadamente governado e 
governador, visando sempre uma vida virtuosa. Neste sentido, o meio para assegurar a 
justiça  na  pólis é  a  educação  cívica  entendida  como  educação  para  todos,  para 
governantes  e  governados,  por  isso  ela  deve  ser  em  parte  a  mesma  e  em  parte 
diferente (ARISTÓTELES, VII, 1133a 42-43, 1998, p. 535).

A educação deve se dar acerca de tudo e ao longo da vida, com muito esforço 
e dedicação para tornar-se hábito. De acordo com Boto (2002, p.12), a educação deve 
ter a finalidade de formar o caráter e um conjunto de hábitos para assim preparar o 
cidadão em termos de atitudes e de autonomia. Por isso a importância da educação e 
do educador que como mestre deve ser imitado pelo discípulo, e portanto, a virtude, o 
hábito, a justiça, a amizade, o bom, o belo, a busca do bem comum e da felicidade vão 
ao encontro da vida excelente, a ser buscado constantemente por aquele que educa 
(BOTO, 2002, p. 21). A simples transmissão de conhecimentos sistematizados, prontos, 
constituídos e instituídos e de “modismos” em detrimento da criação e da invenção 
traz  a  morte  do  pensamento  e,  por  consequência,  da  possibilidade  de  o  homem 
humanizar-se.  Uma  educação  verdadeiramente  afirmativa  da  vida  e  democrática 
substitui a certeza pela imaginação, o determinado e o necessário pela contingência e
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 a liberdade (SILVA, 2008, p. 119).
Na sociedade contemporânea há uma constate busca pela especialização, no 

entanto,  ao  contrário  do  que  propõe  Aristóteles,  tem-se  preparado  pessoas 
especialistas  em  distintas  áreas  do  saber,  e  sobretudo,  na  esfera  moral,  falta 
compromisso  com  a  vida  comum,  ilustrada  no  bem  comum.  De  acordo  com  o 
pensamento aristotélico a formação necessita do ócio, do tempo dedicado a reflexões 
acuradas que possibilitem uma formação mais integral, pois nesta concepção, devem 
ser  apreendidas  e  ensinadas  coisas  em  função  da  diagonia,  e  que  esses  ensinos  e 
aprendizagens precisam ser  úteis  em si  mesmos,  ao  passo  que as  matérias  que se 
referem ao trabalho são necessárias e uteis em função de outras coisas (ARISTÓTELES, 
VIII,  3,  1338a  9  -13,  1998,  p.  567).  Coelho  (2009b,  p.194),  afirma  que  a  cultura,  a  
educação, a escola e a universidade não são serviços que situam na esfera do privado,  
do particular, das necessidades e interesse do capital, do consumo. Em contrapartida, 
estas instituições devem estar a serviço da construção da justiça e da cidadania.

Aristóteles destaca a preocupação em ensinar coisas úteis como a leitura e a 
escrita, não só pela utilidade, mas porque por intermédio podemos acender a muitas e 
diversificadas  aprendizagens  (ARISTÓTELES,  VII,  1338a  36-39,  1998,  p.  569). 
Contrariamente a esta concepção, a educação escolar atual na maioria das vezes tem 
verticalizado  o  ensino  basicamente  em  conteúdo  específicos  ao  focalizar  grande 
quantidade de informações, sem se preocupar com a formação para a vida excelente. 
Neste sentido, é percebido que prepara os alunos apenas para o mercado de trabalho 
sem investir na formação cultural no que se refere a artes e saberes que constituem a 
cultura  como  a  poesia,  a  literatura,  a  filosofia,  entre  outros  saberes  necessários  à  
formação de um cidadão. De acordo com Chauí (2008, p. 63), vivemos em um contexto 
que  discute  a  democratização  da  cultura,  mas  na  realidade  o  que  ocorre  é  a 
massificação  da  cultura.  O  valor  cultural  da  atualidade  é  dado  com  relação  a 
capacidade de expandir-se de modo globalizado e ligado aos ditames do mercado, o 
que tem desconsiderado o direito a cultura por parte da maioria das pessoas. Assim, a  
cultura é oferecida sem oportunizar o que realmente pode promover quanto a
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 formação de um cidadão por meio de uma política séria de formação cultural.
Trata-se,  pois,  de  uma  política  cultural  definida  pela  ideia  de  cidadania 
cultural, em que a cultura não se reduz ao supérfluo, entretenimento, aos 
padrões  do mercado,  à  oficialidade doutrinária  (que é  ideologia),  mas se 
realiza como direito de todos os cidadãos, direito a partir do qual a divisão 
social das classes ou a luta de classes possa manifestar-se e ser trabalhada 
porque no exercício do direito à cultura, os cidadãos, como sujeitos sociais e 
políticos,  se diferenciam,  entram em conflito,  comunicam e trocam suas 
experiências,  recusam  formas  de  cultura,  criam outras  e  movem  todo  o 
processo cultural (CHAUÍ, 2008, p. 66).

Em uma sociedade como a brasileira, fundada nos princípios de cidadania e 
democracia e pautada no privilégio de classe, em que as leis são criadas para atender o  
interesse  da  minoria  privilegiada,  dentro  de  uma  “sociedade  polarizada  entre  a 
carência  absoluta  das  camadas  populares  e  o  privilégio  absoluto  das  camadas 
dominantes  e  dirigentes”  (CHAUÍ,  2008,  p.  74),  fica  difícil  a  consolidação  da 
democracia e principalmente a instituição da cultura verdadeira. Assim, Chauí (2008), 
afirma que a cultura como direito, quer dizer opor-se à política neoliberal estabelecida 
em nosso país. De acordo com Valls (1994, p.76) a massificação se refere as formas de 
relações sociais as quais o indivíduo se perde e se desvaloriza. Situações em que os 
homens são reduzidos a funções e atitudes passivas, vão desaparecendo a arte de falar  
e de se expressar  e também perdendo a sua voz e vez.  É o que acontece hoje em 
grande parte dos trabalhos nas fábricas e indústrias, frente as políticas demagógicas e 
diante do aparelho televisivo, não há reflexão, critica, debate, enfim, a construção do 
bem comum.

 Considerando a justiça como primeira virtude da vida política, Aristóteles 
afirma que o bom cidadão, a excelência está voltada aos interesses do bem comum, 
pois para a felicidade do Estado é preciso considerar que a prudência é a única virtude 
específica  para  o  governante  (ARISTÓTELES,  VIII,  1,1337a  19-21,  1998,  p.  561). 
Aprofundando as discussões referentes a educação escolar, parece-nos que o homem 
contemporâneo não tem sido preparado para exercitar a autonomia, a liberdade, a 
cidadania e os valores e, dessa forma muitas vezes se “encanta” com o banal, o trivial,
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 o vulgar, o insignificante. (OLIVEIRA, 2009, p.165). Nesta perspectiva, o autor discute 
que a escola tem perdido sua essência, fundamentalidade, autonomia e sentido que 
seria de cultivar o pensamento, de apropriar do saber. Para que haja apropriação do 
saber é necessário que se realize na escola, e especificamente em sala de aula, um 
trabalho de dedicação,  de reflexão,  de  cultivo  a  leitura.  É  preciso  que haja  tempo 
dedicado ao estudo, ao ócio, para que se institua a produção do saber.  De acordo com 
Oliveira  (2009,  p.173),  é  visível  na  escola  a  não  leitura  e  a  existência  de  alunos 
habituados a leitura simplificada, como se a realidade pudesse ser algo simples e fácil  
de  se  desvelar.  Não  é  perceptível  o  cultivo  do  hábito,  da  formação  cultural,  do 
exercício  deliberado  à  reflexão,  à  cidadania,  ao  ser  verdadeiramente  humano 
(OLIVEIRA, 2009, p.175).

A leitura que se deseja como formação intelectual e cultural é como afirma 
Soares  (2008,  p.  30  –  31),  o  verbo  ler  no  transitivo  que  pressupõe  um  processo 
complexo e multifacetado, dependente da natureza, do tipo, do gênero daquilo que se 
lê, e do objetivo que se tem ao ler. A escola como instituição de cultura, tem como 
finalidade superar os  limites  impostos  pelo mundo neoliberal,  que prepara apenas 
para o mercado de trabalho, sem ser contestadora e crítica (OLIVEIRA, 2009, p.175).  
Em função disso, a instituição escolar necessita centrar seu trabalho na atividade de 
pensar, e isto demanda tempo, dedicação, ética e muito esforço. Para Coelho (2009a, p. 
207), a escola deve significar na vida do aluno um movimento de superação de limites,  
da pobreza e da banalização da existência coletiva e pessoal, em termos de cultura e 
de  humanização.  Entendendo  a  leitura  como  essencial  para  a  dinamização  deste 
processo formativo de pessoas éticas e cultas o autor afirma:

Compreende-se,  então,  o sentido e a  importância do livro, da leitura, do 
estudo,  das  bibliotecas  pessoais,  sobretudo  da  criação  e  constante 
atualização de bibliotecas em cada cidade e escola, como bens fundamentais 
à constituição da existência coletiva, da vida pública, do bem comum e da 
escola  como  instituição  por  excelência  da  formação  humana  (COELHO, 
2009a, p. 207).

De acordo com Coelho (2009a) sem um efetivo aprendizado e cultivo da
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 leitura, da compreensão do que se lê, fala e ouve, sem se preocupar com a formação 
integral  e  ética  dos  alunos,  dificilmente  a  escola,  as  pessoas  e  a  sociedade  serão 
verdadeiramente autônomas, livres e justas, haja visto que ao se preocupar e reduzir o 
conhecimento  apenas  ao  saber  fazer,  a  sociedade  e  a  escola  deixam de  cultivar  o  
pensamento,  a  criticidade  e  a  reflexão.  O  livro  transmite  conhecimentos  e 
informações, mas cabe a escola ajudar o aluno a desenvolver a capacidade de duvidar, 
de  interrogar,  de  pensar,  de criar,  de provocar-lhe a  inteligência  (COELHO,  2009a, 
p.212). 

Em consonância com esta ideia, Soares (2008, p.33) afirma que a função e a 
obrigação da escola é dar  amplo e irrestrito  acesso ao mundo da leitura nos mais 
diversificados  gêneros  possíveis,  isto  porque  o  verbo  ler  precisa  de  complemento 
quando  se  trata  principalmente  de  qualidade  de  leitura.  Ressalta-se  que  para  a 
formação do cidadão ético,  preocupado com o bem comum, cultura,  justiça  e  vida 
excelente, a educação escolar deve situar-se mais na esfera da razão, sensibilidade e 
imaginação,  respeitando  sempre  o  tempo  necessário  à  leitura,  a  compreensão  de 
textos,  conceitos,  argumentos e a  elaboração própria do que foi  lido e  precisa ser 
compreendido, pensado e recriado (COELHO, 2009a, p. 212).

Coelho (2009c),   afirma que  a  razão de ser da escola não é transmitir  o 
saber,  reduzido  a  conteúdo,  a  algo  pronto  e  acabado,  a  ser  servido,  degustado  e 
digerido, não é informar, instrumentalizar o aluno para a vida, ao contrário, é ajudar 
os alunos de todas as idades e em quaisquer situações a realizarem-se, confirmarem 
sua  humanidade,  formar  seres  autônomas  e  livres,  que  saibam  ler,  trabalhar 
intelectualmente,  interrogar,  pôr  em  questão  as  ideias,  os  conceitos,  os  juízos,  os 
argumentos,  a  teoria  e  o  que  leem.  Numa  sociedade  tecnocrática  como  a  nossa, 
defender a filosofia contra o tecnicismo é lutar por uma educação comprometida com 
a liberdade, grávida do espírito da Paidéia grega, numa modernidade que a cada dia 
conspira silenciosamente contra a liberdade dos humanos (COELHO, 2009c, p. 26).

No  âmbito  do  pensamento  aristotélico,  a  educação  é  aquela  capaz  de 
desenvolver as condições necessárias para garantir a segurança do regime e a saúde
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 do Estado. Por isso, ela não deve ser negligenciada pois, não deve se perder de vista a 
cidade perfeita e o cidadão feliz. Daí a importância do legislador estar preocupado com 
a educação. Para Mattos (2008, p. 78) na atualidade, no capitalismo contemporâneo, a 
vida  em sociedade  é  uma relação  de  desconfiança  e  de  medo  em razão  de  que  a 
comunidade política tem se sujeitado as contingências da fortuna e passado para o 
inverso da amizade (phylia) que é a única força capaz de impedir que as diferenças de 
posses, fama, honra, divida a sociedade. Isto porque, o que é de cada um é de todos e 
todos agem para cada um seja o que é e tenha o que tem por uma reciprocidade entre 
iguais. Esta phylia que hoje parece-nos inexistente, em virtude da dimensão de política 
hoje  não  mais  é  fundamentada  na  razão  e  no  bem  comum,  mas  na  busca 
individualizada e irracional da própria felicidade.

De acordo com Soares (2002,  p.  54),  a  cultura  serve de compreensão das 
sociedades e por isto não podemos ignorar as relações de poder nelas estabelecidas, 
uma vez que a cultura é produto da história coletiva, cuja transformação e benefícios 
se ligam às forças sociais. Para a autora, apesar de ser uma construção coletiva, nas 
sociedades de classe como a nossa, o controle e os benefícios culturais não pertencem 
a todos, já que as relações sociais são marcadas por profundas desigualdades. Soares 
(2002) afirma que a leitura é um bem cultural produzido em sociedade e seu valor é 
gerado  pelo  contexto  social,  modelo  cultural  estabelecido.  Coelho  (2009b,  p.  191) 
alerta,  no  entanto,  que  a  cultura  não  deve  ser  fatiada,  reduzida  a  coisa  para  ser 
oferecida  de  qualquer  maneira  à  todos,  pelo  contrário,  o  estudo  da  poesia,  da 
literatura, das artes e da filosofia deve ser oferecido à todos mas de modo que elas 
sejam interrogadas, compreendidas, pensadas e recriadas possibilitando a imaginação 
e a sensibilidade na formação de seres racionais, autônomos e livres.

Muitos  problemas  vivenciados  atualmente  dentro  e  fora  das  instituições 
escolares devem-se ao abandono e banalização de conceitos fundamentais para a vida 
em sociedade. Conceitos como ética, justiça, bem comum, vida excelente, moral, entre 
outros destacados e vivenciados na pólis grega, hoje quando abordados, são tratados de 
maneira superficial e simplificada. O bem comum deixa de existir em função do
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 interesse privado, a vida excelente é compreendida como acúmulo de bens. A ética e a 
justiça atendem a interesses particulares e individuais  e a  formação das pessoas é 
revestida de fragmentação para atender interesses do sistema capitalista. A cultura, 
geralmente banalizada, atende ao sistema mercadológico tornando-se descartável e 
vulnerável. 

Hoje, os indivíduos são valorizados, avaliados, idolatrados ou ignorados pelo 
que têm e consomem, pela aparência corporal,  pelo que alcançaram em termos de 
dinheiro, poder e sucesso (COELHO, 2009c, p.16) e não pelo que fizeram em prol da 
humanidade, pelo bem comum. Para este autor, na Paideia, educar é formar, dar forma, 
traduzir e realizar o ideal da excelência e de perfeição na concretude da existência, 
esculpindo a humanidade, a sociedade e o homem excelentes na vida da  pólis e dos 
homens.  A escola só existe enquanto obra de cultura, educação e formação. O livro  
como obra cultural amplia e aprofunda horizontes, torna possíveis novas formas de 
compreensão e abre novas possibilidades de pensamento e de ação, novas formas de 
ver e de agir (COELHO, 2009c, p. 19 - 20).

Entendendo a  educação,  o  uso  apropriado da  leitura  e  da  cultura,  como 
instrumentos capazes de transformar a realidade vivenciada na atualidade, a reflexão 
que hora retratamos teve o propósito de retomar conceitos fundantes na pólis grega 
na tentativa de compreender a contribuição e a riqueza do pensamento aristotélico 
ainda atual  e necessário para a vida em sociedade.   Acreditamos que por meio da 
educação é possível constituir e reconstituir a excelência moral da alma humana em 
crise em nossa sociedade. Através de uma educação significativa o homem toma as 
rédeas de sua racionalidade e constitui o ethos em que a excelência consista em buscar 
o que é melhor, o que é excelente para todos e não apenas para si, discernindo assim a 
moral  e  a  ética  como  parte  da  natureza  humana  e  fundamental  na  sociedade  de 
qualquer época.
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EMANCIPAÇÃO INTELECTUAL.
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RESUMO
O exercício da educação em nossa contemporaneidade se defronta com problemas 
severos  acerca  da  impossibilidade  da  aprendizagem  se  tornar  um  grande  meio 
emancipador  da  vida  opressora  que  nos  pertence.  De  fato,  muitas  dificuldades  e 
desencontros  que  se  desdobram  entre  a  prática  do  educar  e  do  aprender  estão 
conformados pela realidade bruta e desigual que assola a comunidade, expressando-se 
negativamente através de políticas públicas e do estreitamento da educação pelo viés 
massificante das  instituições de ensino,  enquanto modelo fabril,  o  que precariza  e 
despontencializa, de modo generalizante, a atividade educativa. Contudo, através das 
obras escritas pelo filósofo Jacques Rancière, em especial “O mestre ignorante” (2011) 
e “O Desentendimento” (1995b), reconhecemos uma nova perspectiva de pensamento 
e de entendimento acerca da educação e sua capacidade libertária para atuar com os 
conhecimentos, com a vida sensível e a política pertencente à sociedade. O referido 
autor  também  aborda  a  necessidade  de  se  estabelecer  o  exercício  educativo  do 
reconhecimento  da  igualdade  das  inteligências  e  do  desentendimento  como 
dispositivo crítico e fortalecedor do educar. Nesta perspectiva, o presente artigo tem 
como  objetivo  realizar  um  trabalho  de  tensionamento  e  avaliação,  a  partir  das 
contribuições  de  autores  como  Friedrich  Nietzsche  (2004),  Rancière  (1995b,  2011), 
Paulo Freire (1978), Michel Foucault (2006, 1993), entre outros, a respeito da educação 
no  entremeio  de  suas  formas  opressivas  ou  disciplinadoras  e  seus  caminhos  que 
acolhem a diferença e a emancipação intelectual do professor/educando. 
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La ekzerco de la instruado en nia nuntempa vizaĝoj severajn problemojn pri neeblo alproprigi  
fariĝi granda por emancipi opresiva vivo  kiu apartenas al ni.  Fakte,  multaj  malfacila oj kajĵ  
miskomprnoj  kiu  disfaldas inter  la praktikado de eduki  kaj  lernado formiĝas por  bruto kaj  
neegla  reala o  kiu  plago  la  komunumo,  esprimante  negative  tra  publikaj  politikoj  kajĵ  
malfermanta edukado kiaj per emo amase de edukaj instituicioj, dum fabrikada modelo, kiu  
subfosas kaj malpotenca ĝeneraligi vojo, la eduka aktiveco. Tamen, tra la verkoj skribita de la  
filozofo Jacques Rancière, precipe "La malklera majstro" (2011) kaj "La miskompreno" (1995b),  
rekoni novan perspektivon de penso kaj kompreno de edukado kaj ĝia liberecana kapablon agi  
kun scio, kun la sentema vivo kaj politiko apartenas al la socio. Tiu aŭtoro ankaŭ alparolas la  
bezonon establi la eduka ekzerco de la rekono de la egaleco de inteligenteco kaj malakordo kiel  
kritika aparato kaj fortigante la lernejo. En tiu perspektivo, ĉi artikolo celas elfari laboron pri  
streĉiĝo  kaj  pritakso,  bazita  pri  la  kontibuoj  de  aŭtoroj  kiel  Friedriech  Nietzsche  (2004),  
Rancière (2011; 1995b), Paulo Freire (1978), Michel Foucault (2006; 1993) inter aliaj kiu pritraktas  
edukon en inter iliaj opresivaj formoj aŭ disciplina kaj deflankiĝis retprovizanton diferencon  
kaj intelekta emancipiĝo de la instruisto-studento.

Ŝlosilvortoj: Eduko; Emancipaĝo; Miskompreno.

ABSTRACT
The exercise of education in our contemporary faces severe problems about the impossibility of  
learning to become a great means of emancipating oppressive life that belongs to us.  In fact,  
many difficulties and misunderstandings that unfold between the practice of educating and 
learning are shaped by brute and unequal reality that  plagues the community,  expressing  
negatively through  public  policies which massifying the  educational  institutions while 
manufacturing model,  which undermines by  a generalizing way,  the  educational  activity.  
However,  through  the  works written by  the  philosopher Jacques Rancière,  especially  "The  
ignorant  schoolmaster"  (2011)  and  "The  Misunderstanding"  (1995b),  recognize a  new 
perspective of thought and understanding of education and its libertarian capacity to act with 
knowledge, with the sensitive  life and politics belongs to the society. The author also analyze  
the necessity  of  establishing the  educational exercise  of  the  recognition of  the equality  of  
intelligence and disagreement as critical device and strengthening the school. In  this  
perspective,  this  paper  aims  to  conduct a tensioning  and evaluation  work,  based  on  the  
contributions of authors such as Friedrich Nietzsche (2004), Rancière (1995b, 2011), Paulo Freire 
(1978), Michel Foucault (2006, 1993) among others, on education in between their oppressive or 
disciplinary forms and the paths that receive the difference and intellectual emancipation of  
the teacher / student.
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Introdução: educação-opressão-emancipação.

Em sua  Terceira Consideração Intempestiva, Nietzsche (2004) avalia o projeto 
de educação e de cultura construído pelas sociedades modernas e, em especial, pela 
nação  Alemã.  Sua  narrativa  desdobra  a  pesada  gravidade  em  que  as  instituições 
educativas, seus membros educadores e pesquisadores da ciência, os representantes 
de cultura e da arte, assim como o próprio Estado, modelaram a vida coletiva destas  
sociedades  em favor  de  um projeto de decadência  e  amortecimento das  potências 
autênticas ligadas à prática do educar, enquanto experiência criativa e afirmativa da 
existência  –  para  além  dos  estabelecimentos  formais  de  ensino.  Assim,  Nietzsche 
descreve a meta da Educação para os homens de Estado:

[...]  sabemos que entregamos precipitadamente nossa alma ao Estado,  ao 
lucro,  à  vida  social  ou  à  ciência,  simplesmente  para  não  mais  possuí-la, 
assim como nos sujeitamos a uma pesada tarefa jornalística com mais ardor 
e  mais  inconsciência  do  que  é  preciso  para  viver,  porque  nos  parece 
necessário não atingir a reflexão (NIETZSCHE, 2004, p.178).

Esta avaliação, apesar de sua publicação ter sido originalmente lançada no 
ano  de  1874,  pode  ser  reterritorializada  até  nós  –  com  suas  devidas  referências 
históricas e geográficas -, enquanto sujeitos contemporâneos de um projeto educativo 
embrutecedor  e  violento  (FREIRE,  1978).  De  fato,  não  são  poucas  as  narrativas  e 
estudos  filosóficos  ou acadêmicos  que  explicitam o caráter  alienante da educação, 
enquanto atividade ou prática reprodutora das necessidades da opressão, da disciplina 
e partilha dos saberes à mercê da economia capitalista (MÉZSÁROS, 2004). 

Contudo, vale ressaltar que o discurso de Nietzsche não contempla em suas 
críticas,  quer  sejam em  seu  presente  ou  em  nosso  futuro,  uma  análise  do  campo 
educativo através das consequências econômicas. De fato, o filósofo ao ser 

188

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

influenciado  pela  tradição  pedagógica  da  civilização  grega  e  pelos  grandes 
representantes da cultura alemã (como Goethe e Schopenhauer), reconheceu que o 
função  da  educação  e  dos  estabelecimentos  de  ensino  em  sua  época  dá  forma  à 
decadência humana54. 

As imagens que trouxemos a partir das palavras de Nietzsche não nos são 
fantasiosas, ao contrário, vemos a cada dia que a educação compreendida enquanto 
projeto  de  formação  emancipadora,  criativa  e  crítica  está  se  deteriorando  e  se 
desarranja  vigorosamente.  Percebemos  facilmente  este  processo,  ao  avaliarmos 
atualmente que o compromentimento do Estado com as práticas de ensino e formação 
se desdobra numa perspectiva tecnicista ou disciplinadora ou massificadora. O que, 
por  fim,  tende  a  tornar  a  própria  sociedade  plena  de  sujeitos  não-autênticos  (no 
sentido  expresso  por  Nietzsche),  mas,  principalmente,  de  indivíduos  que  não  se 
tornam, verdadeiramente, sujeitos emancipados (RANCIÈRE, 2011).

Entretanto,  este  contexto,  parece-nos  que  avança  para  a  dualidade  dos 
campos  educativos.  A  pedagogia  opressora  versus  a  pedagogia  emancipatória.  Em 
muitos aspectos, concordamos com Paulo Freire (1978), quando o educador afirma que 
a  importância  dessa  relação  dual,  quer  seja  no campo da existência  ou no campo 
pedagógico,  será  através  das  contradições,  que  tornarão  explícitas  as  diferenças 
existentes entre opressores e oprimidos. Onde, mesmo reconhecendo a existência das 
dualidades,  que  sedimentam  a  prática  da  negação  da  liberdade  ao  oprimido  pelo 
opressor e a consequência alienante do sujeito oprimido – que, em ignorância da real  
opressão que sofre pelos regimes sociais e políticos, é destituído da qualidade de ser-

54  A reflexão de Nietzsche expõe, grosso modo, que as instituições alemãs de ensino do século XIX,  
alimentam  a  formação  de  homens  e  mulheres  unicamente  para:  satisfazer  as  necessidades 
burocráticas do Estado; reduzir a crítica e o cultivo da cultura a um conteúdo fundamentalmente 
jornalístico ou livresco; produzir conhecimentos científicos movidos pelo egoísmo e pela avidez de 
conhecimento.
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livre . Será por meio do tensionamento, que veremos a possibilidade de reconhecer  
outro exercício de existência e de vida política educativa. 

[O educador-emancipador] não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o 
desvelamento do mundo.  Não teme o encontro com o povo.  Não teme o 
diálogo com êle, de que resulta o crescente saber de ambos. Não se sente 
dono do tempo, nem dono dos homens, nem libertador dos oprimidos. Com 
êles se compromete, dentro do tempo, para com êles lutar. (FREIRE, 1978, p. 
24).

Neste  sentido,  este  trabalho  tem  como  linha  reflexiva  o  conflito  ou  o 
tensionamento  entre  estas  importantes  categorias  do  campo educativo  e  social:  o 
mestre e o educando ou o mestre que ignora e o ignorante55 emancipado (RANCIÈRE, 
2011)  ou o  opressor e  o  oprimido (FREIRE,  1978).  Onde compreendemos que estas 
categorias  são  pertencentes  ao  desenvolvimento  histórico  e  político,  as  quais 
condicionadas aos regimes sociais construídos pela economia capitalista edificam a 
educação, enquanto projeto da falência das potências emancipatórias existentes nas 
práticas do aprendizado e do ensino. Fazendo-se, assim, necessário construirmos um 
diálogo e distinguirmos as formas de experiências que as práticas pedagógicas foram 
prescritas e executadas, quer sejam enquanto ação disciplinar (FOUCAULT, 2006) ou 
ordem explicadora (RANCIÈRE, 2011); enquanto atividade política da alteridade e da 
igualdade  intelectual  ou  a  construção  de  uma  partilha  do  sensível56 libertária 
(RANCIÈRE, 1995b).

55  Na lógica pedagógica, o ignorante não é apenas aquele que ainda ignora o que o mestre sabe. É 
aquele que ainda ignora o que o mestre sabe. O mestre, por sua vez, não é apenas aquele que tem o  
saber  ignorado  pelo  ignorante.  É  também  aquele  que  sabe  como  torna-lo  objeto  de  saber,  o  
momento de fazê-lo e que protocolo seguir para isso (RANCIÈRE, 2013, p. 13).

56   Pelo termo de constituição estética deve-se entender aqui a partilha do sensível que dá forma à 
comunidade. Partilha significa duas coisas: a participação de um conjunto comum e, inversamente, 
a separação, a distribuição dos quinhões. Uma partilha do sensível é, portanto, o modo como se  
determina  no  sensível  a  relação  entre  um  conjunto  comum  partilhado  e  a  divisão  de  partes  
exclusivas (RANCIÈRE, 1995a, p.7).
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Disciplina e educação: tensionamento nº 1.

A partir do contexto apresentando, certamente reconheceremos a prática 
educativa  numa  rede  tensa,  de  segmentos  institucionalizados  pela  economia 
capitalista - o mestre e o estudante seguem pelo ritmo da venda e do consumo de 
saberes. Numa perspectiva negativa, o professor é o fascista ou o disciplinador57 que 
adota  a  postura  inquebrantável  do  receptáculo  do  saber,  reproduz  a  instrução  do 
manual escolar ou do referencial bibliográfico de curso universitário, determinando o 
campo do conhecimento ora como verdade,  ora  como saber utilitário,  ora como a 
reprodução (ir)refletida  das  exigências  do  próprio  regime social.  Educar,  assim,  se 
perfaz como rito de transmissão de informações, suas palavras, seus conhecimentos,  
verticalmente irradiados, são comandos ou ordens: 

A professora não se questiona quando interroga um aluno, assim como não 
se  questiona  quando  ensina  uma  regra  de  gramática  ou  de  cálculo.  Ela 
"ensigna",  dá  ordens,  comanda.  Os  mandamentos  do  professor  não  são 
exteriores  nem  se  acrescentam  ao  que  ele  nos  ensina.  Não  provêm  de 
significações primeiras, não são a consequência de informações: a ordem se 
apoia  sempre,  e  desde  o  início,  em  ordens,  por  isso  é  redundância 
(DELEUZE; GUATTARI, 2002, p. 11).

Esta compreensão, acerca do mestre e do estudante, recupera uma imagem 
bastante comum sobre os caminhos tradicionais em que a educação se perpetua. A 
noção de que o mestre,  por ser  detentor do conhecimento,  irá transmitir,  guiar  e 
corrigir  o  aprendizado  de  seu  educando,  explicando  e  verificando  se  o  ignorante 
domina o método e o conteúdo partilhado em sala de aula. Por outro lado, o educando 
será  o  sujeito  que  nunca  dominará  plenamente  o  aprendizado,  ele  somente  irá 
aprender,  de  fato,  se  e  somente  se  seus  enunciados  e  pensamentos  forem 
estratificados,  na  mesma  ordem,  no  mesmo  contexto  em  ressonância  ao  discurso 
proferido pelo mestre.
57  Cf. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix, 2002. Mil Platôs. Vol. 2. São Paulo: Editora 34, 2002.
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[...] a grande tarefa do mestre é transmitir seus conhecimentos aos alunos, 
para elevá-los gradativamente à sua própria ciência. Como eles, sabia que 
não se tratava de entupir os alunos de conhecimentos, fazendo-os repetir 
como  papagaios,  mas,  também,  que  é  preciso  evitar  esses  caminhos  do 
acaso, onde se perdemos espíritos ainda incapazes de distinguir o essencial 
do acessório; e o princípio da consequência. Em suma, o ato essencial do 
mestre  era  explicar,  destacar  os  elementos  simples  dos  conhecimentos  e 
harmonizar sua simplicidade de princípio com a simplicidade de fato, que 
caracteriza os espíritos jovens e ignorantes (RANCIÈRE, 20011, p.19).

Este modelo pedagógico será compreendido em nosso trabalho enquanto a 
prática  disciplinadora  da  educação.  Disciplina  enquanto  atividade  de  correção  e 
ordenação do corpo estudantil perante as exigências de qualificação e modelação do 
aprendizado,  tal  qual  uma  terapêutica  rigorosa  dos  saberes.  Corrigir,  docilizar, 
conformar,  educar,  etc.  preparar  o  estudante  através  da  disciplina  e  do  discurso 
professoral para os verdadeiros caminhos do ensino e de formação. 

Entretanto, o referido modelo, historicamente, pertence a um conjunto de 
técnicas  que foram desenvolvidas  na Europa como forma de adequar o  projeto de 
formação de sua sociedade às necessidades do desenvolvimento técnico e econômico 
do  capitalismo  no  século  XVII.  Assim,  para  compreendermos  adequadamente  as 
implicações  das  técnicas  disciplinares  no  campo  da  educação,  recuperarémos  as 
análises de Foucault  a  partir  de seus trabalhos em “Las Redes del  Poder” (1993)  e  
“Vigiar e Punir” (2006).

De acordo com Foucault  (2006) a disciplina, para além de ser puramente 
uma  prática  pedagógica,  é  uma  tecnologia  social  de  poder,  onde  na  historia  do 
ocidente foi criada e justiçada pela reformulação da autonomia política, econômica e 
legislativa  do  Estado,  através  da  passagem das  sociedades  feudais  para  sociedades 
industriais.  Nesse  contexto,  o  sujeito  que  já  não  responde  mais  à  soberania  do 
monarca, seu construto subjetivo que se referia ao súdito, ao submisso da vontade 
imperador, encontra na produtividade capitalista um norte para a disciplina de suas 
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vidas. A tecnologia disciplinar aparecia, então, como instrumento bastante sofisticado 
até aquele momento, pois tratava cada parte, do que se entendia por corpo social num 
plano atômico ou molecular. 

Se para Foucault (2006) a submissão era um dispositivo que regulava o meio 
de riqueza do senhor feudal, então na modernidade o Estado executaria por meio de 
práticas localizadas, a criação de um novo processo de subjetivação. O Estado estaria 
ali, presente e invisível, sob a forma do exército, do educador, do policial, do médico, 
dos saberes construídos nesse tempo, regulando a incidência de sua força e poder 
sobre a comunidade e os diversos campos da sociedade. Atribuindo a cada um dos 
referidos meios, uma função específica, uma prática específica de atualização de leis, 
de valores, de sua engenharia econômica. 

Para situar essa articulação entre o Estado e o controle social, expoeremos, a 
partir  do  exemplo  da  atuação  do  médico,  do  exército  e  do  educador,  enquanto 
engrenagems fundamentais para inserção dos dispositivos disciplinares.

Michel Foucault em “Os Anormais” (FOUCAULT, 2001), constata que  entre 
os séculos XVII e XVIII, o médico era reconhecido não só como personagem público 
para o cuidado coletivo, mas, também, ero sujeito que por meio de seu conhecimento 
regulava um estatuto do corpo, da sexualidade infanto-juvenil, dos desejos coletivos, 
etc..  Era  ele  o  vigilha  das  pestes  e  das  epidemias,  mas  a  partir  de  sua  própria 
cartografia das doenças contidas em um bairro,  poderia utilizar das narrativas dos 
moradores  para  denúncia  de  vizinhos  potencialmente  flagelados,  uma  política  do 
poder  da  vida  e  da  morte  que  regulava  seus  corpos  e  suas  práticas,  em favor  da 
razoabilidade e da sanidade disciplinada. 

Já  na  obra  “Vigiar  e  Punir”  de  Foucault  (2006),  o  processo  de 
disciplinarização da sociedade será expota o caso do exército, quer pela disciplina 
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física  ou  pela  postura  inquebrantável  dos  corpos  ou  pela  moral  viril  e  bélica,  a 
docilização dos homens de arma se fazia para torná-los funcionais, rijos, precisos e 
simétricos, máquinas de guerrear, onde pela dura disciplinarização seriam eles mãos e 
pernas de seu Estado. Mas, também, a disciplina atua através das práticas educativas 
dos  professores,  educador-panóptico  que  pelo  ensino,  corrige  o  insolente  aluno, 
mensura  seu  grau  de  saber  e  suas  potências  para  o  aprendizado,  insere-o 
geometricamente em sala, aos poucos calcula cartesianamente o espaço da educação 
como em uma fábrica, pedagogia do respeito e da obediência, educa-os sutilmente a 
serem dóceis e a desejarem a disciplina, a reconhecer verdades, a determinar razões, a 
reproduzir o conhecimento planejado.

Neste sentido, quando as técnicas disciplinares são aplicadas no sócius, faz-
se  necessário  compreender  que  esta  [...]  “é  uma  tecnologia  que  se  enfoca  nos 
indivíduos até em seus corpos, em seus comportamentos; se trata, grosso modo, de 
uma anatomia política, uma política que embranquece os indivíduos até anatomizá-
los” (FOUCAULT, 1976, p. 31, tradução nossa). E no caso dos centros educativos, vemos 
com Veiga-Neto (2005) a amplitude da inserção do poder disciplinar:

A  escola  “foi  sendo  concebida  e  montada  como  a  grande  –  e  (mais 
recentemente)  a  mais  ampla  e  universal  –  máquina  capaz  de  fazer,  dos 
corpos, o objeto do poder disciplinar; e assim, torna-los dóceis”; além do 
mais, a escola é, depois da família [...], a instituição de sequestro pela qual 
todos passam (ou deveria passar...) o maior tempo de suas vidas, no período 
da infância e da juventude. Na medida em que a permanência na escola é 
diária  e  se  estende  ao  longo  de  vários  anos,  os  efeitos  de  processo 
disciplinar de subjetivação são notáveis (VEIGA-NETO, 2005, p.85-86). 

Através da disciplina se estabelece uma relação de poder entre o mestre e o 
educando de maneira visível (pelas regras, pelos procedimentos de comportamento, 
pelo reconhecimento da ordem das atividades e dos modos de agir na instituição de 
ensino, etc.). Mas, também, atua discretamente, através da vigília e da hierarquização 
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dos próprios estudantes, os quais agem em reforço das exigências da disciplina como 
partícipe-observadores do desenvolvimento de seus colegas (analisando seus atrasos, 
suas  negligências,  se  tagarelam  ou  se  são  insolentes,  seus  gestos  e  territórios  da 
existência).

Para  situar  atuação  das  relações  de  poder  instituídos  pela  prática 
disciplinar, vale recuperar a análise exposta por Foucault em “Vigiar e Punir” (2006), a 
qual define:

O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de 
retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida adestrar para 
retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para 
reduzi-las; procura liga-las para multiplica-las e utilizá-las num todo; Em 
vez de dobrar uniformemente e por massa tudo o que lhe está submetido, 
separa,  analisa,  diferencia,  leva  seus  processos  de  decomposição  até  às 
singularidades necessárias e suficientes. “Adestra” as multidões confusas, 
móveis, inúteis de corpos e forças para uma multiplicidade de elementos 
individuais  [...].  A disciplina “fabrica” indivíduos ao mesmo tempo como 
objetos e como instrumento de seu exercício; Não é um poder triunfante 
que, a partir de seu próprio excesso, pode-se fiar em seu superpoderio; é um 
poder  modesto,  desconfiado,  que  funciona  a  modo  de  uma  economia 
calculada, mas permanente (FOUCAULT, 2006, p. 143).

Assim,  compreendemos  que  os  poderes  disciplinares  se  desdobram, 
severamente, na prática educacional. E no sentido de avançarmos, rumo a construção 
de um pensamento potencializado pelas forças emancipadoras, desejamos recuperar o 
debate  analisado por  Rancière  (1995b;  2011)  acerca  do  tema  do  aprendizado  e  do 
desentendimento.

Anteriormente,  explicitamos,  de  modo  curto,  a  relação  entre  o  mestre 
explicador  e  o  ignorante.  O  mestre,  tal  como  declaramos,  exercita  a  técnica  de 
clarificação  dos  conceitos,  conteúdos  e  conhecimentos  existentes  no  sistema  de 
educação.  O  mestre  performa  a  mediação  do  ensino-aprendizagem,  os  saberes 
aprendidos  necessitam ser  compreendidos  com a  mesma  simetria  que o  educador 
profere, pois este personagem-conceitual (DELEUZE; GUATTARI, 1992) transmite, por 
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princípio, através de suas palavras a tradução dos livros de aprendizado. Por possuir 
domínio e qualificação, a sua interpretação e narrativa teórica será a correta e será, 
também, o dispositivo de anulação das imperfeições de pensamento, das ideias mal 
formuladas ou mal assimiladas; sua voz e explicação será o caminho mais seguro e 
nítido  para  o  estudante  que,  em  sua  própria  ignorância,  ignora  e  cambaleia 
(des)orientado rumo aos conhecimentos apresentados.

Essa lógica não deixa, entretanto, de comportar certa obscuridade. Eis, por 
exemplo, um livro entre as mãos do aluno. Esse livro é composto de um 
conjunto  de  raciocínios  destinados  a  fazer  o  aluno  compreender  uma 
matéria. Mas, eis que, agora, o mestre toma a palavra para explicar o livro. 
Ele faz um conjunto de raciocínios para explicar o conjunto de raciocínios 
em que o livro se constitui (RANCIÈRE, 2011, p.21).

Todavia, em grande parte, esta perspectiva educativa está firmada na noção 
de que o mestre é o sujeito que abole a distância entre o conhecimento ensinado e a  
compreensão  subjacente  ao  educando  (RANCIÈRE,  2011).  Este  personagem  irá 
possibilitar o estreitamento entre o conteúdo e o entendimento correto a respeito da 
disciplina.  Implicando,  assim,  um caminho de  correção  e  explicação que  o  mestre 
estabelece com o estudante, pois:

Na ordem do explicador, com efeito,  é preciso uma explicação oral para 
explicar a explicação escrita. Isso supõe que os raciocínios são mais claros —
imprimem-se  melhor  no  espírito  do  aluno  —  quando  veiculados  pela 
palavra do mestre, que se dissipa no instante, do que no livro, onde estão 
inscritas para sempre em caracteres indeléveis (RANCIÈRE, 2011 p. 22).

Desentendimento e conflito: tensionamento nº2.
Nesta  perspectiva,  Rancière  desarranja  o  mestre-explicador  para 

problematizar uma outra realidade pertencente a atividade educativa: a compreensão 
de  que  tanto  professores  quanto  estudantes  possuem  ou  deveriam  exercitar  a 
igualdade das inteligências. Se é o caso que o mestre faz uso da atividade disciplinar e  
discernente do processo de aprendizagem do educando a partir da mediação entre 
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explicar  e  compreender.  Uma  característica  clara  das  relações  de  igualdade  das 
inteligências está articulada não na relação entre entendimento e compreensão, mas 
na própria atividade do desentendimento e do dissenso, como prática libertária da 
educação. 

Deste modo, o conceito de desentendimento não se refere à permanência da 
ignorância,  enquanto  expressão  negativa  da  educação,  ao  contrário,  o 
desentendimento, de acordo com o filósofo Jacques Rancière (1995b) é o momento em 
que  as  inteligências  se  encontram,  se  confrontam,  tensionam  pelo  diálogo  dando 
forma a um discurso que explícita suas próprias experiências, suas próprias formas de 
entender o mundo e de atuar no mundo. O desentendimento e o debate eram, para os  
gregos,  as  qualidades  fundamentais  que  possibilitariam a  existência  de  suas  vidas 
política e pública,  pois o direito à manifestação da palavra (isegoria)  assim como o 
direito  à  igualdade  (isonomia)  agenciava  e  expunha  a  singularidade  das  opiniões 
perante a multiplicidade das outras formas de entendimento.

Por desentendimento entenderemos um tipo determinado de situação de 
palavra: aquela em que um dos interlocutores ao mesmo tempo entende e 
não entende o que diz o outro. O desentendimento não é o conflito entre 
aquele que diz branco e aquele que diz preto. É o conflito entre aquele que  
diz branco e aquele que diz branco mas não entende a mesma coisa, ou não 
entende de modo algum que o outro diz a  mesma coisa com o nome de 
brancura (RANCIÈRE, 1995b, p.11).

Assim, o desentendimento por princípio não aufere ao educador/educando 
a impossibilidade do ensino/aprendizado e mesmo a manutenção da ignorância em 
sua forma individuada. Ou, ainda, do saber que só pode ser representado em termos 
universais e cujo reconhecimento (social e político) será expresso unicamente pela 
singularidade da opinião particular do mestre-explicador ou educado-disciplinado. 

Ao contrário, o desentendimento atravessa, pelo discurso e pelo debate, a 
experiência da diferença como uma expressão libertadora da opressão – ou da 
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sedimentação pelo conhecimento disciplinante do mestre -, ao passo que, por meio do 
conflito e da multiplicidade dos entendimentos, ambos (mestre e ignorante) possam 
construir  um novo território  da educação e da  inteligência.  Território esse que se 
articula não pelo poder autoritário e regulador do conhecimento a ser ensinado, mas 
através do acolhimento e do reconhecimento das distinções entre as opiniões, através 
das quais poderão alcançar um novo campo: de diálogos, de realizações e das maneiras 
que cada sujeito  agencia  o  sensível  com sua própria  inteligência.  Ou,  ainda,  como 
abordou Gilles Deleuze em sua obra “Diferença e Repetição” (2006):

Aprender vem a ser tão-somente o intermediário entre não-saber e saber, a  
passagem viva de um ao outro. Pode-se dizer que aprender, afinal de contas, 
é uma tarefa infinita, mas esta não deixa de ser rejeitada para o lado das  
circunstâncias  e  da  aquisição,  posta  para  fora  da  essência  supostamente 
simples  do  saber  como  inatismo,  elemento  a  priori  ou  mesmo  Ideia 
reguladora.  (DELEUZE, 2006, p. 238).

Educar  na  perspectiva  emancipatória  do  desentendimento  exercita  a 
capacidade  dos  sujeitos  da  educação  atuarem  de  modo  a  perceber  estas  (as  suas) 
diferenças, e a partilhar as diferenças como meio de amplificação de sua relação com o 
outro e com o mundo sensível que os abarca. O dissenso resulta em uma atividade 
pedagógica da indisciplina, na medida em que não há hierarquização das forças de 
poder  que  articulam  o  ensino-aprendizagem,  mas  é  no  próprio  exercício  de 
acolhimento da alteridade e do reconhecimento da igualdade das inteligências que 
poderemos articular novas possibilidades de atuação e transformação da realidade. 

Conclusão...
A prática da emancipação pela educação ainda não se manifesta de modo 

abrangente em nossa realidade. Reconhecemos, felizmente, a existência de exemplos 
de  seu  exercício  através  das  narrativas  de  Jacques  Rancière  (2011),  pelo  histórico 
engajamento de Paulo Freire (1978) em sua ação pedagógica contra a opressão e pela 
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análise crítica da educação no contexto das sociedades capitalistas de István Mézsaros 
(2004).  Estes  trabalhos,  que também são um exercício  de tensionamento profundo 
contra a pedagogia que ignora as forças e as potências da alteridade e da igualdade 
intelectual,  nos  permitem  estabelecer  agenciamentos  preciosos  rumo  ao 
amadurecimento  do  pensamento,  da  ação  e  da  própria  vida  coletiva  como  uma 
potência, mesmo sendo menor, das possibilidades de transformação e enfretamento 
de nosso presente e futuro.

Assim,  o  nosso  artigo  visou  problematizar,  tensionar  e  evidenciar  a 
educação disciplinadora ou massificadora perante as potências da emancipação.  Os 
tensionamentos  propostos  abrem  caminhos  para  o  deslocamento  do  sensível 
construído e  que,  muitas  vezes,  confortavelmente nos alojamos.  Reconfigurar seus 
territórios através do pensamento educativo faz parte de uma operação crítica que 
deve ser realizada. 

Ainda,  vale  ressalta  que  apesar  do  exercício  de  alcançar  a  emancipação 
intelectual ou a igualdade das inteligências (RANCIÈRE, 2011) é uma tarefa difícil, pois, 
muitas  vezes,  nos  conformamos  com  a  gravidade  do  devir-mestre-opressor,  que 
negativamente  recai  sobre  nós.  Buscamos,  também,  problematizar  que  as  práticas 
libertárias educativas são possíveis. Quer seja pelo reconhecimento e através da crítica 
que deve ser realizada aos dispositivos de poder que cercam e cerceiam os trabalhos 
educativos,  quer seja pelo reconhecimento da alteridade como força necessária na 
prática do ensino e do aprendizado construída no dissenso e pelo desentendimento.
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Rádio escolar: uma ferramenta eficaz no processo de desenvolvimento da leitura 
e da escrita

Por: Eliane Bispo de Almeida Souza (elianebasouza@hotmail.com)58

Resumo
O presente artigo discute sobre a importância da rádio escolar como ferramenta eficaz 
no  processo  de  desenvolvimento  da  leitura  e  escrita  na  Escola  Municipal  Antônio 
Guimarães de Carvalho. Reforça a relevância do uso das mídias no contexto escolar, 
em  especial  o  uso  da  rádio.  Apresenta  uma  análise  sobre  como  a  mídia  rádio  é 
explorada  na  referida  escola  e  sua  contribuição  para  a  melhoria  do  processo 
educativo. O trabalho está respaldado em alguns teóricos que discutem a relevância 
dessa  mídia  como  ferramenta  colaborativa  dos  processos  de  ensino  e  de 
aprendizagem. O estudo aconteceu por meio de uma pesquisa de campo, através de 
questionários  direcionados  aos  alunos  e  professores,  seres  ativos  nesse  processo 
educativo de aprimoramento da leitura e escrita. 
Palavras-chaves: rádio escolar, leitura, escrita, processo educativo, mídia.

Resumo
Tiu  artikolo  diskutas  pri  graveco  de  lerneja  radioaparato  kiel  efika  ilo  en  la  disvolviĝo  de  
legadoa kaj skriba procezo ĉe Komunuma Lernejo Antônio Guimarães de Carvalho. Prifortigas  
gravecon de uzo de la amaskomunikiloj lerneje, precipe la radia uzado. Prezentiĝas analizon pri  
kiel amaskomunikilo radioaparato estas esplorita en tiu lernejo kaj ĝia kontibuo por plibonigi  
edukan procezon. Labora estas apogita en kelkaj teoriistoj kiuj pridubas gravecon de ĉi
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 komunikilo kiel kunlabora ilo por instruadoa kaj lernada procezo. Studon okazis tra esplora  
kampo  per  demandaroj  adresitaj  al  studentoj  kaj  instruistoj,  aktivaj  esta oj  en  tiu  edukaĵ  
procezo de legado kaj skribado plibonigu.
Ŝlosilvortoj: Lerneja radioaparato; Legado; Skribado; Eduka procezo; Amaskomunikilo.

Abstract
The author not fowarded the Summary. We're sorry!

INTRODUÇÃO
Vivemos numa cultura marcada pelas transformações advindas da ciência e 

da  tecnologia.  Esta  última,  por  sua  vez,  facilita  a  nossa  vida  corrida  quando,  por 
exemplo, fazemos compra em lojas virtuais, utilizamos o caixa eletrônico, pesquisas 
em  bibliotecas  virtuais,  comunicação  on-line  com  outras  pessoas.  Diante  dessa 
realidade,  a  escola  vivencia  o  desafio  de  procurar  maneiras  mais  criativas  para 
apresentar  suas  ações  com  o  uso  das  linguagens  das  mídias,  proporcionando  aos 
alunos a oportunidade de utilizá-las com desenvoltura e seriedade para aprimorar 
duas habilidades essenciais que é a leitura e a escrita de textos diversos. Assim, nada  
melhor do que utilizar uma mídia de uso democrático que é a rádio escolar. 

O  presente artigo  aborda  a  relevância  da  Rádio escolar:  uma ferramenta 
eficaz no processo de desenvolvimento da leitura e escrita, cuja delimitação do tema 
direciona a Escola Municipal Antônio Guimarães de Carvalho, a qual localiza-se em 
uma  área  central  da  cidade  de  Rio  Real-BA.  A  referida  unidade  escolar,  além  do 
oferecer o ensino às Séries Finais do Ensino Fundamental, também oferece no noturno 
a Educação de Jovens e Adultos. 

O projeto rádio escolar  já  é uma realidade em muitas escolas brasileiras, 
como também faz parte das  ações da  escola escolhida,  o qual  é fruto do Plano de 
Desenvolvimento da Escola e incrementado com o Programa mais Educação, porém 
sua empregabilidade abrange toda a escola e sua clientela.
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O  uso  da  rádio  como  ferramenta  educomunicativa  tem  sua  significativa 
importância, principalmente pelo poder de conquistar, seja através da música ou da 
notícia.  Segundo Soares (1999),  “A Educomunicação é um campo de mediações,  de 
interdiscursividade”. Com isso, o trabalho que a rádio pode desenvolver é crucial para 
ampliação das ações tanto de comunicação como de educação, uma vez que educar é  
uma das formas mais criativas e prazerosas de se comunicar. 

A presente proposta, portanto, está ancorada em Costa (2003), Hall (1997), 
Soares (1999), Paulo Freire (1992), Edgar Morin (2001), Citteli (2000), dentre outros, os 
quais  suscitam  e  possibilitam  o  levantar  de  um  olhar  sobre  a  forma  de  fazer 
pedagogicamente que venha a contribuir com a melhoria da qualidade da educação. 
Assim, neste artigo é possível vivenciar o resultado da análise do uso da rádio escolar 
como uma poderosa ferramenta no aprimoramento da leitura e da escrita nas turmas 
do ensino Fundamental II da Escola Municipal Antônio Guimarães de Carvalho. Esta 
análise  será  feita  a  partir  das  respostas  ao  questionário  que  foi  direcionado  aos 
envolvidos no processo educativo da referida escola.

REFERENCIAL TEÓRICO
A rádio escolar é uma mídia de grande importância no desenvolvimento da 

expressão oral e escrita dos alunos. É por meio dela que os discentes se envolvem 
ativamente nas propostas de atividades que farão parte da programação da rádio. E, 
no momento de apresentação, os mesmos sentem-se orgulhosos em saber que suas 
ideias estão sendo transmitidas para um público amplo. 

Por meio da programação da rádio escolar, os alunos terão oportunidade de 
desenvolver a comunicação oral e escrita, o que contribui para formar leitores críticos  
que,  consequentemente,  também  favorece  para  mudança  de  posicionamento  na 
sociedade, fazendo-os refletirem sobre seus direitos e deveres.

A  rádio  escolar  vai  além  da  mera  transmissão  de  informações.  Não  é 
somente  produzir  e  divulgar  mensagens,  trata-se  de  um  fruto  do  conhecimento 
sistematizado e construído em grupo, havendo toda uma discussão que leva a uma
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 aprendizagem significativa, utilizando para isso uma linguagem colaborativa. O bom 
uso  da  mídia  rádio  como  meio  de  comunicação  favorece  a  prática  da  pesquisa, 
contribui para a troca de experiências, além de elucidar um posicionamento crítico 
diante das informações a serem disseminadas. A respeito da importância desse ato 
comunicativo, Paulo Freire (1992), comenta que:

A comunicação, compreendida como troca de conhecimentos, possui uma 
dimensão  educativa  que  deve  ser  levada  em  conta  já  que  a  educação  é 
comunicação, é dialogo, na medida em que não é transferência de saber, 
mas um encontro de sujeito interlocutores que buscam a significação dos 
significados (FREIRE, 1992, p.69).

A escola não pode se distanciar da cultura da juventude. Se os alunos fazem 
uso com frequência da mídia rádio,  a instituição de ensino precisa aproveitar essa 
desenvoltura que os jovens têm em lidar com os meios de comunicação para trabalhar 
as práticas educativas, principalmente o aprimoramento de questões linguísticas.

As tecnologias de comunicação e informação - TIC são usadas pelos jovens 
em casa, na rua e até mesmo na escola, mesmo sendo censuradas quando utilizadas em 
horários impróprios. Essa sede de tecnologia da comunicação deve ser um fator que os 
impulsione a melhorar na aprendizagem escolar. Quando os próprios alunos utilizam 
as mídias para aprender, isso traz mais resultado do que quando elas são usadas pelo  
professor como recurso didático.

O aluno, ao manipular as mídias, a exemplo da rádio escolar, ele aprende 
praticando, pesquisando, sendo um agente ativo do processo educativo, por meio das 
quais a educação e a comunicação se completam. A escola precisa proporcionar aos 
educandos  espaços  comunicativos  de  aprendizagem,  dando  oportunidade  para  a 
juventude expor suas ideias e opiniões. Dessa forma, haverá troca de conhecimentos 
entre educadores e educandos, num espaço democrático, em que diferentes visões de 
mundo  possam  dialogar.  O  que  na  atualidade  é  muito  mais  eficaz  com  a 
empregabilidade  da  educomunicação  que  consiste  em  integrar  aos  processos  de 
in(formação) do indivíduo a educação e a comunicação.

De acordo com Citteli (2000), quando há uma inserção de novos saberes,
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 especificamente  de  forma  transversal  no  processo  educativo,  pode  gerar  novas 
discussões, como também trocas de experiências, que trazem como foco a vivência e o 
contexto social dos educandos. O autor ainda pondera que: 

Os  conceitos  de  educação  e  comunicação  passam  a  ser  vistos  como 
sequências de um processo cada vez mais inter-relacionado: requisitam-se 
para  esclarecerem-se,  pedem-se  para  que  nenhum  dos  termos  ganhe 
autonomia a ponto de ressoar, ou anacronismo, como no caso da escola ou 
hiper-realidade que tudo completa e tudo responde a exemplo dos media 
(CITELLI, 2000, p.17).

Edgar  Morin(2001)  retrata,  assim  como  outros  autores  que  estudam  a 
relação entre educação e comunicação,  as funções da educação na sociedade: 

A  educação  deve  favorecer  a  aptidão  natural  da  mente  em  formular  e 
resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da 
inteligência  geral.  Este  uso total  pede o livre exercício  da curiosidade,  a 
faculdade mais expandida e a mais viva durante a infância e a adolescência, 
que com frequência a introdução extingue e que, ao contrário, se trata de 
estimular ou, caso esteja adormecida, de despistar (MORIN, 2001, p. 39).

Dessa forma,  fazendo uso das  afirmações de Adilson Citteli(2006) que faz 
referência  à  escola,  definido-a  como  um  ambiente  que  precisa  compreender  e 
acompanhar a aceleração tecnológica e os novos modos de ensino, “essa evidência 
transforma a sala de aula em espaço cruzado por mensagens, signos e códigos que não 
se ajustam ou se limitam à tradição conteudística e enciclopédica que rege a educação 
formal” (CITTELI, 2006, p.116).

METODOLOGIA
A  metodologia  utilizada  para  a  produção  deste  artigo  baseou-se, 

inicialmente,  por meio de uma pesquisa bibliográfica,  através da qual foram feitas 
leituras de obras que tratam do assunto em questão. Logo após, foi realizada uma
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 pesquisa  de  campo,  de  dimensão  quantitativa  e  descritiva,  na  escola  Municipal 
Antônio  Guimarães  de  Carvalho.  Para  tanto,  solicitei  permissão  à  direção  da 
instituição de ensino para apresentar os questionários aos docentes e discentes da 
referida  escola.  Após  apresentar-me  e  explicar  o  objetivo  da  pesquisa,  solicitei  a 
participação dos envolvidos, os quais foram receptivos e generosos. Para essa pesquisa 
de campo, foram selecionados 50 alunos da 9º ano do Ensino Fundamental nos turno 
matutino e vespertino e 20 professores de diferentes disciplinas.

RESULTADOS 
Visão do aluno
Em relação à frequência com que os alunos escutam rádio fora do ambiente 

escolar, ficou nítida a familiaridade com que eles utilizam essa mídia. Como pode ser 
observado no gráfico abaixo,  a maioria dos alunos ouve rádio todos os dias, o que 
corresponde a 68% dos entrevistados.

Essa  constatação  reforça  o  poder  de  sedução  do  rádio  como  meio  de 
comunicação de grande circulação entre os jovens.  A respeito disso,  Taíse Cristina 
Lima  (2011),  em  seu  artigo  Projeto  rádio  na  escola:  uma  prática  educativa, 
argumentara que:

O rádio é o meio de comunicação que mais desenvolve a oralidade e que  
possui maior semelhança com a linguagem cotidiana. Isso facilita qualquer 
tentativa de implantação de uma rádio dentro de escolas públicas (LIMA, 
2011, p.2).

Sobre  o  tipo  de  programa  que  eles  mais  gostam  de  ouvir  em  casa,  um 
número  considerável  deles  optou  por  musicais,  cerca  de  86%,  como  pode  ser 
comprovado no gráfico abaixo. Diante do resultado, percebe-se que musicais atraem 
os alunos, o que comprova a razão deles sempre andarem com o fone do celular no
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 ouvido, até mesmo quando estão em aulas, os quais são censurados pelos professores 
por estarem dispersos.

Esse  desejo  constante  de  ouvir  músicas  aumentou  com  o  avanço  da 
tecnologia, são várias as possibilidades de escutar as canções de cantores preferidos 
em diversas  mídias,  principalmente  pelo  celular.  A  cerca  disso,  Jusamara  Souza  e 
Maria  Célia  de  Araujo  Torres  (2009),  em  seu  artigo  intitulado  Maneiras  de  ouvir 
música: uma questão para a educação musical com jovens, afirmaram que:

A atividade  de  ouvir  música  ocupa um lugar  central  na  vida  de jovens. 
Motivados e embalados pelas tecnologias, a música os acompanha por toda 
parte.  O desenvolvimento de aparelhos  portáteis  de ouvir  música e  suas 
conexões a redes de computadores, aumentou consideravelmente não só o 
espectro  de  atividades  musicais  possíveis  como  também  ampliou  os 
gêneros, programas e dimensões que cada mídia pode oferecer. Assim, cada 
vez mais os jovens garimpam suas músicas preferidas dentre os programas 
de rádio, TV e sites disponíveis para se ouvir música. E com a programação 
cada  vez  mais  fragmentada  das  mídias  acabam  desenvolvendo  os  mais 
diversos estilos de fruição musical (SOUZA e TORRES, 2009, p.2).

O fascínio por musicais é acentuado a cada dia. É muito comum depararmos 
com jovens que realizam suas atividades diárias escutando suas músicas preferidas, a  
ponto  de  parecer  um  vício.  Muitas  das  atividades  desempenhadas  por  eles  são 
acompanhadas de um som, de acordo com o estilo de cada um.

Ao  serem questionados  sobre  a  frequência  com que  eles  ouvem  a  rádio 
escolar, a maioria, 74% dos alunos, disse que acontece duas vezes por semana, como 
pode ser comprovado pelo gráfico abaixo. No entanto, houve controvérsias, 6% dos 
alunos  entrevistados  optaram  pela  opção  de  não  ouvir  e  20%  de  que  a  escuta 
raramente. Essa constatação remete ao fato desses alunos não participarem
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 ativamente da programação ou, então, por não serem tão assíduos às aulas.
A  respeito de  quem participa do funcionamento  da rádio  escolar,  houve 

novamente  controvérsias.  Houve  praticamente  um empate  dos  que  optaram pelos 
professores  e/ou  monitores  e  pelos  alunos.  Apenas  2%  informaram  que  o 
funcionamento se dá pela direção e 4% deles disseram que é pela secretaria, como 
pode ser constatado pelo gráfico abaixo.

A  participação  e  execução  da  programação  da  rádio  devem  acontecer 
democraticamente,  como fruto de um trabalho desenvolvido interdisciplinarmente 
pelos  alunos  em  sala  de  aula.  Assim,  os  gêneros  textuais  produzidos  na  sala  e 
pesquisados  no  laboratório  de  informática  servem  de  suporte  para  serem 
apresentados. 

Sobre a programação e temas mais utilizados quando a rádio escolar vai ao 
ar, a opção que prevaleceu foi musicais, cerca de 72% dos alunos. No entanto, ficou 
constatado também que a rádio é utilizada para passar notícias, ou melhor, recados, 
como  alguns  afirmaram.  Somente  4%  dos  entrevistados  optaram  pela  opção  de 
entrevistas, como pode ser comprovado no gráfico abaixo.

Por gostarem de músicas,  os alunos acabam direcionando a programação 
apresentada na rádio escolar para musicais,  embora tenha uma pauta voltada para 
outros temas. Souza e Torres (2009) justificam esse interesse, expondo que:

O rádio é de interesse para ouvir música, especialmente pelas novidades que 
traz  e  pelas  paradas  de  sucesso  que  apresenta  além  dos  programas 
regionais. Toda a programação do rádio é preenchida por música. Por isso, a 
atração  que  o  rádio  tem  para  os  jovens,  decisivamente,  resulta  de  sua 
música (SOUZA e TORRES, 2009, p.3).

Como a produção e execução dos programas são e devem ser feitas pelos 
alunos, eles procuram satisfazer os próprios desejos que é ouvir músicas e dedicá-las 
aos colegas, o que resulta nos atrativos recados. A programação da rádio escolar, nesse
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 ponto, assemelhasse muito com a das rádios comerciais.
Com as questões subjetivas, procurou-se coletar opiniões que não puderam 

ser tabuladas, mas que foram importantes para conhecer a visão dos alunos sobre o  
assunto em questão. Os alunos foram questionados sobre as semelhanças e diferenças 
em relação à  programação da rádio na escola  e  os  programas de  rádio comercial. 
Dentre  as  semelhanças,  eles  sinalizaram  as  músicas  e  “notícias”,  embora  estejam 
restritas apenas ao ambiente escolar sobre temas educativos. Já as diferenças foram 
muitas, dentre elas, o fato de não haver propagandas de lojas, de não abordar notícias 
locais e nacionais, de não ir ao ar todos os dias, a falta de interação com os ouvintes 
pelo telefone, entre outras.

Embora tenham sido apresentadas várias divergências entre a programação 
da rádio escolar com a das comercias, os alunos também apresentaram semelhanças, 
no caso os musicais e informativos. A mídia rádio deve ser utilizada na escola para fins 
didáticos. No entanto, isso deve acontecer de forma prazerosa e envolvente, desde que 
as  emissoras  de  rádio  comerciais  sirvam  de  modelo  para  serem  adaptadas  às 
atividades  escolares,  possibilitando,  assim,  uma  relação  entre  educação  e 
comunicação.  Afinal,  esse  é  objetivo  do  surgimento  dessa  mídia  como  recurso 
pedagógico,  como disse  Almeida (2004)  citado  por  marcos  Baltar  (2008),  no  artigo 
letramento radiofônico:

No Brasil,  o  educador  Paulo Freire,  nos  anos  60,  já  havia  desenhado um 
projeto  de  alfabetização  de  adultos  denominado  MEB:  Movimento  de 
Educação  de  Base,  utilizando  o  rádio  como  principal  ferramenta.  Esse 
projeto,  que previa criar  15 mil  radiopostos, foi  interrompido pelo golpe 
militar de 64. Esse movimento de Paulo Freire provavelmente tenha vindo 
na esteira  do manifesto  de 30,  pela  Escola  Nova,  encabeçado por  Anísio 
Teixeira, que já pensava associar a comunicação à educação (BALTAR. 2008).

Como mostra Almeida (2004), a educomunicação é o caminho para explorar 
atividades significativas de linguagem. A rádio escolar é uma ferramenta disponível na
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 escola que deve ser explorada para o aprimoramento de habilidades como leitura e 
escrita de textos diversos.

No que diz respeito à pergunta sobre as vantagens e desvantagens que a 
rádio trouxe à escola, as respostas foram muito parecidas. Foram apontadas vantagens 
como:  ajudou os alunos a perder a timidez, trouxe alegria nos intervalos de aula, provocou  
entretenimento para os alunos e curtição, passou avisos para todos ao mesmo tempo, trouxe  
mais aprendizado, favoreceu a comunicação entre todos da escola, entre outras. Apenas um 
aluno  sinalizou  uma  desvantagem  que  foi  que  nem  todos  participavam  da 
programação  e  execução.  Esse  depoimento  vai  de  encontro  à  proposta  de 
implementação  da  mídia  rádio,  idealizada  inicialmente  por  Paulo  Freire,  como 
propensora  da  aprendizagem.  Ela  deve  ser  utilizada  de  forma  democrática, 
possibilitando, de acordo com um planejamento pré-estabelecido, a participação de 
todos alunos, seja de forma direta ou indiretamente. A respeito disso, Maria Adelaide 
Aguiar  Souto  Santos(2010),  em  seu  artigo  Mídia  na  educação:  contribuições  para 
utilização do rádio no contexto escolar, diz que:

A rádio escola, como um instrumento mediador da vivência escolar, poderá 
constituir-se como um elemento transformador do processo educativo da 
escola.  Partindo  deste  prisma,  a  proposta  da  rádio na  escola  é  criar  um 
espaço democrático e  participativo para  a comunidade escolar,  a  fim de 
oportunizar  a  todos,  o  exercício  e  vivência  do  direito  a  liberdade  e 
expressão das suas identidades, formando uma comunidade comunicativa, 
de  modo que  cada  sujeito  possa  deixar  uma  mensagem,  seja  através  de 
vinhetas, entrevistas, palestras, crônicas, músicas, etc (SANTOS, 2010, p. 3).

Sobre  as  perspectivas  para  o  uso  da  rádio  escolar,  eles,  de  forma  geral, 
sugeriram que:  ela vá ao ar todos os dias para alegrar os alunos no intervalo, permita que  
mais  alunos  apresentem  os  programas,  que  traga  notícias  de  assuntos  diversos,  que  passe  
resumos de novelas, que ajude o aluno a ser mais confiante, que aumente o tempo de duração  
da rádio, que traga mais aprendizado para os alunos, entre outras. Vale reproduzir a fala de
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 uma aluna: melhorar a cada dia mais e que todos os alunos participem. Esse desejo expressa 
o quanto a rádio é importante para eles e pode contribuir para o aprimoramento das 
habilidades desenvolvidas em sala de aula como a leitura e escrita de textos diversos.

Visão do professor
Ao serem questionados sobre a forma como a rádio escolar pode contribuir 

para melhorar a leitura e escrita dos seus alunos, foi consenso entre os professores 
que isso deve acontecer por meio das apresentações dos trabalhos produzidos pelos 
alunos na sala de aula. Uma professora de Língua Portuguesa comentou que também 
pode ser  realizada através da  compreensão dos gêneros textuais  nas diversas formas de  
linguagem.

Para desenvolvimento das  habilidades cognitivas  da  linguagem,  o  uso da 
rádio contribui de forma decisiva. Sobre isso, Santos (2010) afirmara que:

Com  a  utilização  desta  mídia,  aparecem  várias  práticas  emancipatórias, 
dialógicas,  visto  que  o  trabalho  se  dá  de  forma  coletiva;  os  temas  são 
planejados  de  acordo  com  o  direcionamento  das  atividades  escolares; 
realiza-se  com  a  participação  dos  educandos  e  de  todo  corpo  da  escola 
(SANTOS, 2010 p.5). 

Outro questionamento foi sobre como transformar a programação da rádio 
escolar em atividade educativa, cultural e prazerosa. Uma das respostas dadas foi que 
deveria ter a  participação de toda a comunidade escolar. Outro professor comentou que 
falta  planejamento  e  espaço  adequado.  Foi  salientado  que  faz-se  necessário  um  projeto  
voltado para a rádio de forma interdisciplinar. Um professor de História comentou que o  
aluno  tem  e  deve  ser  a  peça  chave  da  organização  e  produções  na  rádio,  mediados  pelo  
professor. Em consonância com essa ideia, o professor de Educação Física afirmou ser 
necessário que o aluno participe da organização e produções da rádio. As professoras de
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 Língua  Portuguesa  afirmaram  que  isso  só  seria  possível  através  do  estímulo  dos  
educandos ao expressarem suas ideias e opiniões e através de um projeto voltado para a rádio  
de  forma interdisciplinar. Uma das entrevistadas também salientou a necessidade de 
apresentar textos que se aproximem da realidade, que explorem tecnologia e redes sociais.

Como  pode-se  perceber,  a  tecnologia  atrai  os  jovens,  por  isso  deve  ser 
utilizada  em prol  da  educação.  A  respeito  da  importância  das  mídias  no  contexto 
escolar, José Manuel Moran (1993) diz que:

A  educação  escolar  precisa  compreender  e  incorporar  mais  as  novas 
linguagens,  desvendar  os  seus  códigos,  dominar  as  possibilidades  de 
expressão  e  as  possíveis  manipulações.  É  importante  educar  para  usos 
democráticos,  mais  progressistas  e  participativos  das  tecnologias,  que 
facilitem a evolução dos indivíduos. O poder público pode propiciar o acesso 
de  todos  os  alunos  às  tecnologias  de  comunicação  como  uma  forma 
paliativa, mas necessária de oferecer melhores oportunidades aos pobres, e 
também para contrabalançar o poder dos grupos empresariais e neutralizar 
tentativas ou projetos autoritários (MORAN, 1993, p. 3).

Ao serem questionados sobre como envolver estudantes e professores para 
explorar a rádio como uma mídia de grande importância no ambiente escolar, uma 
das respostas frequentes foi a de um curso de capacitação, como citou a professora de 
Ciências: possibilitar momentos de capacitação direcionados aos profissionais para o manuseio  
dos aparatos tecnológicos da rádio para atrelar essa ferramenta as suas aulas, envolvendo os  
estudantes.  Uma sugestão criativa dada pela professora de Inglês foi  criar um projeto  
para que todos possam ter  um dia na semana para utilizar  a rádio de forma democrática,  
havendo a participação de todas as turmas. Uma professora de Língua Portuguesa sugeriu 
o seguinte:  que a rádio aconteça por meio de atividades contextualizadas e voltadas para o  
currículo interno e dentro das temáticas e dos planos desenvolvidos.  Essas sugestões podem 
ser fundamentadas nas ideias de Costa (2005):

O rádio,  portanto,  é eficaz quando tomado como ferramenta pedagógica, 
mesmo que, para alguns,  esteja defasado e não seja o preferido entre os 
jovens,  visto  os  tantos  outros  meios  mais  modernos  e  atrativos,  como a 
Internet.  Mas  deve-se  levar  em  conta  que  “o  fato  de  a  comunicação 
radiofônica utilizar especialmente a linguagem verbal, torna o uso de suas
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 mensagens mais assimiláveis à prática educativa do que os demais meios 
audiovisuais (COSTA, 2005, p.121).

Ao serem questionados sobre as dificuldades encontradas na utilização da 
rádio, foi unânime entre eles a solução de encontrar espaços nos horários de aula, além do  
intervalo, para não atrapalhar as aulas. Foi salientado também  a falta de um projeto que  
envolva todas as turmas e professores,  bem como um profissional  capacitado para orientar  
alunos e professores sobre o manuseio do aparato tecnológico.

Outro  ponto  foi  sobre  a  programação  da  rádio  na  escola  e  temas  mais 
usados.  Foi  comentado  que  o  funcionamento  acontece  durante  os  intervalos  nos 
turnos  matutino  e  vespertino  para  anunciar  avisos  da  direção,  informações 
pertinentes e músicas. Foi consenso entre as respostas que a rádio, mesmo com uma 
programação sendo ministrada por alunos, fica restrita, basicamente a passar músicas. 
Porém, o uso da rádio em sala de aula não deve ser limitado apenas para escuta de  
trilha sonora. A rádio pode se efetivar como uma alternativa, excelente, para criação 
de um ambiente plausível de aprendizagem, onde os educandos devem produzir sua 
própria  programação,  fazendo  com  que  esse  recurso  seja  aproveitado  da  melhor 
maneira possível.

Para  ter  mais  clareza  da  execução  da  rádio,  foi  perguntado  sobre  as 
semelhanças e diferenças entre a programação da rádio na escola e os programas de 
rádio  comerciais.  A  semelhança  sinalizada  por  todos  foi  a  presença  de  musicais  e 
informativos.  E,  como diferença foi  que as  informações  dadas são  voltadas para  o 
currículo  escolar.  A  professora  de  língua  Portuguesa  reforçou  essa  diferença 
comentando  que  as  redes  comerciais,  além  de  ter  uma  programação  mais  extensa,  são  
voltadas  para  um  público  mais  amplo.  Já  a  rádio  escolar  é  voltada  para  beneficiar  a  
aprendizagem.
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A partir dessa diferença, fica claro que no ambiente discursivo escolar, a rádio 
poderá vir  a funcionar  como contraponto ao discurso escolar  tradicional,  construindo 
uma  aprendizagem  mais  inovadora,  mais  significativa  com  a  voz  dos  alunos,  dos 
professores e de toda comunidade escolar. Para Costa (2001):

Os processos de comunicação, mediados pela linguagem audiovisual, dentro 
das escolas, devem se diferenciar de produções comerciais,  porque estão 
baseados  numa  metodologia  participativa  e  não  mercadológica  (COSTA, 
2001, p.23).

Outro questionamento feito foi para saber se a rádio era mais usada com 
intenção  pedagógica  para  disciplinas  curriculares  ou  em  atividades  extraclasse  e 
extracurriculares.   As  respostas  divergiram.  Os  professores  de  Língua  Portuguesa 
optaram pela primeira opção, afirmando que era com intenção pedagógica, já que quase  
toda a programação é feita baseada em entrevistas, leituras de assuntos diversos e produções  e 
com objetivo pedagógico, pois apresenta textos, entrevistas e comunicados que beneficiam a  
escola.  Já  os  professores  das  demais  disciplinas  optaram  pela  segunda  opção. 
Provavelmente,  essa  opção  foi  escolhida  por  eles  não  participarem ativamente  da 
programação.

Para compreender melhor sobre o uso da rádio, foi questionado sobre quais 
seriam as  disciplinas  mais  contempladas  nos  temas  da  programação.  As  respostas 
coincidiram.  A  maioria  dos  professores  disseram  que  eram  Língua  Portuguesa, 
Redação e Ensino Religioso, matérias que exploram com mais frequência o exercício 
da linguagem oral e escrita. Foram citadas outras disciplinas também como Geografia, 
Ciências e História.

Por  último  os  professores  foram  questionados  sobre  as  vantagens  e 
desvantagens  trazidas  pela  radio  à  escola.  Nenhum  professor  apresentou 
desvantagem, o  que reforça a  importância dessa  mídia no ambiente de ensino.  As 
vantagens sinalizadas foram muitas, como podem ser vistas: melhorou a aprendizagem e
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 desenvoltura  da  oralidade  e  nas  discussões  sobre  as  temáticas; (Professora  de Ciências) 
contribuiu para o envolvimento dos alunos e professores, o gosto por uma ferramenta que leva a  
comunicação a todos de uma forma única; (Professora de Redação)  o aprimoramento dos  
conhecimentos e valores dos educandos;  (Professora de Língua Portuguesa)  novos tipos de  
aprendizagem e novas relações na comunicação (Professora de Língua Portuguesa). Essas 
informações reforçam o quanto a rádio pode desenvolver a oralidade e a escrita dos 
educandos, levando-os a aprimorar essas habilidades e contribuindo para a melhoria 
do processo ensino aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES
Os alunos convivem com as mídias fora dos muros escolares. Vivemos numa 

sociedade da informação. A tecnologia avança a cada segundo. Assim, a escola não 
pode negar esse fato e continuar com uma educação desvinculada da realidade.  A 
clientela atual domina as Tic’s e quer utilizá-las para tornar o processo educativo mais  
dinâmico e atraente.

Partindo das reflexões realizadas e das questões analisadas, percebeu-se que 
a  rádio  é  um  meio  de  educomunicação  eficaz,  sendo  utilizada  diariamente  pela 
maioria dos educandos, e que as programações musicais são as mais ouvidas, não só 
nos ambientes escolares, como também fora deles.

A  pesquisa  serviu  ainda  para  elucidar  que  os  educandos  neste  século  já 
detêm de um vasto conhecimento da era tecnológica, o que, por sua vez, pode ser  
utilizado como um recurso educativo,  por  possibilitar  maior  interatividade  na  era 
contemporânea. Portanto, a pesquisa evidenciou que a educomunicação é o caminho 
para o desenvolvimento da linguagem. 

Por fim, fica explícita a necessidade de colocar o aluno como referência no 
processo  ensino-aprendizagem,  utilizando-se  como  alternativa  a  criação  e 
desenvolvimento de projetos respaldados na interdisciplinaridade. Mas para tanto, a 
educação necessita incorporar aos seus processos educativos a educomunicação para o
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 desenvolvimento  de  novas  linguagens,  essencialmente  as  midiáticas  e  interativas, 
capazes  de  transformar  não  só  a  práxis  pedagógica,  como  também  as  relações 
estabelecidas  entre  os  sujeitos  que  dela  participam,  o  que  não  acontece  sem 
participação do principal direcionado que é o aluno.
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Crítica
Pri “Korpa graveco en greka socio: vivo kaj morto” skribita por Alessandra 

Serra Viegas
Por: José Provetti Junior (jose.provetti@ifpr.edu.br)59

Teksto sub kritikon de dua numero de ΙΦ-Sophia estas la artikolo eldonita en 
la urnalo NEARCO: Antikva urnalo, sub la respondeco de Anktiveca Studa Grupo –ĵ ĵ  
ASG, el Ŝtata Universitado el Rio de Janeiro – ŜURJ en 2008.

59 É mestre em Filosofia Moderna e Contemporânea pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE, na cidade de Toledo/ PR, mestre em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual 
do Norte-Fluminense Prof. Darcy Ribeiro – UENF, na cidade de Campos dos Goytacazes/ RJ, possui  
Reconhecimento de Saberes e Conhecimentos equivalente ao título de doutor (RSC III) – IFPR, é  
especialista em História, Arte e Cultura pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, na  
cidade  de  Umuarama/  PR,  especialista  em  Saúde  para  Alunos  e  Professores  dos  Ensinos  
Fundamental e Médio pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, na cidade de Cruzeiro do Oeste/ 
PR, graduado e licenciado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. É 
servidor público federal, docente de Filosofia EBTT, lotado no Instituto Federal do Paraná – IFPR, na  
cidade  de  Assis  Chateaubriand/  PR,  atuando  na  disciplina  de  Filosofia  nos  cursos  Técnicos 
Integrados  de  Informática  e  Eletromecânica.  É  membro  do  Comitê  de  Assessoramento  da  Pró-
reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação do IFPR. É professor e pesquisador do Núcleo de Estudos  
da  Antiguidade –  NEA –  UERJ e do Grupo de estudos Karl  R.  Popper – UNIOESTE.  É  professor,  
pesquisador-efetivo e Coordenador Geral do Grupo de pesquisa Filosofia, Ciência e Tecnologias – 
IFPR. Está vinculado às Linhas de Pesquisa Imbricações entre Hipócrates e Platão, Grupo de estudos 
sobre  pensamento  e  mentalidades,  Grupo  de  estudos  filosóficos  transdisciplinares  –  GEFT  – 
Umuarama,  Platonismo  Alexandrino,  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologias.  Coordena  os  Projetos  de 
Pesquisa Orientação Comunitária na Educação Básica, Filosofia, Ciência e Tecnologias, As origens do 
racionalismo popperiano,  Filosofia,  Ciência e Religião Espírita no Brasil:  séculos XIX-XX, Idioma 
Internacional  Neutro  –  Esperanto,  O  pensamento  Pedagógico  de  Johan  Heinrich  Pestalozzi,  Da 
genealogia da história: Grécia Arcaica e Clássica, História da Filosofia Antiga, O dualismo  psyché-
sôma e  História das Ideias  e das Mentalidades.  É membro do Corpo Editorial  dos periódicos JPJ 
Editor,  Revista  Contemporânea  de  Educação  e  ΙΦ-Sophia:  Revista  eletrônica  de  investigações 
filosófica, científica e tecnológicas. É revisor dos periódicos Espaço Acadêmico,  Acta Scientiorum: 
Ciências Humanas e Sociais e Revista Contemporânea de Educação. É autor de artigos científicos em 
diversos  periódicos  nacionais,  é  autor  dos  livros  “O  dualismo em  Platão”  (2014)  e  “A  alma na 
Hélade: a origem da subjetividade Ocidental” (2011), coautor dos livros “Filosofia Contemporânea, 
Lógica e Ciência” (2013), “Gravidez e adolescência” (2009) e “Vida, morte e magia no mundo antigo” 
(2008).
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Aŭtorino  estas  profesorino  Viegas.  Ŝi  estas  studentino  de  doktoreco  en 
Kompara Historio en Federala  Universitato el  Rio de Janeiro –  FURJ,  ŝtata  publika 
servilino,  instruistino  de  Portugala  Lingvo  en  Eduka  Sekretario  el  Rio  de  Janeiro, 
stakigis  en la  Ŝtata  Kolegio Inĝeniero Ŝtonminejo (Engenheiro Pedreira),  en Japeri  
urbo,  en la Rio de Janeiro Ŝtata/ Brazilo,  kaj estas esploristino ĉe Anktiveca Studa 
Grupo – ASG, el Ŝtata Universitado el Rio de Janeiro – ŜURJ.

En ĉi tiu teksto, Viegas proponis ekzameni la konstruado de la bildo de la 
Anktikva, Klasika kaj Helenisma greka heroo tra Historio, Literaturo kaj Ikonografia, 
establante,  specife,  en la  verko "Ilíada",  de Homero,  plejparte,  kaj  la  demando pri  
"bela morto" traktita por Jean-Pièrre Vernant, en siaj libroj.

Viegas  alproksimiĝo estas gvidita en marki kiel "Historio de la Korpo", la 
teoria referenca estas José Carlos Rodrigues. De tiu perspektivo, Viegas konstatas ke 
havas integrado inter korpo kaj ĝia reprezento en la tuta historio kaj, laŭe, ŝi fokusis  
pri la temo, en la indikita periodo, tio estas, Antikva, Klasika kaj Helenisma greko.

Por Viegas, korpo estas sócia konstruo, ĉar homo estas sócia estaĵo kaj, nepre, 

korpo estas inkluzivita em socio. Estas en ĉi tiu mezuro ke ŝi protektas tezon ke la korpo 

estas, komence, la unua kaj la plej natura instrumento aŭ teknika rimedo de la homo en 
socio. 

Sekve, la korpo, por Viegas, ricevas socian valoron kaj ŝi komencas, do, de la  
supozo  ke  same  okazis  en  la  helenaj  socioj,  en  brazila  socio  havas  iun  similan 
proksimigon al tiuj. De kie venas intereson de Viegaspor analizi, komparable, valorojn 
kiujn korpo havis en Grekio, por kompreni la valora korpo en niaj tagoj, en Brazilo.

La  ĉefa  demando de Viegas estas  la  koncepto  de "belo"  (kalós),  ke  en la 
grekoj havis kaj ŝi  provas analizi kion estas efektoj de kontinueco aŭ rompo de tiu 
koncipo en Brazilo.
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Tiam, Viegas informas al legantojn tri helena koncipoj de beleco: Homero, 
Platono kaj Aristotelo; kiel gvidaj principoj por tir malsamaj aksoj kiuj persvadas en la  
senkonscio koletiva de Antkivaj Grekaj Socioj.

En  homera  koncepto,  korpo  ŝprucas  kiel  soldata  korpo,  kiu  celas  "belan 
morton",  tio  estas,  la  juna  mortis  en  batalkampo,  en  la  persekutado  de  areté 
(ekscelenco), kiel rimedo per kiu ĝi povas socia senmorteco.

En platona  persketivo,  en  la  verko  "Respubliko",  Viegas  prezentas  belan 
korpon kiel perfekta identecon inter animo-korpo, kun beleco de rekta rolo en la alia.

Jam  Aristotelo,  bela  korpo  estas  necesa  antaŭkondiĉoj  por  intelekta 
pliboniĝo.

En  la  tri  perspektivoj,  ĝi  observas  ke  Viegas  ne  enterprenis  konceptan 
kritikan analizon, ĉesante, pli larĝe en la homera koncepto enhavita en la "Iliado" kaj 
klopodante identigi ĉi koncepto en la ikonografia de ruĝa farba kaldronoj de la Klasika 
periodo.

Viegas nur  informas ke beleco estis  koncipita  por la  grekoj  kiel  "tiu kiu 
plaĉis al la okuloj". Tiu aserto de la aŭtorino estas pravigita en la menciita ikonografia 
kaj  provas,  kompari,  per  kontrasto,  kiel  la  grekoj  konturis  iliajn  diojn kontraŭe la 
Egiptoj, elstaranta ke distingo, esence, estis nesimetrio kontraste al malsimetrio. Kio, 
en si mem, signifas Viegas, Helenaj ligis belecon al kio estis agrabla kaj plezura.

En donita parto de la teksto, Viegas, bazita pri Vernant diras ke beleco de la 
korpo de la heroo estas kovrita per kupro kaj okuloj emerĝas brilon de lia furiozo kaj 
determina batalistoj.

Viegas menciias ke zorgo por korpo de la vivanta heroo estas priskribita en 
la  "Iliado",  de  Homero,  tamen,  ne  faras  cita ojn  aŭ  specifaj  indikoj  de  zorgoj,  sedĵ  
referencas al ceramiko kun ruĝaj pentra oj, el Klasika periodo, por ekzempli.ĵ
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Ankoraŭ  raportante  al  fenomena  teksto,  bazita  pri  Klasikan  ceramikan 
farbon,  Viegas  certigas  ĉeeston  kuracistan  batalantoj,  en  reprezento  de  Aquiles 
zogante Pátroclo.

Tamen, formo kiun tia reprezento estas nekonata de homera teksto, kiun 
faras argumenton ion malforta,  ĉar ĝi estas reprezento de Klasika pentristo. Eble, de 
uno versio de la "Iliado", kiu ne postivivis skriban laboron de la Vª a. K. Jarcento? 
aŭtorino ne enprofundiĝi pri la temo.

Tiam, Viegas konstruas ideon ke tio batalanta socio, la zorgado de batalanto 
por  alia  estis  baza  kondiĉo,  tamen,  sen  ajna  tekstabazo  kaj,  ĉefe,  fondita  en  la 
pentrartoj de Klasika ceramiko, tiel indikante iujn anakronisma, kvankam posedeco de 
homera parolo, certe kaj, tial nekonata hodiaŭa legado de la teksto de "Iliado".

Ĉiuj  argumentoj  proponitaj  por  Viegas,  indikas  ke  imaginara  helena 
aristokrato,  ne  estis  malbelaj  homoj,  ne  maltrankviligi,  la  aŭtorino  nepre  defini 
konceptojn de "belo" kaj "malbelo" kiu adoptantas, indiki, nur, ke la korpo estis rekta 
representado  de  homa  socia  pozicio.  Nu,  tiu  aserto  estas  stranga,  ĉar  kio  estas 
implicita en la Arkaika ideo de beleco, speciale la soldato? Ŝajnas ke Viegas neglektis 
bazi ŝia ekspozicio ĉe tiu punkton kaj ŝia analizon ŝajnas iom anakronismaj kaj dekliva 
al  certaj  nuntempaj  interpretadoj  de  beleco  ol  argumento  vera  historiografa 
fundamenta o.ĵ

Kvankam raportante al la "valoraj homera sistemo"  ĉe neniu punkto de la 
teksto faras Viegas ĉi tiuj valoroj. Ŝi ne mencias Vernant opinio pri demando de la 
korpo, en vivo kaj la morto, kaj ĉefe koncernita establi rilaton inter korpa reprezentoj 
en  Literaturo  kaj  Ikonografio,  neglektas  reprezentadon  de  la  Historio  kaj  socian 
valoroj implicitaj en ĉi tiuj representoj, lasante ludanto en granda teoria vakuo pri ĝi.

Kiel komenciĝanta kiel viva heroa korpo enfokusigas estas analizo
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 efektivigita por Viegas pri mortinta heroa korpo. Viegas mencias la manieroj en kiuj la 

herooj Hektor kaj Sarpedon havas siajn korpojn zorgeme per dioj, do, ekstreme anti 

naturalaj kaj, en tiu senso, ĝi raportas nur al tre interesa diskuto, sed tio ni estis ĝisfunda 

, mankas novajn evoluojn en la stonteco,  en aparta koncerne al  la Morta Adoro kaj 

religia kaj ekzista koncepto de eidolon (korpa imago). Kiel bone traktita por Vernant en 

pluraj de liaj verkoj!

Alia  grava  afero,  sed  malbone  traktitaj  dum  teksto  de  Viegas  opozicio, 

markita de la  aŭtorino inter "bela morto" X "morto de la komuna viro" kaj la "juna 

morto" X "en la morto de la maljuna". Kvankam indikante tiajn frandajn temon, Viegas, 

bedaŭrinde, ne disvolvas.

Do,  finiĝas  tiu  kritiko,  indikante  la  leganto  de  la  teksto  de  la  instruistino 

Viegas por legi kaj,  ĉu estas de intereso,  enprofundiĝante studojn pri  ĉi  palpitanta 
temo de korpa reprezento, estu en Helena socioj aŭ en nuntempa brazila kaj speciala 
temo de korpo-mensa rilato, tiel kara al Filozofio kaj Historio de interrilata menso-
korpo.
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Entrevista

Educação, cognição e linguagem
Por: Luiz Fernando Dias Pita (magisterpita@gmail.com)60

1. (Editor) O Sr. poderia iniciar realizando uma definição dos três conceitos 
acima como decorrência de sua prática docente?

(Pita)  Vou partir  de uma perspectiva  meio que tradicional,  mas pedindo 
licença pra alterar a ordem dos termos. Então começo pela linguagem, que é o que nos 
diferencia dos demais primatas: esta seria a capacidade de transformar em códigos 
(verbal, escrito, semiótico, etc) aquilo que desejamos transmitir.  Cognição seria nossa

60 Doutor em Letras Clássicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, mestre em  
Letras Clássicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Letras Hispânicas pela 
Universidade  Federal  Fluminense  –  UFF,  na  cidade  de  Niterói  graduado  em  Letras 
Português-Espanhol pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. É professor  
Adjunto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lecionando Língua Latina. É membro 
do  Corpo  Editorial  da  Revista  Eletrônica  Tessituras,  O  Marrare  e  IF-Sophia:  Revista 
eletrônica de investigações filosófica, científica e tecnológicas. É revisor dos periódicos O 
Marrare e IF-Sophia: Revista eletrônica de investigações filosófica, científica e tecnológicas. 
Conquistou o título de  Humaniores Litterae,  emitido pelo Programa de Pós-graduação da 
UFRJ. É autor de artigos em periódicos científicos nacionais e internacionais, co-autor dos 
livros “A linha e o corte: tensões e transformações na Antiguidade Clássica e na Cultura 
Oriental”  (2013),  “Imagens  e  miragens:  Anais  do  V  Congresso  de  Letras  Clássicas  e 
Orientais”  (2011),  “Hispanismo  2000”  (2001)  e  “Universo  hispánico:  lengua,  litaratura  y  
cultura” (2001).
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 capacidade de interpretar o mundo a partir de dados recebidos, seja pelo meio, seja 
através de um dos códigos que mencionei.  E Educação seria o processo pelo qual, uma 
vez  que essas  interpretações –  que são a  base para  a construção de valores  –  são  
transmitidas à sociedade.

2. (Editor) Quais são as correlações entre educação, cognição e linguagem 
em sua perspectiva?

(Pita)  Entre si,  elas  estabelecem correlações  de  complementaridade  e  de 
retroalimentação.  Complementaridade  porque  necessitam  uma  da  outra  para 
cumprirem  seu  papel:  de  nada  adianta  a  linguagem,  se  o  interlocutor  não  tiver 
capacidade cognitiva para interpretar a mensagem que nela se transmite; por sua vez, 
de nada adianta a capacidade cognitiva fazer toda a filtragem e emitir juízo sobre a 
mensagem, se ela não puder ser preservada para terceiros, constituindo-se assim num 
arcabouço do tecido social.

3.  (Editor)  Seria  possível  afirmar  que  em  certa  medida,  os  resultados 
educacionais  brasileiros  estão  vinculados  a  uma questão linguística,  no  sentido  da 
interatividade pré-escolar do estudante enquanto herança cultural? Justifique.

(Pita)  Não  só,  mas  também.  Acho  impossível  vincular  nossos  (pífios) 
resultados  nessa  área a  um único  fator.  Mas  uma coisa  é  certa:  nós vivemos  uma 
grande defasagem no tocante à relação ensino-aprendizagem de língua (tanto faz se 
nacional  ou  estrangeira).  Ao  longo  dos  últimos  30  anos,  políticas  educacionais 
oscilantes;  "novas" descobertas pedagógicas – que são um belo eufemismo para os 
modismos da vez  -, lacunas terríveis na formação dos professores, enfim, é todo um 
somatório de causas que nos tem feito patinar horrorosamente nesse quesito. 

4. (Editor) Se positiva a resposta anterior, como o Sr. vê o papel da família 
na consolidação de um certo cabedal cultural pré-escolar, que venha a proporcionar 
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ao estudante melhor interatividade com o letramento e a linguagem escolarizada com 
vistas à mobilidade social?

(Pita) O papel da família sempre é determinante, tanto para o bem quanto 
para  o  mal.  Cabe,  primária  e  exclusivamente,  durante  os  anos  da  assim chamada 
"Educação Infantil", à família incutir na criança a predisposição para o aprendizado, 
mostrar-lhe que isso é prazeroso e que a escola é a grande, e, de fato, a única garantia 
de  mobilidade  social  para  aqueles  que  vêm  das  classes  mais  baixas.  É  como  uma 
postagem  que  li  no  Facebook  outro  dia:  "Quando  se  é  pobre,  a  atitude  mais 
revolucionária a se tomar é enfiar a cara no livro." 

5. (Editor) Se negativa, a resposta da terceira questão, ao que o Sr. atribui, 
por exemplo, o fraco desempenho escolar do Ensino Médio brasileiro?

(Pita) Na verdade, as políticas públicas para a educação sempre trataram o 
Ensino Médio como o  "patinho feio":  nunca  se  fez  uma política  de  longa duração 
voltada para a área, nunca se conseguiu definir inequivocamente se o seu caráter é 
profissionalizante, ou de formação geral. Então houve, ao longo do tempo, uma série 
de oscilações quanto ao assunto. Aqui no Rio, por exemplo, era proibido, até 1982, que 
se criassem escolas de EM que não tivessem cursos profissionalizantes. Daí,  não se 
criavam escolas. Depois, passaram a permitir escolas de EM de formação geral, mas 
começou-se a exigir que os professores dos profissionalizantes tivessem licenciatura! 
Ora,  um  contador  de  boa  qualidade  não  vai  fazer  um  curso  de  licenciatura  para 
receber o salário aviltante de um professor da rede pública, mas esse salário poderia  
ser interessante para um marceneiro que se dispusesse a ensinar sua profissão – de 
que hoje há uma falta enorme no mercado. Enfim, foi se (des)construindo um sistema 
de  EM que,  ainda  que  de  forma subalterna,  inseria  muitos  jovens  no  mercado de 
trabalho, em prol de um sistema que serve apenas para descaracterizar o EM enquanto
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 tal.
6.  (Editor)  O  Sr.,  como  professor  de  Letras  encontra  que  realidade  nos 

estudantes dessa graduação quanto às duas questões anteriores?
(Pita) A gente que trabalha com a graduação pega essa rebordosa toda! Nos 

últimos  anos,  o  Ensino  Superior  tem  sido  inflacionado  com  alunos  que, 
lamentavelmente, receberam uma péssima formação no EF, continuaram assim no EM, 
e, para terminar, têm encontrado uma política de portas abertas na graduação. Não 
me  entenda  mal:  sou  plenamente  a  favor  dessas  políticas,  mas,  sem  que  uma 
reformulação pesada e consistente dos dois níveis anteriores (EF e EM), só o que eu 
vejo é uma enxurrada de alunos despreparados entrando nas universidades. Alunos 
que, e sinto dizer isso, mais do simplesmente despreparo, tampouco têm perfil para a  
vida acadêmica, e muitos deles concordam comigo quando lhes digo que muitos não 
estariam  ali  se  tivessem  tido  a  oportunidade  de  ter  cursado  um  EM  realmente 
profissionalizante,  que  lhes  permitisse,  de  fato,  disputar  seriamente  uma  vaga  no 
mercado de trabalho, ao invés de passarem mais 4 ou 5 anos numa graduação.

7. (Editor) É possível afirmar que a cognição humana está ligada ao uso da 
linguagem, como se esta fosse, em certa medida, como afirmam alguns psicólogos e 
físicos, o modo pelo qual o humano estabelece e se relaciona com sua realidade?

(Pita) Penso que sim. Se prestarmos atenção, veremos que, durante os anos 
de aquisição da linguagem, a criança não está aprendendo apenas o vocabulário, mas 
sim a como organizá-lo em sua mente. E é curioso que, quando a criança aprende uma  
palavra sem saber o que significa, ela cria uma imagem mental do que ela imagina ser 
aquilo, isso porque ela precisa, intuitivamente, fazer uma correspondência entre um 
significante (a palavra) e o significado (o que ela representa), porque, sem isso, ela 
trava e não consegue organizar seu discurso. Só anos mais tarde é que ela será capaz
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 de usar uma palavra sem ter ideia precisa do que significa. Não foi à toa que os gregos, 

já  conscientes  disso,  usaram  o  termo  "συνταξι""  (sintaxe)  que  significa  "ordem, 
organização", para referir-se ao processo de organização de um discurso. Isso mostra 
que a linguagem não deve ser entendida apenas como aquilo que nos permite dizer 
algo;  mas  como  o  sistema  que  organiza,  no  nosso  cérebro,  a  forma  como  as 
informações serão recebidas, decodificadas, processadas, organizadas e, se e quando 
necessário,  utilizadas  e/ou  retransmitidas,  através  do  discurso.  Enfim,  ela  não 
determina apenas  se  podemos,  mas,  e  no meu  entender  isso é  primordial,  o  como 
podemos travar qualquer relação com a realidade exterior.

8.  (Editor)  O  Sr.  vem  se  dedicando  à  tradução  de  obras  científicas  e 
filosóficas do Latim para o Português. Qual tem sido o foco de seus últimos esforços 
nesse particular?

(Pita) Tenho focado na tradução de textos científicos e filosóficos latinos 
desde  que  me  dei  conta  de  que  muitos  textos  com  esse  perfil  permanecem  sem 
tradução para o português;  ou,  quando a têm, foram traduzidos indiretamente,  ou 
seja, a partir da versão em inglês, em francês, etc. Outra razão é o fato de que o quadro 
da historiografia das ciências é bastante incompleto, justamente pela ausência desses 
textos. Veja, estou acabando de traduzir um texto de Galileu sobre a gravidade em que 
ele  constrói,  com  décadas  de  antecedência,  os  princípio  de  cada  uma  das  leis  de 
Newton! Só faltaram as fórmulas! 

Acabei também de terminar o prefácio de uma tradução que fiz há já uns 
dois anos, de um texto chamado "Octauius", escrito por Minúcio Félix no século II, e 
que tenta traduzir as ideias e crenças cristãs para o universo cultural greco-latino, e 
acaba nos mostrando que, na visão dos filósofos cristãos desse tempo, o Cristianismo 
era não uma ruptura, mas a continuidade natural do processo filosófico no Mundo 
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Antigo.  E ainda há muito que desvendar por aqui,  com certeza o quadro de nosso 
desenvolvimento intelectual é muito mais rico do que se imagina.

9. (Editor) Qual é a expectativa para o lançamento dessa obra?
(Pita) Para o Octauius, só me falta mandar o texto pra editora, e espero que 

ele saia online ainda em 2014; quanto a este do Galileu, pretendo, assim que pronta a 
tradução, encaminhá-la a dois colegas de Física e Filosofia aí do IFPR, para fazermos 
um artigo em conjunto,  analisando o texto sob as diferentes óticas do filósofo,  do 
físico e do latinista.

10. (Editor) Acredito que desde a década de 1970 o Latim foi  retirado do 
Currículo do Ensino Médio de formação geral e técnico, permanecendo, creio, apenas 
em algumas escolas confessionais, seminários, no Colégio D. Pedro II, no Rio de Janeiro 
e, talvez, no Colégio Militar. Ao mesmo tempo, no início da década de 2000 houve na 
mídia  uma  curiosa  reportagem  que  afirmava  que  nos  Estados  Unidos  o  Latim  foi 
solicitado por estudantes e suas famílias para que fosse ensinado no equivalente ao 
Ensino Médio brasileiro. Como o Sr. avalia a questão do ensino do Latim em nossas  
escolas e se favorável, que contribuições o sr acredita que a língua do Lácio traria à  
formação do estudante brasileiro?

(Pita)  O  latim foi  retirado  do  currículo  das  escolas  em 1961,  tendo  sido 
mantido apenas no Colégio Pedro II até 1996, quando foi retirado da grade curricular 
por  força  da  nova  LDB  –  que  estabelece  o  aprendizado  de  línguas  estrangeiras 
modernas.  Sobre  isso,  tem  até  uma  história  engraçada  na  família:  meu  pai  ficou 
reprovado em latim na 8ª série, em 1960. Daí, em 1960, ele teve que cursar novamente 
todas as disciplinas em que tinha sido aprovado, mas não aquela que o reprovara, por 
que esta já não era mais ensinada. Nem preciso dizer que o velho odiava latim com 
todas as forças, né? O que acontece é que o latim desenvolve, e muito, a capacidade de 
raciocínio lógico do indivíduo, uma vez que obriga o cérebro a pensar não apenas em 
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significados,  mas  também a construir  uma série  de relações  estruturais  entre  eles 
(Aliás, esse é o ponto mais difícil ao se ensinar latim, hoje, uma vez que aluno sai do E.  
Médio  sem  ter  aprendido  a  raciocinar  com  os  devidos  rigores  da  lógica,  o  nosso 
desempenho  nas  Olimpíadas  de  Matemática,  Ciências  e  similares  que  o  diga...  No 
Brasil, haveria um enorme ganho com o retorno do latim ao ensino fundamental ou 
médio, uma vez que esse desenvolvimento nas capacidades cognitivas do aluno seriam 
refletidos  em  praticamente  todas  as  outras  disciplinas.  Foi  isso  que  os  norte-
americanos perceberam ao pleitearem maior ênfase no ensino do latim – Os EUA são o  
país com a maior carga horária de latim no Ensino Médio, no mundo -, o que eles estão 
fazendo, na prática, é elevar o QI médio de sua população!

11. (Editor) Sabe-se que o Sr. vem se dedicando há algum tempo ao estudo, 
ensino e ao movimento do Idioma Internacional Neutro – Esperanto. O que o Sr. pode 
falar a respeito?

(Pita) O Esperanto é, pra mim, um passo na direção certa para resolvermos 
grandes problemas do mundo,  possibilitando uma base  igualitária  e  sem barreiras 
para qualquer cidadão do planeta travar diálogo com qualquer um. Além disso, é uma 
língua que se aprende mais rapidamente que qualquer outra e que te abre portas em 
qualquer país do mundo – o que significa que seu tempo e sua mente ficam liberados 
para  outras  coisas!  É  ainda  o  veículo  de  uma  cultura  fantástica,  totalmente  sem 
fronteiras. Após uma pesquisa na internet, você mesmo poderá perceber que existem 
encontros, congressos, reuniões de grupos com todos os tipos de interesse, além de 
literatura, música, cinema... enfim, o Esperanto é um barato!

12. Como se organiza o movimento esperantista no Brasil e no mundo?
(Pita)  Vamos  estabelecer  uma  diferença,  ok?  Há  o  movimento  e  há  a 

comunidade  esperantista,  o  primeiro  se  organiza  dentro  de  uma lógica  piramidal: 
clubes locais, associações estaduais, federações nacionais, como a Liga Brasileira de 
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Esperanto, e, por fim, a UEA (Associação Universal de Esperanto). Essas organizações é 
que fazem divulgação e ensino do idioma, atuam juntos a governos e instituições de 
ensino,  esse tipo de trabalho.  Além dessas,  existe a  Akademio de Esperanto,  que é 
quem cuida da língua em si,  mais ou menos como a Academia Brasileira de Letras 
também faz. 

Contudo, com a internet e tal, vem surgindo cada vez mais aquele tipo de 
esperantista que estuda a língua, lê livros, tem amigos com quem usar o idioma, escuta 
rádios,  ouve  música,  mas  que  não  necessariamente  participa  do  movimento.  Essa 
comunidade  esperantista  tem  crescido  de  maneira  fantástica,  mostrando  que  o 
Esperanto está longe de ser considerado uma língua morta, como alguns dizem por 
aí...

13. (Editor) Que facilidade apresenta o Esperanto quanto à aprendizagem, 
em relação aos idiomas nacionais?

(Pita)  Quando  ensinado  de  maneira  correta,  na  idade  apropriada,  o 
Esperanto  funciona  como  um  acelerador  de  aprendizagem.  Veja,  um  aluno  que 
comece a estudar Esperanto ali pelo 4º ano, e, digamos, espanhol ou inglês no 5º, com 
certeza vai estar fluente nesse segundo idioma já no 7º! Enquanto aquele outro, que 
não teve esse ensino prévio, vai levar mais uns 2 anos até atingir o mesmo nível. Ou 
seja, você pode ter 2 idiomas em 3 anos (esperanto e espanhol, p. ex.), ou apenas um 
em 4. Até a Matemática está a favor do Esperanto, certo?

14. (Editor) A proposta esperantista é a de ser um segundo idioma de todo 
cidadão do mundo. Como o Sr. vê isso em sua vivência no movimento?

(Pita) Aprendi Esperanto há cerca de 30 anos, ainda na adolescência, numa 
época antes da internet, do celular, etc; e você não pode imaginar o que era ter amigos 
no exterior, trocar cartas com gente de diversos lugares, até de países que nem 
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existem mais, como a URSS e a Alemanha Oriental! Você se sentia parte de um todo 
muito  maior  que  seu  bairro,  cidade  ou  mesmo  país.  Você  se  sentia  um  terano  
(habitante do planeta Terra), e mesmo com todo o avanço tecnológico que tem havido, 
isso não mudou. Quase todo dia bato papo no Skype com gente de tudo que é lugar, 
tenho amigos em praticamente todos os cantos do mundo, etc. 

Mas  tem outra  coisa,  tão  ou  até  mais  importante  que  isso:  conseguimos 
driblar solenemente esse bloqueio mental que a mídia promove com relação a certas 
questões e países, p. ex., tenho diversos amigos esperantistas em países dos quais a 
mídia só fala mal, tipo Rússia, Irã, etc. e outros de quem só  se fala bem, tipo EUA, 
União Europeia e Japão. E é através desses amigos, pessoas do povo como eu e você,  
que descubro muitas verdades que a mídia prefere esconder sobre o lado bom dos 
primeiros e o lado ruim dos segundos. Isso, que só o Esperanto poderia proporcionar,  
isso, posso te garantir, me dá uma percepção de mundo muito diferente.

15. (Editor) É possível afirmar que o Esperanto colabora para uma formação 
educacional  humanística  e  voltada  para  a  paz,  em  torno  do  conceito  de  homem 
integral? Em que medida? 

(Pita) O movimento esperantista é muito rico e diversificado, tendo gente de 
todas as idades, raças, crenças e ideologias. Daí se pode imaginar que deveria haver 
disputas ferrenhas sobre praticamente tudo...  e  há!  Até porque a paz não significa 
necessariamente a ausência de disputas, mas a garantia de que elas aconteçam dentro 
dos limites do respeito mútuo, de observância aos direitos humanos, enfim. Aliás, o  
Esperanto é neutro sobre tudo,  desde que os direitos humanos sejam preservados. 
Bom, a diferença é que, em Esperanto, as disputas já começam num pé de igualdade,  
pois ninguém é estrangeiro ali – e, do ponto de vista do planeta, ninguém é mesmo! – e 
isso  garante  que  já  se  comece  com  algo  que  não  se  vê  quando  essas  situações 
acontecem em outras línguas: o respeito pelo outro. Ninguém é diminuído, 

231

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

 
desconsiderado ou humilhado por ser estrangeiro, já que todos são (e isso equivale a 
dizer  que  ninguém é).  Se  o  respeito  às  diferenças  não  for  o  primeiro  passo,  uma 
condição sine qua non para uma cultura de paz, então alguém me explique que cultura 
é essa...
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Grupo de pesquisa Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR em ação

• Cristiane Lazzeri

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4716247Y2)  Pesquisadora-
júnior  vinculada  a  Linha  de  Pesquisa  Educação,  Cognição  e  Linguagem,  lotada  no 
campus  do  Instituto  Federal  do  Paraná  -  IFPR  em  Cascavel/  PR. Contato 
cristiane.lazzari@ifpr.edu.br

• Ivan Eidt Colling

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797977A5)  Pesquisador-júnior 
vinculado à Linha de Pesquisa Idioma Internacional  Neutro – Esperanto,  lotado na 
Universidade Federal do Paraná – UFPR, Centro Politécnico, na cidade de Curitiba/ PR. 
Defendeu  em  dezembro/  2014  monografia  de  conclusão  de  curso  de  Idioma 
Internacional  Neutro  –  Esperanto,  na  cidade  de  Poznán,  na  Polônia.  Desenvolve  o 
Projeto de Pesquisa  Esperanto:  língua e  cultura,  vinculado ao Centro de Línguas e 
Interculturalidade – CELIN, na UFPR, Grupo de estudos sobre ensino de Esperanto e 
dois cursos do Idioma a saber: “Esperanto:  progresiga kurso 1”(30hs) e o “Trejnado de  
Esperanto-instuistoj 1” (30hs). Contato iecolling@yahoo.com.br

• Hélio Girelli Júnior

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4331302T1)  Pesquisador-
júnior,  lotado nas Linhas de Pesquisa  Educação,  Cognição e  Linguagem e Filosofia, 
professor PSS da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED/ PR,  Núcleo 
Regional de Educação de Assis Chateaubriand/ PR.

• José Provetti Junior

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4719502P7) Pesquisador-efetivo,
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 Coordenador Geral  do Grupo de pesquisas  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologias  -  IFPR, 

Editor  Chefe  da  Revista  ΙΦ-Sophia:  revista  eletrônica  de  investigações  filosófica, 
científica e tecnológicas, lotado no campus do Instituto Federal do Paraná – IFPR, na 

cidade de Assis Chateaubriand/ PR. Coordena os Projetos de Pesquisa: 1. Revista ΙΦ-
Sophia;  2.  Orientação  Comunitária  na  Educação  Básica;  3.  Intervenção  em  Saúde 
Pública em Assis Chateaubriand; 4. Filosofia, Ciência e Tecnologia; 5. IF-Sophia – Assis 
Chateaubriand; 6. Grupo de pesquisa Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR; 7. História 
e  Filosofia  da  Matemática;  Projetos  de  Extensão:  1.  Encontro  de  Associação  de 
Moradores e o exercício da cidadania: desenvolvimento sustentável pela Orientação 
Comunitária; 2. Seminário de Educação e Desenvolvimento em Saúde Pública em Assis 
Chateaubriand; 3. Mesa redonda; Plantas medicinais; 4. Seminário de saúde da mulher;  
5.  Seminário  de  educação  e  desenvolvimento  em  saúde  pública  em  Assis 
Chateaubriand; 5.  Seminário municipal  de combate à violência contra a mulher;  6.  
Abandono e maltrato dos animais; 7. Curso Básico de Idioma Internacional Neutro – 
Esperanto;  8.  Curso  de  formação  de  instrutores  de  Idioma  Internacional  Neutro  – 
Esperanto;  9. Relações entre Filosofia,  Ciência e Tecnologias;  Introdução à Filosofia 
Antiga  helênica  (IFPR-UNIOESTE,  na  cidade  de  Toledo/  PR;  10.  Grupo  de  estudos 
filosóficos – Assis Chateaubriand; 11. Grupo de estudos sobre legislações educacionais;  
12. Grupo de estudos sobre Filosofia da Mente e Processos Cognitivos; 13. Grupo de 
estudos sobre Religião, religiosidades e sincretismo; 14. Grupo de estudos sociais.

• Kátia Cristiane Kóbus Novaes

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4335607Z1)  É pesquisadora-efetiva 
e Coordenadora de Pesquisa do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – 
IFPR,  lotada no campus do Instituto Federal  do Paraná –  IFPR,  na cidade de Assis 
Chateaubriand/ PR. Participa do Projeto de Pesquisa e Extensão do curso Básico e de
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 formação de instrutores em Idioma Internacional Neutro – Esperanto.
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Resenha

Los filósofos presocráticos
de G. S. Kirk; J. E. Raven e M. Schofield

Por: José Provetti Junior (jose.provetti@ifpr.edu.br)61

“Los  filósofos  presocráticos:historia  crítica  con  una  selección  de  textos” 
(1994), en su cuarta edición fue publicado en Inglés en 1983 por G. S. Kirk y J. E. Raven  
en 1957 en primera edición, por Cambridge University Press.

En  Portugués,  ya  contando  con  formar  parte  del  equipo  de  autores  el 
investigador Malcom Schofield, la publicación estuvo a cargo de la Fundación Calouste 
Gulbenkian, en 1994, traducido por Carlos Alberto Louro Fonseca, en Lisboa.

Este  es  un  excelente  trabajo  introductorio  y  el  accesoal  pensamiento 
presocrático y tiene una leve introducción al  pensamiento arcaico helenístico pre-
filosófico,  tratando  con  algunas  teogonías  y  cosmogonías  señalados  como 
fundamentales para la comprensión de la creación de modo de discurso filosófico, con 
la Escuela de Mileto.

Geoffrey Stephen Kirk nació en 1921 y murió en 2003. doctorose en

61 Vide nota 54.
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 Literatura, conviertiéndose en un miembro de la Academia Británica. Se desempeñó 
como profesor de Literatura Clásica en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos 
de América y la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Recibió el titulo Regius Profesor 
de la Universidad de Cambridge y fue miembro del Trinity College, desde 1974.

Escribió más allá de este libro “Fragmentos cósmicos de Heráclito” (1954), 
“Los  sonidos  de  Homero”  (1962),  “Mito:  su  significado  y  funciones”  (1970),  “Las 
Bacantes” (1979), “La Ilíada: una revisión” volumen I (1985), volumen II  (1990), “El 
lenguaje y el fondo de Homero” (1962), “La naturaleza de los mitos griegos” (1974), 
“Homero y  la  tradición  oral”  (1976)  “Arquíloco” (1977)  y  “La  Ilíada:  una revisión” 
(1990-1993).

John  Raven  nació  en  1914  y  se  graduó  en  Literatura  en  1946,  en  la 
Universidad de Canterbury. Enseñó en la Dian King's College, de Cambridge 1956-1963. 
Fué miembro de King's College, de Cambridge y Lector Clásico1948-1974. Se especializó 
en  Historia  de  la  Filosofía  Antigua  y  dio  conferencias  sobre  el  pensamiento 
presocrático. Y se dedicó al estudio de los diálogos de Platón.

Sus obras publicadas son:  “Pitágoras y los eleáticos” (1948),  “Flores de la 
montaña”  (1956),  “El  pensamiento  de  Platónen  construcción:  un  estudio  sobre  el 
desarrollo  de  su  metafísica”  (1965),  “El  jardín  de  un  botánico”  (1971),  “Las 
plantaciones  y  plantas:  Lore  en  la  Grecia  Antigua”  (2000),  “Bacantes  y  Eurípides” 
(1970), “La naturaleza de los mitos griegos” (1974) y “Homero y la tradicción oral” 
(1976).

Malcom Schofield  nació  en  1942 y  fue  profesor  de  Clásicos  en Cornell  y 
Cambridge. Se convirtió en el Presidente del Colegio St. Johns, en 1972. Sus obras son: 
“Un ensayo sobre Anaxágoras” (1980),  “La duda y el  dogmatismo” (1980),  “La idea 
estoica de la ciudad” (1991), “Historia de Cambridge en la filosofía helenística” (1999),  
“Salvar la ciudad” (1999) y “Platón: la filosofía política” (2006).
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La edición de “Los filósofos presocráticos” (1994), en Portugués, es la cuarta 
edición en que ya cuenta con la participación de Malcom Schofield. Su incorporación 
al equipo de escritores parece haber sido motivada por las duras críticas realizadas 
por Sir Karl Raymund Popper, especialmente, desarrolladas en su libro “El mundo de 
Parménides: ensayois sobre el iluminismo presocrático” (1992).

Es un magnífico trabajo, por su estructura, presentación temática y, sobre 
todo,  por  la  presencia  en  la  lengua  griega,  los  fragmentos  de  doxógrafos  y/  o 
pensadores presocráticos, en algunos casos.

En  este  sentido,  el  libro  es  una  herramienta  valiosa  para  comenzar  el 
pensamiento filosófico y a la Historia del Filosofía Antigua Helénica, porque, además 
de  lo  anterior,  Kirk,  Raven  y  Schofield  analizan  textos  y  discutirlos,  buscando 
desarrollar posibles explicaciones a las intenciones de los primeros filósofos.

El libro consta de dos prefacios, nota introductoria, imagen de abreviaturas,  
cuatro capítulos, la bibliografía seleccionada y dos indices: uno de los extractos y otra 
analítica.

El primer capítulo trata de los precursores de la cosmogonía filosófica. En 
este sector de la obra, parece que el enfoque de temática cómo 1. La visión ingenua del  
mundo; 2. Okeanos; 3. La Noche; 4. Cosmogonías órficas; 5. La cosmogonía de Hesíodo y 
la separación de la tierra y el cielo; 6. Teogonías mixtas: esta se clasifica en: a) Álcman;  
b) Ferecides. Por ultimo, el capítulo concluye con el titulo 7. En curso al la Filosofía.

Es importante destacar que esta parte del  texto,  Kirk, Raven e Schofield, 
dibujan  una  discusión sobre  los  orígenes  del  pensamiento  racional,  basado en  los 
mitos helénicos a veces en comparación con algunos mitos cerca-orientales o egipcios. 
Se utilizando más de cerca de las obras de Homero, la “Ilíada” y la “Odiseia”, buscam 
que el poeta teogonico rasgos míticos básicos para la Grecia.

Es en esta medida, que observamos aquellos autores analizan la tradicional
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 imagen de lo dios  Okeanos circundante las tierras, la diosa  Gaia. Noche, o  Nix, cómo 
fuente original del proceso del Caos. Se trata de las variantes cosmogónicas órficas y la 
compara con la “Teogonía”, de Hesíodo, en su proceso de organización del cosmos.

Se  nota,  en  “Los  filósofos  presocráticos”,  la  tendencia  de  los  griegos  en 
indicar Hesíodo e su “Teogonía”, en particular, cómo el primer pensador pre-racional,  
retirandose, por tanto, los principios de la razón Occidental a poeta y no a Tales de 
Mileto, por lo tanto, dejan la conceptualización organizadora cósmica de Hesíodo a 
establecer sus mitos tradicionales revisionistas críticos.

Se comparan las teogonías de Álcman y Ferecides, lo que indica Tales de 
Mileto,  para  iniciar  su  pedagogía  racional,  revisionista,  crítico  y  escéptico  de  la 
capacidad del hombre para lograr cualquier conocimiento verdadero, no es producto 
de iluminación divina o un accidente histórico, pero otras cuestiones polemistas yá 
tratados más o menos racionalmente por pensadores de de datos al modo de discurso 
poético,  y  por  lo  tanto,  los  cuentos  y  sus  procedimientos  innovadores,  trata  de 
cuestiones que están “en la boca de la gente”, en relación con la recitación rapsódica  
tradicional.

En el segundo capítulo del libro, nos encontramos con el análisis crítico de 
los fragmentos y teorías,  así  cómo doxografía y sátiras sobre la vida y obra de los 
seguientes  pensadores  presocráticos:  Tales,  Anaximandro y  Anaxímenes de Mileto, 
Jenófanes de Cólofon y Heráclito de Éfeso.

Es  importante  destacar  que  Kirk,  Raven  e  Schofieldno  se  molestaron en 
preparar  un  análisis  comparativo  entre  estos  pensadores  críticos.  Aunque  ver,  en 
algunos puntos,  las referencias a las teorías. Sin embargo,  todo que so lo presenta 
cómo una especie de crítica filosófica transnacional,  en relación con las distancias 
físicas georgráficas, cómo se no existiera y el uso de los libros (de papiro o pergamino), 
que no era universal y fácilmente accesible.
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En  el  tercer  capítulo,  los  helenistas  encima  mencionados  proceden  del 
mismo modo, con Pitágoras de Samos, Parménides y Zenon de Elea, desde Empédocles 
de Agrigento y Filolao de Crotona con lo pitagorismo de su tiempo.

En el cuarto capítulo de la obra, se encuentra el trato de pensadores cómo 
Anaxágoras de Clazómena, Arquelao de Atenas, Melisso de Samos, los atomistas, en 
particular, Leucipo y Demócrito de Abdera y entonces, el libro termina con el estudio 
del pensamiento de Diógenes de Apolónia.

Se recomenda la lectura y estudio crítico de “Los filósofos presocráticos”, de 
Kirk, Raven y Schofield para los estudios introductórios y básicos de la Filosofía y a la  
lectura  de  otros  investigadores  que  se  dedican  al  tratamiento  de  este  grupo  de 
filosofías, dado su muy poco aprecio en las instituciones de nivel secundario, técnico y 
superior brasileñas.

Lo que, en sí, se compromete todas las discusiones, es decir, de las filosofías 
medievales,  renacentista,  moderna  y  contemporánea,  dejando  el  investigadores 
brasileños  posesión  de  excelentes  lecturas  contemporáneas  de  los  antiguos,  sin 
embargo, descontextualizadas y altamente anacrónicas.
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Lançamentos JPJ Editor

Site do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR
http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/

O  sítio  do  Grupo  de  pesquisas foi  elaborado  para  a  veiculação  das 
produções de ensino, pesquisa e extensão dos pesquisadores-efetivos, pesquisadores-
colaboradores e pesquisadores-júniores da equipe investigativa.

Corresponde à demanda do Projeto de pesquisa, que visa a socialização e 
democratização  de  todos  os  saberes  e  conhecimentos  produzidos  pela  equipe 
investigativa, nos moldes de geração de Filosofia, Ciência e Tecnologias sugerido pelo 
referencial teórico do Grupo, o filósofo e epistemólogo Karl Raymund Popper.

O sítio é composto por páginas de “Atualidades”, “Coordenações”, “Quem 
somos e o que pensamos”, “Lista de pesquisadores”, “JPJ Editor”, se subdividindo este 
site  em:  “Títulos”,  “Vídeos-aula”,  “Orientações  para  pedidos  físicos  de  livros  ou 
vídeos” e “Centro de análise de obras para publicação”.
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O sítio do Grupo também possui o site para a “ΙΦ-Sophia: revista eletrônica 
de investigações filosófica, científica e tecnológicas”, órgão de divulgação científica do 
Grupo.

Há  um  link  para  Reportagens  com  professores  e  pesquisadores  que  já 
travaram  conhecimento  em  alguma  das  atividades  do  Grupo  de  pesquisa.  (Em 
construção). E um lik para você se comunicar com a Coordenação Geral do Grupo de 
pesquisas e expor sua opinião e sugestões sobre o conteúdo do site.

Acesse e conheça os serviços públicos, estatais e gratuitos oferecidos pela 
equipe investigativa do Grupo de pesquisa Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR!

OCTAVIVS
De Marcus Minucĭus Felix

Tradução do Latim por Luiz Fernando Dias Pita

OCTAVIVS foi escrito por Marco Minúcio Félix entre os anos de 175 e 190 d.  
C., e é apenas graças a um feliz acaso que podemos, hoje, contar com essa peça-chave
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 para preencher os bastante desfalcados quebra-cabeças da evolução da literatura em 
língua latina e o da aculturação do Cristianismo nas porções ocidentais do Império 
Romano,  pois  a  obra  chegou  até  nós  unicamente  por  um grato  engano  de  algum 
copista  medieval  que,  confundindo  seu  título  com  a  palavra  "octauus",  isto  é,  "o 
oitavo", incluiu-o como o oitavo livro do Aduersus nationes, de Arnóbio.

A  historiografia  cristã  nos  ensina  que  o  processo  de  divulgação  do 
Cristianismo  começa,  ainda  no  século  I,  pelo  trabalho  dos  apóstolos  juntos  às 
sinagogas  espalhadas  pelas  cidades  de  expressão  grega  do  Oriente  do  Império, 
conseguindo aí formar os primeiros núcleos cristãos. Tais convertidos eram, como o 
próprio  São  Paulo,  judeus  que,  por  força  da  convivência,  vinham,  há  já  algumas 
gerações, construindo um diálogo entre sua tradição religiosa e a cultura helenística 
presente nessas cidades.

É DISSO QUE TRATA essa obra: é um empolgante e profundo diálogo entre 
o  autor,  patrício  romano cristão  e  seus  melhores  amigos,  romanos,  a  respeito das 
bases e fundamentos filosóficos da então nova religião. Tão perseguida pelo governo e 
incompreendida pelos cidadãos, vítima de preconceitos e de sincretismos com outras 
seitas do Império. Quem é mais próprio? As ideias do carpinteiro galileu ou a religião 
civil de Roma?

A  obra  se  encontra  disponível,  gratuitamente,  no  sítio 
http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/#!ttulos/ch3p
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Ιnvestigações Φilosóficas-Sophia: Umuarama – 2012 – Filosofia, Educação e Autonomia

Organizado por:
Alan Rodrigo Padilha

Rafael Egídeo Leal e Silva e
José Provetti Junior

Investigações Filosóficas-Sophia: Umuarama – 2012 – Filosofia, Educação 
e Autonomia é a transcrição dos seminários realizados durante o primeiro ano de 
realização do Projeto de extensão IF-Sophia, na cidade de Umuarama, versando sobre 
questões  relacionadas  a  Filosofia  enquanto  processo  de  promoção  da  educação  e 
autonomia humana.

É DISSO QUE  TRATA esta  obra:  da  análise  crítica,  por  vários  filósofos 
brasileiros, do papel dos saberes filosóficos na promoção da autonomia cidadã, através 
da  educação,  tendo  como  referência  alguns  dos  importantes  pensadores 
contemporâneos da atualidade.

A obra se encontra disponível, gratuitamente, no sítio
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 http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/#!ttulos/ch3p

Outros títulos da JPJ Editor

O dualismo em Platão
Por: José Provetti Junior

O DUALISMO EM PLATÃO tenta compreender as relações  psyché-sôma 
(alma-corpo).  Essa  motivação  se  fundamenta  nas  dificuldades  engendradas  pela 
Filosofia  da  Mente  para  estudar,  refutar  ou  justificar  a  mencionada  relação.  Para 
aproximação  do  assunto  intentou-se  analisar  o  que  Platão  compreende  por  alma 
(psyché)  e  corpo  (sôma),  nas  seguintes  obras:  “Timeu”,  “Fédon”,  “Fedro”,  a 
“República”, “Apologia de Sócrates”, “Mênon”, “Banquete”, “Sofista” e “Político”.

Embora seja uma pequena fração do conjunto das obras de Platão, acredita-
se que essa amostragem seja suficiente para tentar alcançar o mencionado objetivo.

A hipótese que se defende é que não é possível a um grego da época de 
Platão conceber uma separação diametralmente oposta e radicalmente incomunicável
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 entre o que a tradição filosófica convencionou chamar de Mundo Sensível e Mundo 
Inteligível, ou em outras palavras, aquilo que viria a fundamentar a distinção atual na 
Filosofia da Mente entre o mental e o físico.

É DISSO QUE TRATA esta obra: da análise crítica de uma amostragem das 
obras de Platão a respeito dos conceitos de alma e corpo, suas relações, imbricações e 
consequências, sob o enfoque a

História  Psicológica,  das  Ideias  e  das  Mentalidades  envolta  no  problema 
contemporâneo do campo da Filosofia da Mente que tenta explicar o que é a mente 
humana e suas interações com o corpo.

A  obra  se  encontra  disponível,  gratuitamente,  no  sítio 
http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/#!ttulos/ch3p

A alma na Hélade: a origem da subjetividade Ocidental
Por: José Provetti Junior

TRADICIONALMENTE no campo filosófico, as concepções de  indivíduo, 
interioridade,  subjetividade  e  demais  correlatos  ao  conceito  de  indivíduo  são 
creditados a Descartes, que viveu no século XVII, com sua reflexão metafísica que
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 conclui com o famoso “penso, logo existo” (1996: 265-275).
No entanto, ao historiador da filosofia cabe a tarefa de investigar as raízes 

históricas da famosa asserção cartesiana e remontando à tradição filosófica anterior 
ao  pensador  francês,  percebe-se  que  é  possível  investigar  a  rede  de  filiações 
conceituais  que  eclodirão  em  Descartes,  advindas  dos  inícios  do  pensamento 
filosófico, na Grécia, em especial, no que se refere ao conceito de alma e pelo que se  
entendia sobre isso no pensamento pré-socrático.

Nessa medida, “A Alma na Hélade: a origem da subjetividade ocidental” é 
um trabalho no qual procurou-se estudar as bases do pensamento pré-socrático, as 
latências  das  noções  de  subjetividade  e  indivíduo  ocidental  sob  a  perspectiva  do 
desenvolvimento  dos  conceitos  de  alma,  imortalidade  e  sobrevivência  da  alma  ao 
fenômeno da morte.

Dessa  investida  de  compreensão  a  respeito  do  pensamento  e  vivência 
psicossociais  dos  helênicos  pré-socráticos,  buscou-se  demonstrar  como  se  deu  o 
afastamento dos deuses do cotidiano existencial das representações helênicas que os 
homens da época tinham a nítida percepção da desvinculação divina de seu dia a dia, 
observada através das doutrinas dos filósofos do período posterior a Sócrates, bem 
como os deslocamentos de valor aplicado à noção de areté, pelo corpo cívico.

É DISSO QUE TRATA esta obra:  da  análise  crítica  e  histórica  das  bases 
culturais  do  pensamento  filosófico  grego  em  torno  do  conceito  de  alma  sob  a 
perspectiva da História das Mentalidades, das Ideias e Psicológica, buscando tornar 
mais compreensível a Filosofia pré-socrática.
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Notícias do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR
1. O  pesquisador-efetivo  e  professor  Aguinaldo  Soares  Tereschuk,  atuante  na 

Linha de Pesquisa  de  Idioma Internacional  Neutro –  Esperanto,  do  IFPR da 
cidade de Guaíra, a partir do dia 25/01/2015 até o dia 05/03/2015 estudará no 
Alamo Colleges, na cidade de San Atonio, no estado norte-americano do Texas. 
Essa possibilidade foi assegurada através do convênio firmado entres o Alamo 
College  e  o  Instituto  Federal  do  Paraná.  O Grupo de pesquisas  parabeniza  o 
professor Aguinaldo e deseja-lhe votos de sucesso e excelente aprendizado.

2. Se  inicia  a  montagem do  Comitê  Organizador  do  I  Seminário  do  Grupo de 
pesquisas  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologias  –  IFPR,  com o  tema  “As  Ciências 
Humanas  e  suas  tecnologias  na  formação  técnica  e  tecnológica”. 
Possivelmente, o evento se dará no segundo semestre de 2015, com data a ser 
fixada  pelo  Comitê.  O  Coordenador  de  Eventos  interino  do  Grupo  de  ,  o 
professor José Provetti Junior irá agendar em março/ 2015 a primeira reunião 
do Comitê. Instituições públicas ou privadas ou pessoas físicas interessadas em 
participar do Comitê Organizador podem fazer contato através do endereço 
eletrônico jose.provetti@ifpr.edu.br para informações.

3. O  pesquisador-efetivo,  professor  Alexandre  Zaslavski,  atuante  na  Linha  de 
Pesquisa  Filosofia,  do IFPR da cidade de Foz do Iguaçu,  durante o  primeiro 
semestre/  2015  estudará  na  Finlândia,  estudando  o  tema  “Educação 
profissional e formação de professores”.

4. A Coordenação de Cursos e Idiomas do Grupo de pesquisa informa que o Curso 
de extensão IF-Sophia – Assis Chateaubriand – 2014/15 será retomado no dia 
07/02/2015, na sala 4, do campus do IFPR, na cidade de Assis Chateaubriand, 
das 08:30 às 12:00hs, com a temática “Tales, Anaximandro e Anaxímenes de
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 Mileto.
5. A Coordenação de Cursos e idiomas do Grupo de pesquisa informa que o Grupo 

de estudos filosóficos de Assis Chateaubriand terá suas atividades retomadas a 
partir  do dia 09/02/2015,  na sala 4,  do campus do IFPR, na cidade de Assis 
Chateaubriand, das 15:00 às 16:00hs, dando continuidade à leitura crítica do 
livro “A lógica das Ciências Sociais”, de Karl Raymund Popper.

6. A  Coordenação  de  Cursos  e  Idiomas  do  Grupo  de  pesquisa  informa  à 
comunidade em geral  que a partir  de março/ 2015 serão abertas inscrições 
para as seguintes atividades de extensão:

a) Palestra sobre “Ensino de Matemática, Física, Química e Ciências em geral”. Será 
realizada no Auditório do campus do IFPR, na cidade de Assis Chateaubriand/ PR;
b) Curso de extensão “Introdução à Filosofia Helênica Antiga”. Curso a se realizar em 
parceria entre o IFPR – Assis Chateaubriand e  UNIOESTE – Toledo. Será realizado na  
cidade de Toledo/ PR;
c) Grupo de estudos sobre “Saúde Pública”. A se realizar no campus do IFPR, na cidade 
de Assis Chateaubriand;
d) Curso Básico de Idioma Internacional Neutro – Esperanto. Serão oferecidas duas 
turmas, uma no horário da tarde outra no da noite. Possivelmente serão realizados no 
campus  do  IFPR,  na  cidade  de  Assis  Chateaubriand  e/  ou  no  Colégio  Estadual 
Guimarães Rosa, na cidade de Assis Chateaubriand;
e)  Grupo  de  estudos  sobre  Idioma  Internacional  Neutro  –  Esperanto:  história, 
sociedade e cultura homaranista. Possivelmente se realizará no campus do IFPR – Assis 
Chateaubriand e/ ou na Associação Comercial e Industrial de Assis Chateaubriand;
f)  Curso de extensão sobre Formação Política  e Cidadã.  Parceria entre o  Grupo de 
pesquisas e o Observatório Social de Assis Chateaubriand. Possivelmente se realizará
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 no campus do IFPR – Assis Chateaubriand ou nas instalações da Associação Comercial 
e Industrial de Assis Chateaubriand;
g) Projeto Mesa Redonda: Assis Chateaubriand e temas da atualidade. Possivelmente se 
dará  no  campus  do  IFPR  –  Assis  Chateaubriand  ou  no  Centro  Cultural  de  Assis 
Chateaubriand;
h) Seminários Chateaubriandenses. Debates sobre temas relativos à cidade e à região 
de Assis Chateaubriand. Possivelmente a se realizar no IFPR – Assis Chateaubriand ou 
na APP-Sindicato – Assis Chateaubriand;
i) Grupo de estudos Educacionais de Assis Chateaubriand;
j) Curso de Aperfeiçoamento Profissional em Orientação Comunitária;
k) Cursos de curta duração:
k.1. Psicologia Social – 40hs;
k.2. Políticas Públicas Sociais – 40hs;
k.3. Introdução à Economia e à Política – 40hs
m) Grupo de estudos sobre Filosofia da Mente e processos cognitivos;
n) Grupo de estudos sobre Filosofia, Ciência e Religião espírita no Brasil dos séculos 
XIX-XX.
Informações e inscrições através do sítio:
http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/

Chamadas públicas

1. Edital de seleção de pesquisadores para o Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência 
e  Tecnologias  –  IFPR  –  2015.  Informações  e  inscrições  pelo  sítio 
http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/

2. Nova chamada de artigos para março/ 2015 – História, Arte, Cultura, saúde, 
direito, política e suas representações sociais. Informações e inscrições pelo

250

 ΙΦ-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 - Ano I - Volume I - Número II                                                             ISSN - 2358-7482

 sítio http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/
3. Previsão das próximas chamadas de artigos:

3.1. junho/ 2015 – Antropologia, semiótica da religião e sincretismo;
3.2. setembro/ 2015 – Cidadania, política e relações sindicais.

Informações e inscrições através do sítio:
http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/
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