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O VI Senafe – Seminário Nacional de Filosofia e Edu-
cação: Confluências e II Seinfe - Seminário Internacional 
de Filosofia e Educação: Confluências ocorreu nos dias 
06, 07 e 08 de novembro de 2019, no campus da Uni-
versidade Federal de Santa Maria - UFSM na cidade de 
Santa Maria (Rio Grande do Sul/Brasil). O tema do 
seminário “Escola, Violência e Ética” teve por objetivo 
congregar pesquisas que abordem o tema da violência 
relacionado à Educação, na perspectiva Ética. Preten-
deu-se promover o diálogo com a comunidade escolar, 
bem como com acadêmicos e professores pesquisado-
res da graduação e da pós-graduação, tendo em vista 
que o Grupo de Pesquisa Formação Cultural, Herme-
nêutica e Educação (GPFORMA), o Grupo de Pesquisa 
Filosofia, Cultura Juvenil e Ensino Médio (FILJEM) e 
o Grupo de Pesquisa Racionalidade e Formação (RA-
CIOFORM) investigam, a partir da complementarieda-
de entre epistemologia e hermenêutica, as narrativas 
oriundas das vivências da escola básica em confronto 
com as teorias da educação. 

Desse modo, o objetivo principal do evento foi re-
fletir sobre o tema da violência tecendo possíveis con-
tribuições normativas e expressivas da filosofia da edu-
cação e de seu compromisso em pensar criticamente a 
atualidade, a partir de conceitos oriundos da relação en-
tre Escola, Violência e Ética. Além disso, buscou com-
preender como a temática da violência está presente no 
cotidiano das ações educativas da escola contemporâ-
nea e quais as possibilidades de enfrentamentos/resis-
tências, a partir da aproximação entre a racionalidade 
e historicidade, frente ao atual contexto sociocultural. 
Dessa forma, oportunizar o intercâmbio e o debate de 
ideias sobre o tema do evento entre os pesquisadores, 
professores e alunos envolvidos, visando, por um lado, 

fortalecer seus projetos e grupos interinstitucionais de 
pesquisa e, por outro, firmar convênios nacionais e in-
ternacionais que desencadeiem ações cooperativas no 
campo da pesquisa, ensino e extensão. E ainda, analisar 
a dinâmica atual que o conceito de formação assume, 
levando em consideração as profundas transformações 
que o sistema social vem passando no atual contexto, 
marcado pelo crescente aumento da violência e pro-
cesso de colonização biopolítica da subjetividade. Ou-
tra meta do evento foi oferecer subsídios à reflexão da 
prática pedagógica de professores das redes públicas e 
particulares de ensino, no sentido de problematizar o 
significado da formação de professores em tempos de 
exceção normalizadora e de incisiva presença da vio-
lência nas escolas. E, por último, o evento visou pro-
porcionar subsídios à elaboração de pesquisas de ini-
ciação científica, dissertações e teses dos participantes 
do evento.

O VI Senafe e II Seinfe pretendeu, concomitante-
mente em âmbito nacional e internacional, repensar a 
educação a partir do debate sobre a constituição ética 
do presente. O evento teve em vista a necessidade de 
propor um modelo de formação sensível aos riscos da 
barbárie, inerente ao processo civilizatório e atento tam-
bém à dor do outro, convertida em fenômeno coletivo 
por conta de catástrofes sociais. A partir do confronto 
com o legado teórico acumulado sobre o tema, discu-
tiu-se em tempos pós-traumáticos, como a política, ao 
invés da propalada emancipação, recebeu uma assina-
tura biopolítica, e como essa transição na modernidade 
pode ser pensada na relação entre Filosofia e Educação, 
mais especificamente as relações existentes entre a bio-
política, a barbárie e a formação humana.

APRESENTAÇÃO



Do ponto de vista institucional, no caso específico 
do PPGs envolvidos – Programa de Pós-Graduação 
em Educação e o Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria – 
RS/Brasil, tratou-se de fortalecer com o evento, além 
dos vínculos já firmados entre a UFSM com a UPF, 
UCS, UNOESC, PUC-Campinas, UERJ, UNIJUÍ, IFFar, 
UAM, UC3M, a possibilidade de solidificar e/ou fir-
mar novos convênios e parcerias com a Universidad 
Nacional del Centro dela Provincia de Buenos Ai-
res (UNICEN) e coma Universidad Pedagógica Na-
cional (UPN, Bogotá, Colômbia), nas áreas de Filo-
sofia e Educação, visando executar um conjunto de 
ações de ensino e pesquisa no âmbito da graduação 
e da pós-graduação.

O evento contou com cinco (5) mesas de discus-
são temáticas e a apresentação de trabalhos em nove 
(9) eixos temáticos, os quais estamos apresentando a 
seguir. Do ponto de vista acadêmico, o evento pre-
tendeu consolidar um conjunto de ações existentes 
entre os pesquisadores (conferencistas e palestrantes) 
e o público envolvidos, resultando, sobretudo, em 
publicações coletivas, no fortalecimento dos Grupos 
de Pesquisa e no intercâmbio intelectual em âmbito 
nacional e internacional. O evento também oportu-
nizou aos alunos o contato com pesquisadores que 
tratam de problemas que se situam na relação en-
tre Filosofia e Educação, espaço para divulgação de 
sua própria produção, além de oferecer subsídios à 
elaboração de seus trabalhos monográficos, de dis-
sertações e teses. Soma-se a isso com a possibilidade 
de intercâmbio de saberes e experiências entre estu-
dantes de IES nacionais e de outros países.

Do ponto de vista social e pedagógico, o even-
to buscou desencadear um reforço das relações da 
universidade com as redes públicas de ensino da re-
gião, pois há um significativo número de projetos 
de pesquisa e de extensão vinculados às escolas, con-
gregando em torno desi pesquisadores, professores 
da educação básica e alunos bolsistas e estagiários. 
Os sujeitos envolvidos nestes projetos educacionais 
e investigativos têm o seminário como um espaço 
de excelência de divulgação e interlocução de seus 
trabalhos, experiências e pesquisas.

Esta dinâmica de discussão ofereceu um momen-
to de reflexão fundamental para os professores em 
atuação que, ao voltarem à escola, redimensionam 
reflexivamente os rumos dos projetos,de suas práti-
cas e posturas pedagógicas. Esses efeitos se tornam 
cada vez mais evidentes, dado o número de esco-
las que vem requerendo convênio com os projetos, 
bem como o número significativo de professores 
oriundos da escola pública inscritos nos eventos e 
nos programas de pós-graduação. 

O VI Senafe e II Seinfe representam assim a possi-
bilidade de troca de conhecimento e enriquecimento 
de saberes, no diálogo mais próximo e profícuo com 
os conferencistas,palestrantes e demais participantes.

Desejamos votos de uma boa leitura!

Coordenação do VI Senafe e II Seinfe 

http://coral.ufsm.br/ppge/http:/coral.ufsm.br/ppge/
http://coral.ufsm.br/ppge/http:/coral.ufsm.br/ppge/
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Vivemos na era da globalização, num mundo de tec-
nologia, no qual por meio delas são feitas coisas inacre-
ditáveis todos os dias; salvamos vidas, desvendamos o 
espaço, proporcionamos a nós uma vida de conforto, 
de praticidade, de proximidade. Falar com alguém do 
outro lado do mundo nunca foi tão fácil, tão simples. 
E isso é a globalização, é integração, a união de dife-
rentes povos, de diferentes culturas, vivemos uma rea-
lidade onde a distância não é mais um obstáculo, onde 
a velocidade da informação é estrondosamente rápida. 
É um imerso mundo novo, uma realidade que foge 
do campo físico e passar a se tornar real num mundo 
virtual.  O problema se encontra quando damos mais 
atenção para este mundo virtual do que para o mun-
do real. É isso que o animador inglês Steve Cutts quer 
nos mostrar com sua animação “¿Estas perdido en el 
mundo como yo?”. É sobre o uso excessivo dessas tec-
nologias que vamos refletir.

Pretende-se discutir aqui algumas questões sobre a 
tecnologia no contexto atual com base no vídeo “Escra-
vos da tecnologia – animação Steve Cutts”. Este curta 
tem como personagem principal uma criança que se 
depara com ações cotidianas que foram naturalizadas 
e permeadas com tecnologia. As situações estão escan-
caradas, quase como caricaturas, no sentido da crítica 
mesmo. Além disso, é importante lembrar que as si-
tuações ali mostradas ou as que serão comentadas no 
decorrer do texto não são regras. Mas nos atentamos a 
estas situações para refletir. 

O vídeo é rico de críticas à diversos aspectos da so-
ciedade. As aparências nas redes sociais; as fotografias 
e filmagens de momentos desastrosos, se preocupando 

mais em mostrar do que com a própria gravidade da 
situação; a escolha de parceiros por redes sociais como 
uma mercadoria; exércitos marchando sem olhar para o 
destino; a distração das redes sociais e dos jogos; a falta 
de contato pessoal entre os presentes; os momentos que 
assim deixam de ser vividos para serem apenas com-
partilhados nas redes sociais por seguidores ou amigos 
que não são tão amigos assim e por fim o consumo e 
descarte exagerado. 

Antes de comentar sobre essas situações é importan-
te colocar que a tecnologia não diz respeito somente às 
tecnologias eletrônicas como celulares e computado-
res, nem somente à rede de conexão – internet –. Essas 
são as tecnologias mais atuais e emergente no contexto 
atual, e das quais irei comentar neste ensaio. Porém tec-
nologia, segundo Abgnano são “Estudo dos processos 
técnicos de determinado ramo da produção industrial 
ou de vários ramos. 2. O mesmo que técnica. 3. O mes-
mo que tecnocracia.” (ABBAGNO, 2007, p. 942).  E a 
“técnica: [...] comportamento do homem em relação 
à natureza e visa à produção de bens. Nesse sentido, a 
T. sempre acompanhou a vida do homem sobre a ter-
ra” (p. 940). Nesse sentido, a tecnologia compreende 
grande parte das intervenções do ser humano na natu-
reza visando a melhora da sua condição de existência, 
assim como o fogo e a roda. Como quase todas as coi-
sas criadas pelos homens, a função da tecnologia é de 
servir a humanidade, de lhes facilitar a vida.

Dito isso, já percebemos que a tecnologia tem sido 
benéfica para nós em muitos aspectos. Porém precisa-
mos ficar atentos aos usos dessas tecnologias. Bom, a 
humanidade conseguiu avançar por meio de tecnologias 
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ou em sua busca. Desde os tempos remotos, passando 
pelo desenvolvimento de recursos como automóveis, 
máquinas, instrumentos da área da saúde e da comu-
nicação. No entanto, também desenvolveu tecnologias 
nocivas como bombas atômicas, da qual nem precisa-
mos comentar os estragos.  

Nos atendo as questões das tecnologias mais usuais 
da atualidade, aquelas que o vídeo aborda: celulares 
com redes sociais e jogos, precisamos pensar o por-
quê tem sido uma armadilha. Elas executam a função 
muito bem. Nas redes sociais tudo parece perfeito, ali 
é mostrado apenas os momentos bons. Existem os mo-
mentos ruins que são compartilhados, mas em menor 
quantidade. Existe a ilusão de uma rede de amigos e 
seguidores, porém ali estão todos conectados se movi-
mentando em um objetivo comum: ibope, troca de li-
kes, massagem de ego. Isso causa a sensação de um falso 
preenchimento do vazio do ser humano. Estamos cada 
vez mais perdidos nesse mundo virtual; as telas se tor-
naram nossos melhores amigos, e quem está ao nosso 
lado já não importa, as conversas reais já são desneces-
sárias, tudo que precisamos está nas pontas dos nossos 
dedos. A animação nos faz refletir acerca dessa desco-
nexão com o mundo real, com quem está próximo.

As mídias são nossos meios de comunicação mais 
rápidos, práticos e “confiáveis”. Um serviço, que devi-
ria ser e estar disposto a todos e que tem como intuito 
nos informar e formar culturalmente, intelectualmen-
te e criticamente se transforma, nas mãos de quem as 
detém, em mais um meio de manipulação, de osten-
tação e de alienação.

Nunca estivemos tão próximos e tão distantes, nos-
sa vida se baseia na tecnologia. Estamos nos tornan-
do reféns da nossa criação, escravos da tecnologia, e a 
cada dia surge mais alguma coisa dentro deste mundo 
que nos faz querer mais adentrar nesse mundo. É um 
mundo onde agredimos o próximo, mas não sentimos 
o peso da nossa agressão, um mundo onde estamos es-
condidos no anonimato, sentimentos que deveriam ser 
extinguidos são aflorados com discursos de ódio, sen-
timento que deveriam ser aflorados são extinguidos. 
Como eu disse acima, a tecnologia tem salvado tanta 
gente, mas seu uso excessivo tem deixado tantas outras 
doentes, tanto física quanto emocionalmente.  

As relações pessoas estão cada vez mais superficiais. 
Por um lado houve uma aproximação entre ‘amigos’ 
virtuais, mas os encontros entre amigos são cada vez 
mais encontros para cada um ficar com o seu apare-
lho, houve uma aproximação entre parentes distante, 
mas as famílias não conversam dentro da casa, crianças 
brincam com jogos virtuais, assistem vídeos de brinca-
deiras, mas não brincam com seus colegas. 

Existem alguns teóricos que analisam essa sociedade 
em alguns aspectos, tais como o trabalho “A sociedade 
do espetáculo” de Guy Debord, que trata da questão 
das aparências tanto na vida normal quanto nas redes 
sociais. Críticos Marxistas abordam a temática do con-
sumo exagerado. Algumas questões podem ter relação 
com a Indústria Cultural, termo cunhado por Adorno. 
Bauman fala das relações líquidas e escolha de parceiros 
muito parecida com a escolha de mercadorias.

Além disso, essa sociedade tecnológica tem sido uma 
sociedade com descarte exagerado, baseada no consu-
mo e no lucro o ter vem se mostrando mais importante 
que o ser nas relações sociais. Além de TER é preciso 
mostrar que tem, esse movimento tem acontecido cada 
vez mais exageradamente. Nesse processo, nós viramos 
produto também. Nós ‘compramos’ e ‘vendemos’ ima-
gens de amigos e seguidores nas redes sociais que mos-
tram uma vida feliz, geralmente regada de consumo; 
viagens, comidas, festas, boa aparência.

Essa sociedade do TER impulsiona seres semifor-
mados para o ciclo vicioso de consumo e aparência. 
A educação, então, tem um papel importante para a 
quebra desse paradigma. É na escola que a formação 
– bildung (ADORNO, 1995) - pode ser efetivada. Para 
isso os professores devem estar também formados, e 
não semi formados, além de precisarem de uma pos-
tura autocrítica nas suas práticas.

Estamos à beira de um precipício, e se continuarmos 
focando nossa visão somente nas telas, se não olharmos 
para frente, para o lado, vamos cair numa profunda es-
curidão, vamos viver uma vida em um mundo irreal. 
Um passo para não cairmos nas armadilhas tecnológi-
cas e aproveitar o seu potencial para educação ou para 
outras situações ‘benéficas’ para a sociedade é a crítica 
e autocrítica. Precisamos estar sempre atentos as nossas 
atitudes e procurar não repetir padrões de ter e mostrar 
ou de distração nas redes sociais. Que estejamos atentas 
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à nossa vida pessoal também, para que preenchamos 
os nossos vazios de formas variadas e não por meio de 
consumo exagerado e meios tecnológicos. 

Na educação, o professor pode atuar desde a educa-
ção infantil para superação do estado de coisa. Com su-
porte de histórias infantis, podendo ser as tradicionais, 
as professoras problematizam, questionam, colocam em 
cheque as atitudes dos personagens. Além de quebrar 
com alguns hábitos da educação, como a recompensa 
por se comportar bem, ou por jogar lixo no lixo. Desde 
cedo essas noções devem ser tratadas com realidade. Se 
jogar lixo no lixo vai ganhar uma sala limpa, simples. 

Sempre com a postura autocrítica permeando as prá-
ticas pedagógicas.

Essa postura crítica e auto crítica vale para nossa vida 
pessoal. Para não mergulharmos ainda mais na socie-
dade do ter, para sermos mais sensíveis às questões hu-
manas e ambientais, sempre devemos pensar e repen-
sar as nossas atitudes de diversos ângulos. Precisamos 
nos conectar com nossa essência, para que em meio ao 
consumo e as aparências a gente não se perca. Precisa-
mos também treinar nossa observação, para prestarmos 
mais atenção e darmos mais valor ao que vemos no ser 
das pessoas, e não no que elas têm ou aparentam ser.
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Neste trabalho apontamos características e traços dis-
cursivos da produção de um modo de ser jovem carac-
terizado como nerd. Inspirado nos Estudos Culturais, 
de uma perspectiva pós-estruturalista e, a partir da lei-
tura de Michel Foucault, objetivamos nesse trabalho 
analisar a produção de uma juventude nerd baseada no 
consumo e na cultura digital. Para tanto, nos valemos 
de um produto cultural da atualidade que é a empresa/
franquia/organização Jovem Nerd, sendo esta loja, site, 
podcast e canal do YouTube. 

Bicca et al. (2013) e Bicca, Cunha e Esteve (2017) 
caracterizam o nerd como uma manifestação cultural 
juvenil, baseada no prazer e no consumo não apenas de 
artefatos tecnológicos, mas também, vinculado à uma 
cultura acadêmica/científica, pelo gosto de filmes de fic-
ção científica, seriados, jogos, entre outros. Portanto, há 
a constituição de uma cultura nerd que gira em torno 
desses gostos, que são compartilhados em comunidades.

A partir de uma leitura foucaultiana (FOUCAULT, 
1999, 2015; FISCHER, 2001, 2012), buscamos frag-
mentos discursivos, principalmente, nos podcasts do 
Jovem Nerd para compreender como uma configuração 
juvenil nerd é produzida no Brasil, nos últimos anos. E, 
principalmente, por meio da nomeação, exclusão, pelos 
discursos e também ativando técnicas de si, fazem com 
que os sujeitos ajam sobre si mesmos, em busca de fe-
licidade e também de identificação com a comunida-
de a qual se aproximam (FOUCAULT, 2008; 2017). Os 
podcasts, segundo Luiz e Assis (2010) são arquivos de 
áudio distribuídos na internet, por meio de agregadores 

ou sites. Por não serem síncronos, ou seja, não exigirem 
do consumidor estar ouvindo em um horário específico 
como a televisão ou o rádio, permitem que cada sujeito 
escute quando puder, baixe para seus aparelhos pessoais 
ou nem precise baixar, escute por plataformas já consa-
gradas socialmente, entre elas o Spotify, produzido por 
empresa de nome homônimo desde 2008. O NerdCast, 
podcast do Jovem Nerd é um dos primeiros no Brasil, 
iniciado em 2006.

Este produto cultural não é o primeiro e nem o úl-
timo a se comprometer com uma cultura nerd, mas, 
consideramos como um dos meios principais de disse-
minação de gostos e valores nerd no país. Entendemos 
também que, tal produto cultural por meio de peda-
gogias culturais (ANDRADE, 2016; ANDRADE; COS-
TA, 2015) ensinam os jovens a serem e se comportarem 
como nerds, e, portanto, não apenas constituem discur-
sivamente uma produção juvenil, mas ensinam os jovens 
como agir, o que consumir, como pensar. As pedagogias 
culturais emergem como conceito, principalmente, por 
apontar que a educação ocorre em outros locais peda-
gógicos que não somente a escola, e que eles moldam 
nossas identidades e subjetividades (STEINBERG, 1997). 
As pedagogias culturais têm sido uma ferramenta teó-
rica importante, principalmente, ao mostrar a ação da 
pedagogia nas mídias, e tais espaços digitais funcionam 
como educativos (FISCHER, 1997).

A cultura digital, no contexto desse trabalho, sus-
tenta uma configuração cultural marcada pela interme- 
dialidade, pela portabilidade e pela mídia pessoal 
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(FANTIN; RIVOLTELLA, 2012). Essa configuração fo-
menta a convergência das tecnologias (JENKINS, 2009) 
o que leva diferentes dispositivos assumirem uma mes-
ma função ou um único dispositivo ter várias conexões 
e compatibilidades; a portabilidade e os dispositivos 
móveis, principalmente quando plataformas de pod-
cast e o próprio YouTube pode ser assistido na TV e nos 
smartphones; e a possibilidade de autoria e criação que 
esses dispositivos dão aos indivíduos. Portanto, pensar 
o “Jovem Nerd” na cultura digital é perceber suas rela-
ções com os sujeitos distribuídas de diferentes modos, 
em especial, a partir da conexão, do compartilhamento, 
do consumo e da memória afetiva dos sujeitos.

A descrição do NerdCast conforme o site oficial do 
Jovem Nerd declara que:

O NerdCast completou 10 anos em 2016 com 1 mi-
lhão de downloads por episódio e como primeiro lu-
gar de audiência em podcasts no Brasil. Os assuntos 
são história, ciência, cinema, quadrinhos, literatura, 
tecnologia, games, RPG… Tudo que um nerd gosta! A 
conversa é informal, divertida, escrachada e tão doida 
quanto séria. Quer dizer, tão séria quanto doida! Junte-
-se aos convidados de Alexandre “Jovem Nerd” Ottoni 
e Deive “Azaghal” Pazos e faça parte da roda das discus-
sões mais nerds da internet. Toda sexta-feira  •  Dura-
ção média: 90 minutos (JOVEM NERD, 2019, n.p.).

Essa primeira descrição já permite um olhar sobre 
a produção da juventude nerd. Junto a ela apresenta-
mos alguns títulos que avançam nessa problematização:

Quadro 1 - NerdCast

NerdCasts

439 – Marvel & DC 2020 119 – Batman nos quadrinhos 55 – Conan – Dê-me vingança ou vá para 
o inferno!

620 – A consolidação dos Estados Unidos 442 – As cabeças da revolução francesa 128 – Os trapalhões, Cacildis!
617 – A nova corrida espacial 473 – A ciência do medo 585 – Junk Food
610 – Pantera Negra: Afrofuturismo 
representado

563 – Motoca: A VigilantA do Amanhã 403 – Robocop vs Robocop

607 – Estamos sozinhos no universo? 599 – Star Wars: Os Últimos Jedi – Vem 
pro nosso lado!

54a – Star Wars – 20.000 Lactobacil-
os vivos!

395 – RPG Cyberpunk 1: o grande assalto 590 – Rick and Morty: Não pense nisso! 664 – Capitã Marvel: Representou?
NerdTech 40 – Desculpas e Gambiarras de 
programador

642 – Privacidade na internet 559 – Tecnologias do futuro 3

Fonte: Jovem Nerd (2019).

Esses títulos ilustram os gostos da juventude nerd. 
De algum modo os quadrinhos, história, ciência, tra-
balho, entre outros temas permeiam o universo cultu-
ral juvenil, e encontram no Jovem Nerd um lugar para 
ressoar, sempre com a participação de especialistas em 
temas, principalmente os de natureza histórica e cien-
tífica. Portanto, como nos lembra Fischer (2012) as 
mídias sempre agem como um local pedagógico, prin-
cipalmente, pela figura dos especialistas que são chama-
dos para representar e dizer a verdade sobre os temas, 
produzindo, portanto, uma versão oficial daquilo que 
é socialmente aceito. Uma análise dos enunciados po-
derá mostrar que o sujeito nerd se produz no consumo, 
simbólico, discursivo, mas também material, sobretu-
do no Jovem Nerd que possui uma loja – a Nerdstore 
– que se intitula “A mais Nerd do Brasil”. Portanto, se 

produz assim como escreve Foucault (2017) uma rede 
de saberes, poderes e prazeres em torno desse objetivo 
que é ser um nerd identificado com uma comunidade.

De outro lado, há 11 anos o grupo Jovem Nerd posta 
um Especial Dia dos Namorados. Neste eles leem histó-
rias de ouvintes que enviam e-mails, dão conselhos de re-
lacionamento, e principalmente, tentam “alertar” aqueles 
espectadores que tem histórias consideradas bizarras ou 
que se colocam em posição de “trouxa” nas relações amo-
rosas. Assim como os programas de TV, Fischer (2012) 
nos lembra que esse tipo de produto cultural assume um 
papel pedagógico, mediando a relação do sujeito con-
sigo mesmo, seja em direção ao cuidado com o corpo, 
a sexualidade, o comportamento. Esses NerdCasts por 
terem um caráter cômico usam as histórias dos especta-
dores para indicar aos jovens como se relacionar com os 
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outros, e como cuidarem de si, principalmente quando 
dizem “cai fora que é cilada” ou “vá pra academia, ema-
greça, fique interessante aí você vai chamar atenção”, ou 
ainda mais “se tranque em casa por cinco anos e espere 
a nova geração crescer”. Está posto aqui aquilo que nos 
lembra Foucault (2008) reafirmado por Fischer (2012): 
há um governo de si pelo governo do outro. Essa ação de 
agir sobre si, que Foucault (2008) entende como técni-
cas de si ou tecnologias do eu, encontrado desde os gre-
gos, mas ressignificado pelo cristianismo do século XV 
em diante, sob o uso da confissão é utilizado nos Ner-
casts Especiais de Dia dos Namorados como um recur-
so pedagógico que, da exposição à ridicularização, usam 
do exemplo dos outros para fomentar nos sujeitos uma 

mudança de comportamento e de percepção de si, para 
melhorar a relação com o outro.

Os NerdCasts são utilizados nesse texto pela multipli-
cidade de sentidos que produzem: não só definem, no-
meiam, hierarquizam valores e gostos, como também, 
produzem novas relações dos sujeitos consigo mesmos. 
Portanto, uma análise aprofundada que será feita em 
momento posterior poderá tornar ainda mais visível a 
produção de uma juventude ou jovens nerds, intimamen-
te relacionada com um produto cultural tão bem disse-
minado em nossa sociedade. Portanto, não só a consti-
tuição de uma subjetividade juvenil caracterizada como 
nerd, mas eminentes processos de educação por meio 
da cultura e do consumo, material, digital e discursivo.
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O advento das tecnologias tem provocado mudanças 
que influenciam tanto as práticas pedagógicas quanto 
as formas de aprender (SILVA, 2015). A crescente uti-
lização e popularização de celulares, smartphones, ta-
blets, entre outros e a Internet possibilitam o acesso e a 
divulgação rápida de informações, além de permitirem 
a interação no meio virtual.

Essa difusão tecnológica abre espaço para que o pro-
fessor possa pensar, problematizar e utilizar a tecnologia 
disponível como recurso para o ensino e aprendizagem. 
As redes sociais, particularmente o Facebook são espa-
ços virtuais que podem ser explorados com propósito 
educativo. Segundo Fumian e Rodrigues (2013):

A rede social Facebook, amplamente utilizada em mo-
vimentos políticos por seu alcance e sua facilidade de 
acesso, oferece uma plataforma de interação gratuita 
com seus recursos extremamente funcionais que cons-
tituem peças relevantes para o uso deste meio como 
ferramenta de ensino, permitindo a troca de informa-
ções experiências em tempo real (FUMIAN; RODRI-
GUES, 2013, p.174).

As redes sociais potencializam a possibilidade de in-
teração entre os indivíduos, além de expô-los a uma 
imensidão de informações diversificadas. Muitas pes-
quisas relatam o aumento do uso dessa rede social (Fa-
cebook) e inclusive sugerem a utilização da mesma com 
propósitos acadêmicos. Dessa forma, como afirmam 
Ferreira; Corrêa e Torres (2012):

O Facebook transformou-se não só em um canal de 
comunicação, mas como uma ferramenta de promoção 

da aprendizagem colaborativa, promovendo o pensa-
mento crítico ao fornecer oportunidades de debater os 
conteúdos expostos e a diversidade de conhecimentos 
do grupo favorecendo a aprendizagem colaborativa, a 
troca de experiências de saberes (FERREIRA; CORRÊA; 
TORRES, 2012, p.10).

Nesse sentido, essa investigação tem como objetivo 
analisar como as pesquisas de pós-graduação apresen-
tam o Facebook como estratégia para o ensino/apren-
dizagem de biologia, procurando as potencialidades e 
fragilidades da utilização educativa dessa rede social.

Metodologicamente essa pesquisa é de abordagem 
qualitativa (FLICK, 2009) consistindo em uma meta-
nálise qualitativa (PINTO, 2013), sendo os dados tra-
tados por meio de Análise Textual Discursiva (ATD) 
(MORAES; GALIAZZI, 2013). A busca foi realizada 
na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD) que é um portal que reúne teses e dissertações 
defendidas em todo o País e por brasileiros no exterior.

Realizaram-se duas buscas simples na BDTD. A pri-
meira busca utilizando a expressão “Facebook e o ensi-
no de biologia” e a segunda “Facebook e aprendizagem 
de biologia” deixando-se habilitado o campo “Todos os 
campos” e não realizando-se nenhuma limitação tem-
poral. Ambas buscas retornaram doze registros em cada, 
dos quais, nove coincidiram.

Dos 15 registros obtidos foram selecionados por 
meio da leitura do resumo oito estudos (Quadro 1). 
Considerou-se como critério de inclusão a possível 
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contribuição para responder ao objetivo dessa pesqui-
sa e excluíram-se os estudos que apenas utilizaram o 
Facebook como estratégia para coletas de dados nas 

investigações, não utilizando-o com propósito de en-
sino/aprendizagem de biologia.

Quadro 1 - Dissertações selecionadas da BDTD

CÓDIGO REFERÊNCIA
D01 VIEIRA, Wallas Cazassa. O Facebook como recurso pedagógico para o ensino de biologia. 2017. 156 

f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências na Educação Básica) - Universidade do Grande Rio 
“Prof. José de Souza Herdy”, Duque de Caxias, 2017.

D02 FELIX, Stênio Freitas. FACEDUC: Metodologia e Ferramentas do Facebook como Apoio ao Ensino e 
Aprendizagem de Biologia. 2017. 110 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico ou Profissional Computa-
ção Aplicada) – Universidade Estadual do Ceará, Ceará, 2017.

D03 DOS SANTOS, Iranéia Campos. Aplicação da astronomia ao ensino de física e biologia. 2017. 144 f. 
Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Física) - Universidade Estadual de Feira de Santana, 
Feira de Santana, 2018.

D04 TELES, Miriam Gonçalves. A metodologia webquest como elemento de mediação da aprendizagem 
na disciplina de biologia. 2016. 74 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede) - 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2016.

D05 HOLLWEG, Vera Marcielle Miranda. O uso do facebook como ferramenta para favorecer a aprendiza-
gem em biologia. 91 p. 2015. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) – Universi-
dade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2015.

D06 SOUZA, Aline Furtuozo de. Relações discursivas na compreensão de processos biológicos sistêmico-
-complexos em uma rede social: contribuições para a formação do docente universitário. 2015. 191 f. 
Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.

D07 RIBEIRO, Célio Alves. Produção de conhecimento em biologia com práticas educomunicativas. 2014. 
150 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, 2014.

D08 PEDRO, Clelder Luiz. Sites de redes sociais como ambiente informal de aprendizagem científica. 2014. 
144 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) Universidade Estadual 
de Londrina, Londrina, 2014.

Fonte: As autoras (2019).

As dissertações foram lidas na integralidade e emer-
giram da análise três categorias: (i) O potencial do Fa-
cebook para o ensino/aprendizagem de biologia; (ii) As 
limitações e os entraves na utilização do Facebook para o 
ensino/aprendizagem de biologia e (iii) As proposições e 
sugestões de utilização do Facebook no contexto educativo.

Por meio da análise dessas três categorias é possível 
afirmar que o Facebook tem potencial para o ensino/
aprendizagem de biologia por possibilitar a constru-
ção colaborativa do conhecimento, viabilizar a troca de 
informações, estimular a participação dos estudantes, 
auxiliar na criticidade dos sujeitos, proporcionar um 
espaço para discussões e por sua eficácia em possibili-
tar a emissão de opiniões.

Em relação as limitações e entraves na utilização do 
Facebook, destaca-se a importância da atenção docente 
no preparo das atividades, bem como o cuidado para a 
rede social ser usada metodologicamente para fins edu-
cacionais, tendo seus recursos explorados pelo docente. 
Além disso, o Facebook por si só não é responsável pela 
revolução no processo de ensino/aprendizagem, neces-
sitando de um bom planejamento e mediação docente.

Já quanto as proposições e sugestões de utilização 
enfatiza-se a permissão necessária para que os estudan-
tes possam utilizar a rede social em sala de aula, bem 
como o reconhecimento da instituição educacional do 
Facebook como mais um recurso possível para a prá-
tica docente.
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Ademais, a utilização de redes sociais no contexto 
educativo, particularmente o Facebook, por meio dessa 
metanálise qualitativa, permite vislumbrar o potencial 
dessa utilização para o contexto educativo, bem como 

algumas limitações e necessidades de avanço na intro-
dução desse recurso, como mais um entre os disponí-
veis para a escolha docente.
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A partir do uso das tecnologias da informação e co-
municação (TICs) de forma abrangente na vida coti-
diana das pessoas percebe-se que o ato de comunicar-se 
passou a apresentar diferentes formas de estabelecer-se 
além das conhecidas como o telefone, (síncrono), a car-
ta, o rádio e a televisão que não permitem interação, 
assim denominados de assíncronos. O uso da tecnolo-
gia permitiu que o ato da comunicação fosse sendo al-
terado de acordo com o desenvolvimento de hardware 
e para estes foi necessário a programação de softwares 
de comunicação como o e-mail, messenger e ICQ (“I 
seek you”) e Orkut no início do século XXI.

As formas de comunicação desenvolvidas com ad-
vento da tecnologia através das mídias sociais são de-
finidas como sistemas projetados para possibilitar a 
interação entre pessoas e a sociedade em geral a par-
tir do compartilhamento e da criação/reescrita cola-
borativa de informação nos mais variados formatos 
com avaliação ou não da qualidade do conteúdo por 
qualquer pessoa que tenha acesso a rede mundial de 
computadores. 

A publicização destes materiais tem um custo baixo a 
quem os publica, e como a velocidade dos compartilha-
mentos dificulta identificar quem publica o conteúdo, 
cada usuário cria perfis individuais ou para grupos de 
acordo com o ideário que deseja representar/apresentar 
ou simplesmente mostrar o que deseja a determinados 
grupos para que estes repassem/compartilhem com a 
finalidade de verificar quem aprova o conteúdo ao fazer 
uso da ferramenta de curtir/aprovar do Facebook ou 
Instagram. O Facebook é uma rede social com várias 
ferramentas e aplicativos, o Instagram também é uma 
rede social que permite o compartilhamento de fotos 
e vídeos entre os seus usuários.

 O compartilhador de vídeos YouTube pode ser con-
ceituado por uma “televisão feita por você” (DANTAS, 
2019), a única regra do YouTube é o “não comparti-
lhamento de vídeos protegidos por direitos autorais” 
(IDEM). O Flickr é uma página de compartilhamento 
de imagens, com vídeos, permite discussões e integra-
ção com blogs. No formato de microblogging tem-se 
o Twitter. O termo Whatsapp que é a união do termo 
“What’s up?” é um aplicativo criado para ser utilizada 
em celulares multiplaforma. 

A reunião de todos os sistemas citados denominamse 
mídias sociais, cada um dos sistemas permitem variadas 
formas de disseminação de conteúdos, nestas comuni-
cações têm-se dois fenômenos bastante discutidos no 
campo educacional que são a interação e interatividade. 
Beloni (2008) apresenta que a interação são as relações 
humanas e interatividade é a relação homem-máquina, 
uma virtualidade técnica e a interação ocorre entre as 
pessoas, trocas de mensagens através de determinadas 
mídias sociais e a interatividade

a capacidade de comunicação compartilhada, através de 
um equipamento, entre duas ou várias pessoas. Temos 
assim, a possibilidade de articular a emissão e a recep-
ção de informações ampliando o espaço da discussão. 
Inúmeros recursos de interação/interatividade estão 
disponíveis na web onde é possível se comunicar, criar 
e construir coletivamente. (BELLONI, 2008, p. 58).

Ao buscar pelos termos interação e interatividade 
verifica-se que são dois substantivos femininos com 
significados diferentes, o primeiro “ato de reciproci-
dade entre dois ou mais corpos; Influência de um ór-
gão ou organismo em outro; qualquer atividade com-
partilhada; contato entre indivíduos que convivem; 
ação recíproca entre o usuário e um equipamento” 
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(MICHAELIS, 2019) e a interatividade e “qualidade 
de interativo; sistema de comunicação que possibilita 
a interação.” (MICHAELIS, 2019). Estes dois termos 
permitem que os usuários criem várias formas de comu-
nicação para serem utilizados através da internet com 
o compartilhamento de toda informação possível, esse 
compartilhamento indica que as pessoas estão partici-
pando mais de eventos na web. 

Castells analisa a participação das pessoas nos mo-
vimentos sociais em rede e os efeitos na sociedade, ca-
racterizando os movimentos, analisando as razões que 
levam as pessoas a superarem o medo e a desafiarem os 
poderes constituídos, apesar do perigo inerente às suas 
ações, e os avalia. O autor enfatiza que a transforma-
ção tecnológica e organizacional modificou a comu-
nicação, ou seja, desenvolveu-se o que ele denomina 
de autocomunicação de massa, que vem a ser o uso da 
internet e das redes sem fio como plataformas da co-
municação digital. A horizontalidade das redes favo-
rece a cooperação e a solidariedade, ao mesmo tempo 
em que reduz a necessidade de liderança formal. Esses 
movimentos estão voltados à mudança dos valores da 
sociedade e também podem ser movimentos de opi-
nião pública com consequências eleitorais. Ele analisa 
os movimentos sociais em rede em relação a sua natu-
reza, formação, valores, o que tem em comum, além 
da capacidade que eles têm de produzir mudanças po-
líticas e influenciar a mentalidade social.

A mentalidade social vem sendo inundada por in-
formações compartilhadas nas mídias sociais, e esses 
compartilhamento de informações não tem fronteiras, 
não pedem licença, estão presentes em nossas caixas de 
e-mail, nas redes sociais as quais dos usuários e com o 
uso do smartphone, a comunicação foi ampliada a to-
dos os espaços e horários. Isso quer dizer que indepen-
dente do horário que uma notícia, post (postagem) for 
compartilhada alguém na rede a estará compartilhan-
do com a sua rede de amigos e cada usuário possui sua 
própria rede de amigos, essa rede permite que o tráfego 
de informações não necessite pedir autorização para ser 
compartilhada, basta quem recebe enviar aos seus con-
tatos. Esse fenômeno de compartilhamento atingiu a 
muitos os setores, do campo político as escolas, através 
das redes sociais, essas “oportunizam a difusão de pau-
tas de diversos grupos, o que não resulta, necessaria-
mente, na adoção de valores relacionados à liberdade, 
à pluralidade e, especialmente, de respeito à alterida-
de” (SEVERO; GONÇALVES; ESTRADA, 2019. P 01).

Com todos os aspectos envolvidos na disseminação 
de informações em formato de fake News e preconcei-
tuosas em relação a determinados grupos, cria-se em 
2004 o projeto Escola Sem Partido (ESP), este vem 
“ganhando força dentre alguns segmentos da socieda-
de civil” (PENNA, 2017, p. 36), a partir do projeto, 
os autores da obra “Escola sem partido” discutem os 
elementos, que resultaram neste projeto e os apresen-
ta em quatro características principais: Primeiro - uma 
concepção de escolarização; Segundo - uma desquali-
ficação do professor; Terceiro - estratégias discursivas 
fascistas; Quarto - defesa do poder total dos pais sobre 
os seus filhos. 

Ao tratar da primeira, o autor sinaliza que está tra-
tando da concepção de educação e sim de escolariza-
ção, o professor não é educador, o ato de educar é de 
responsabilidade da família e da religião, e a situação 
do estudante não é levada em conta (PENNA, 2017). 
A segunda característica é a desqualificação do profes-
sor, o autor do projeto escola sem partido trata o saber 
profissional do professor como um serviço que “con-
siste em pensar a educação como uma relação de entre 
alguém que está prestando um serviço e um consumi-
dor” (PENNA, 2017, p. 39), com a intenção de retirar 
a liberdade de cátedra do professor. O Projeto Lei (PL) 
867/2015 tinha a intenção de incluir o projeto esco-
la sem partido na Lei de Diretrizes Bases da Educação 
Nacional (LDB). A terceira característica trata das es-
tratégias discursivas fascistas que são retratadas através 
das palavras de Manoel Loff, das quais Penna escreveu:

Ele não está dizendo que o movimento Escola sem Par-
tido seja fascista, mas que eles usam estratégias discur-
sivas fascistas. [...] Primeiro, pelas analogias voltadas à 
docência, que desumanizam o professor. Normalmen-
te, analogias que tratam o professor como um mons-
tro, um parasita, um vampiro. . [...] como eles se des-
crevem? “Uma iniciativa conjunta de estudantes e pais 
preocupados com o grau de contaminação político-i-
deológica das escolas brasileiras em todos os níveis de 
ensino, do básico ao superior”. O professor como uma 
contaminação e, na verdade, não são sequer professo-
res segundo eles. “A pretexto de transmitir aos alunos 
uma visão crítica da realidade, um exército organiza-
do de militantes travestidos de professores prevalece-
-se da liberdade de cátedra e da cortina de segredo das 
salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão de 
mundo” (PENNA, 2017. P. 42-43).

A quarta característica trata do poder total 
dos pais sobre os filhos, principalmente para as 
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ideologias de gênero, para esta característica criaram a 
“#MeusFilhosMinhasRegras”.

Todas as características descritas acima estão disponí-
veis nas mídias sociais para compartilhamento e avalia-
ção da sociedade civil. A página do Projeto ESP e seus 
perfis nas redes sociais apresentam orientações em re-
lação ao trabalho do professor, com um cartaz deno-
minado “deveres do professor”.

Com base nos conteúdos disponibilizados nas pági-
nas vinculadas ao projeto ESP, duas redes sociais foram 
pesquisadas e “a partir da análise das redes de apoio a 
este projeto no Facebook e Instagram, identificamos 
quais valores são transmitidos e que adversários são de-
finidos para defesa de seus valores” (SEVERO; GON-
ÇALVES; ESTRADA, 2019. P 01).

Castells analisa a interação entre a internet e pro-
cessos de conflito sociopolítico, focando em áreas dis-
tintas, relacionadas entre si: a nova dinâmica dos mo-
vimentos sociais cria uma mudança de paradigma 
comportamental, tornando mais visível é a mudança 
de valores; a interconexão de comunidades locais por 
computadores, os usos da internet na prática da política 

informacional e as práticas tradicionais de política in-
formacional persistentes; a emergência da noopolitik 
e da guerra cibernética no cenário geopolítico e  o am-
biente de informação global que resultou na criação 
do termo “noopolitik”. E esse diz “respeito às questões 
políticas que surgem da formação de uma noosfera” ou 
ambiente de informação global.

Cabe questionar o efeito da interação e interativida-
de para as muitas reivindicações existentes nas mídias 
sociais, há um apelo muito grande em torno do que 
cada grupo acredita, pouco se observa para um cami-
nho que leva a sociedade a desfrutar do bom usos das 
redes sociais, pouco tem se olhado para a beleza que 
é compartilhar saberes, a rapidez com que é realizada, 
este fato não maravilhou os usuários das mídias sociais, 
o acesso a conteúdos não resultou e uma curiosidade 
pelo saber científico, infelizmente vê-se que fake news 
chamam mais atenção que uma descoberta científica. 
Enfim, estas são algumas das questões que tentei apre-
sentar no texto na tentativa de mostrar como discurso 
extremista pode ser ruim para a educação e o trabalho 
do professor na escola. 
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Contextualização

Este estudo é um recorte de uma investigação de 
doutorado que teve início no primeiro semestre de 
2016 com estudantes do Ensino Superior de uma Ins-
tituição no Vale do Taquari-RS, na sua maioria per-
tencentes a cursos de Engenharia e que frequentavam 
disciplinas vinculadas às Ciências Exatas, por exem-
plo, Introdução às Ciências Exatas, Cálculo I, II, III, 
Cálculo Numérico e Cálculo Avançado, dentre outras. 
Em síntese, este trabalho aborda a produção de vídeos 
como Objetos Digitais de Ensino e de Aprendizagem 
Potencialmente Significativos (ODEAPSs) para um ca-
nal no YouTube, gerenciado pelos próprios estudantes.  

Essa proposta tem como objetivo principal investigar 
os impactos que a produção desses objetos digitais pode 
provocar no processo de ensino e de aprendizagem. E 
assim, trazer para a discussão as práticas tecnológicas 
que, nos contextos educacionais tornam-se plataforma 
para a construção de saberes, objetivos propostos nos 
Planos de Ensino.

Referencial teórico

Nessa proposta buscou-se incorporar conceitos e ca-
racterísticas a respeito de objetos de aprendizagem a 
partir dos autores Tarouco (2014) e Braga (2014); tam-
bém, da produção de significados a partir de Ausubel 
(1963) e Moreira e Massoni (2016). Além destes, in-
tegra-se ao quadro de discussão o contexto das Tecno-
logias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 
e da cultura e o espaço que os jovens estão imersos, 
Cibercultura e Ciberespaço, com autores como Lévy 
(2010) e Santaella (2004); Borba e Oechsler (2018) no 
uso de vídeos, dentre outros.

Percebe-se que os avanços das tecnologias digitais 
oportunizaram a ampliação do próprio conceito. De 
acordo com Kenski (2015, p. 25) as novas tecnologias 
referem-se “aos processos e produtos relacionados com 
os conhecimentos provenientes da eletrônica, da mi-
croeletrônica e das telecomunicações”. Além disso, para 
Lévy (2010, p. 32), “as tecnologias digitais surgiram, 
então, como a infraestrutura do ciberespaço, novo es-
paço de comunicação, de sociabilidade, de organização 
e de transação, mas também novo mercado da infor-
mação e do conhecimento”.
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Assim, nesse contexto contemporâneo de tecnologias 
digitais, onde há um compartilhamento de informações 
de modo virtual pelos estudantes surgiu a possibilidade 
de repensar plataformas como o YouTube, explorando 
a organização de vídeos por estudantes do Ensino Su-
perior como Objetos Digitais de Ensino e de Aprendi-
zagem Potencialmente Significativos (ODEAPSs). 

Há, portanto, uma mudança no olhar, compreen-
dendo a importância dos vídeos, como esclarece Borba 
(2018, p. 104): “trazer o vídeo digital – forma com o 
qual a nova geração faz piada, se comunica, se diver-
te – para a sala de aula é importante. Ideias matemáti-
cas ou outras de seu interesse podem ser trazidas para 
a sala de Cálculo”. Entende-se que o vídeo atrelado às 
discussões e estudos de aula, insere-se em um processo 
reflexivo de organização: pode ser visto como um ob-
jeto digital de aprendizagem e que pode ser aprimo-
rado à medida que os estudantes compartilham o seu 
processo de produção. 

Nesse processo procurou-se observar a manutenção 
de algumas características, dentre elas ressaltam-se: a 
reutilização, podendo ser usado diversas vezes em con-
textos variados de aprendizagem, bem como em outras 
turmas; a adaptabilidade, pois pode ser modificado para 
atender a objetivos mais específicos em múltiplos am-
bientes de ensino; a granularidade, que diz respeito ao 
tamanho do objeto de aprendizagem, nesse caso, po-
deriam ser agregados várias produções tornando-o um 
produto mais elaborado ou com mais autores; a acessi-
bilidade, mesmo que o manuseio desses objetos sejam 
presenciais nada impede que os mesmos possam ser 
digitalizados e compartilhados pela internet; a dura-
bilidade e a interoperabilidade, que permite o uso em 
diversos momentos, independente da tecnologia; e a 
possibilidade de se pensar a respeito do que essa pro-
posta impacta, gerando novas observações e aprimora-
mentos (AGUIAR; FLÔRES, 2014).

Entretanto, para que os vídeos sejam compreendi-
dos como objetos digitais potencialmente significados 
também se buscou aporte na produção de significados. 
De acordo com Moreira e Massoni (2016, p. 113) “o 
aprendiz deve captar criticamente os significados dos 
conteúdos da matéria de ensino”, mas não como se fos-
sem únicos e definitivos, possibilitando ao indivíduo 
“lidar construtivamente com a mudança sem se deixar 
dominar por ela”, sabendo interagir com a informação. 

Por fim, o uso do YouTube oportunizou os meios 
para o compartilhamento dos vídeos e do processo de 
produção. Segundo Burgess e Green (2008, p. 2), “o  
YouTube fornece os mecanismos de apoio e restrição 
de um sistema cujo significado é gerado pelos pró-
prios usos, em que, coletivamente, os usuários exer-
cem agência.”

Metodologia

Trata-se de uma aproximação de estudo de caso 
com abordagem qualitativa, sendo que para a coleta 
de dados foram utilizadas várias ferramentas, a saber: 
questionários no Google Drive, atividades em siste-
ma de portfólio, apresentação de trabalhos e relatos 
dos estudantes.

De acordo com Yin (2015, p. 4), “quanto mais suas 
questões procurarem explicar alguma circunstância pre-
sente (por exemplo, ‘como’ ou ‘por que’ algum fenô-
meno social funciona), mais o método do estudo de 
caso será relevante.”

Para sistematizar melhor o processo, após um ma-
peamento inicial quanto às expectativas dos estudan-
tes em relação à disciplina, às tecnologias digitais e ao 
professor, a partir de um questionário no Google Dri-
ve, dividiu-se a parte pertinente à produção dos vídeos 
em quatro fases, a saber: fase 1, análise de um vídeo 
pronto; fase 2, elaboração pelo grupo de um novo ví-
deo; fase 3, autoavaliação do vídeo produzido e apre-
sentação da produção para a turma; fase 4, melhorias 
e postagem num canal do YouTube. 

Análise de dados

Quanto à análise dos dados, realizou-se no material 
coletado uma a análise textual discursiva proposta por 
Moraes e Gagliazzi (2011). De acordo com os autores, 
a análise textual discursiva corresponde a uma “meto-
dologia de análise de dados e informações de natureza 
qualitativa com a finalidade de produzir novas com-
preensões sobre fenômenos e discursos” (MORAES; GA-
GLIAZZI, 2011, p. 07). Os autores, Moraes e Gagliazzi 
(2011), também esclarecem que podem fazer parte do 
corpus do conjunto de materiais que serão submetidos 
para a análise textual discursiva, materiais já existentes 
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ou materiais produzidos na própria pesquisa. Portan-
to, o corpus da pesquisa foi constituído de questioná-
rios, portfólio, registros de campo, fotos, vídeos e de-
poimentos que colaboraram para a percepção do todo 
e as partes da proposta.

Considerações

No momento, o trabalho ainda se encontra na fase 
de análise de dados, contudo, numa análise preliminar 
percebe-se que, nos seis semestres de desenvolvimento 
da proposta, aderiram de forma voluntária 434 estu-
dantes, produzindo 147 vídeos. Desse material, cerca 
de 20% já está disponível num canal no YouTube, cria-
do como fonte de consulta e também como ambiente 
de interação para a aprendizagem.

Além desse envolvimento generalizado, outros pon-
tos merecem destaque, a compartilhar: o primeiro de-
les diz respeito à percepção dos estudantes quanto ao 
ensino e à aprendizagem. Durante a proposta hou-
ve uma inversão de papéis, no qual eles passaram de 

espectadores para produtores de conhecimento, parti-
cipando ativamente do processo de avaliação e autoa-
valiação dos vídeos produzidos. 

O segundo ponto, diz respeito à concepção dos vídeos 
como ODEAPSs. Os estudantes conseguiram perceber 
que um vídeo elaborado a partir de um processo bem 
organizado pode atender às características inerentes à 
concepção de objeto de aprendizagem, contribuindo 
para a aprendizagem de conteúdos das disciplinas.

O terceiro ponto que merece destaque versa sobre a 
utilização das tecnologias digitais. Os estudantes per-
ceberam que não basta ter acesso a smartphones ou à 
tecnologia digital de modo geral, mas há necessidade 
de explorar as potencialidades de modo reflexivo, in-
cluem-se aqui, as páginas da internet como o YouTube. 

Por fim, cabe ressaltar o papel de destaque atribuído 
pelos estudantes ao professor que atuou como media-
dor da proposta, organizando as atividades em sala de 
aula para auxiliar na parte conceitual e técnica do que 
foi desenvolvido. 
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A utilização de tecnologias no contexto educativo, 
como mais um dentre os recursos possíveis, vincula-se 
ao propósito de tornar as aulas mais atrativas e o poten-
cial desses recursos em facilitar do processo de ensino/
aprendizagem. Além disso, os estudantes têm amplas 
habilidades com os celulares, por exemplo, e isso pode 
ser utilizado para o desenvolvimento de atividades di-
dáticas e lúdicas, que deixem de lado a monotonia de 
uma aula no modelo tradicional.

Segundo Dias; Andrade; Rosalen (2015), o desen-
volvimento de crianças e adolescentes com a presença 
e utilização de recursos tecnológicos é de cunho positi-
vo no ensino fundamental e médio. Entretanto, o em-
prego das tecnologias deve ser pensado e planejado de 
maneira consciente e responsável, de forma que a utili-
zação seja um meio de inclusão e aprendizagem. Dessa 
forma, como destacam Persich et al. (2015):

Compreender a importância que o uso das tecnologias 
representa no contexto atual da educação é de suma 
importância. A globalização do acesso à tecnologia re-
flete a crescente necessidade de estarmos em atualiza-
ção constante no que se refere ao uso destes recursos, 
especialmente quando pensamos em aliar estes instru-
mentos ao processo de ensino/aprendizagem (PERSI-
CH et al, 2015, p. 1).

O uso de mídias digitais dentro da sala de aula, tem 
se mostrado uma ferramenta eficiente para melhorar 
a cognição dos estudantes, fazendo com que esses rea-
lizem uma melhor construção dos significados dos 

assuntos abordados em sala de aula, estabelecendo re-
lação como o seu cotidiano e com isso favorecendo o 
desenvolvimento do conhecimento científico (AFFON-
SO; YONEZAWA, 2011).

Conforme Lara et al (2011):

nossos alunos estão frequentemente interagindo com 
um mundo repleto de recursos tecnológicos. Nossas es-
colas e os professores não podem ignorar essa realidade, 
eles precisam ensinar o estudante a entender, conviver 
e utilizar adequadamente essa tecnologia. Este desafio, 
atualmente é objeto de preocupação e/ou discussão em 
todas as áreas do ensino em quase todo o mundo. As 
TIC podem desempenhar um papel importante nessa 
tarefa, pois quando empregadas criteriosamente pelo 
professor, se transformam numa ferramenta auxiliar 
de valor inestimável para o aprendizado e numa fon-
te de estímulo à criatividade (LARA et al, 2011, p. 2).

Assim, esse estudo tem como objetivo analisar artigos 
relacionados com o tema “Tecnologias da Informação 
e Comunicação em Educação em Ciências” publicados 
nos Anais do ENPEC (Encontro Nacional de Pesqui-
sa em Educação em Ciências), por esse ser um evento 
expressivo, que agrupa a produção dos pesquisadores 
da área de Educação em Ciências.

Metodologicamente, essa pesquisa é de abordagem 
qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 2010) utilizando 
como material de analise para o presente estudo arti-
gos publicados nos anais do Encontro Nacional de Pes-
quisa em Educação em Ciências (ENPEC) referentes as 
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edições de 2011 a 2017. Utilizaram-se como buscado-
res os termos “recursos tecnológicos” e “TICs”, que de-
veriam estar presentes nos títulos ou nas palavras-chave.

Na triagem inicial na edição do ano de 2011 foram 
encontrados 98 trabalhos com a utilização dos busca-
dores, em 2013 foram localizados 59, em 2015 obte-
ve-se 47 artigos e em 2017 encontrou-se 62 trabalhos, 
totalizando 266 artigos nessas 4 edições.

Observando o número de artigos nessas quatro edi-
ções é possível evidenciar uma oscilação na produção 
de trabalhos referentes ao tema no ENPEC, embora 
o ano de 2011 ainda retrate o aumento no número 

de publicações como encontrado no estudo de Lara 
et al (2011).

Posteriormente foi realizada a leitura dos resumos 
buscando estabelecer a relação das palavras-chave com 
o ensino de ciências (biologia, física e química) para 
seleção dos artigos para essa investigação. No ENPEC 
de 2011 onze trabalhos abordavam o uso de TICs no 
ensino/aprendizagem de ciênciaas, no ENPEC de 2013 
foram encontrados oito trabalhos, na edição de 2015 
foram selecionados nove artigos e no ENPEC de 2017 
dez artigos, totalizando 38 artigos para constituir o 
corpus dessa investigação.

Figura 01: Recursos tecnológicos abordados nos Anais do ENPEC (2011-2017)

A partir disso, compilou-se os recursos tecnológicos 
relatados em cada um dos artigos e produziu-se a nu-
vem de palavras (Figura 1). Observa-se nessa figura que 
os assuntos mais frequentes nas investigações selecio-
nadas são: vídeos, internet, jogos, a utilização de com-
putadores, destacando-se também redes sociais como 
possibilidades para o ensino-aprendizagem. O termo 
TIC aparece quando os autores falam de tecnologias 
de maneira genérica.

Nos trabalhos selecionados percebeu-se que a utiliza-
ção desses recursos ocorre geralmente, de forma isolada 

ou então, são apresentados até dois recursos no mes-
mo artigo. Entretanto, poucos artigos retratam as po-
tencialidades e fragilidades da utilização de determi-
nado recurso.

Atráves da análise dos artigos foi possível perceber 
o destaque dado ao papel do docente como mediador, 
sendo essencial para o processo de ensino-aprendiza-
gem, como exposto por Schnell e Quartiero (2009):

O professor, nesse processo, torna-se um ator impor-
tante por meio da mediação pedagógica que realiza. 
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Pois não há tecnologia em si mesma; tecnologias são 
produtos de relações sociais, são construtos culturais, 
e não naturais. Ao serem utilizadas e fazerem parte 
do cotidiano da escola, as tecnologias, em especial os 
computadores e a internet, podem favorecem as rela-
ções entre professores, alunos e conhecimento, o que 
permitiria estabelecer novas relações e espaços colabo-
rativos de aprendizagem (SCHNELL; QUARTIERO, 
2009, p. 118).

Também destaca-se que mesmo com a utilização de 
recursos tecnológicos, os estudantes manifestam a ne-
cessidade de uma relação de proximidade com os pro-
fessores para o compartilhamento de experiências, bem 
como para a construção coletiva do conhecimento, o 
que evidência a relevância das interações humanas para 
o ensino-aprendizagem.

Dentre as fragilidades destacadas para a utilização 
dos recursos tecnológicos foi possível perceber a rela-
ção das tecnologias com aspectos formativos docentes, 
em que alguns trabalhos sugeriram a inclusão dessa te-
mática desde a formação inicial e outros na formação 
continuada, por meio de cursos de aperfeiçoamento.

Além de aspectos formativos, ressalta-se a importân-
cia do planejamento e de conhecimentos necessários 

para que o docente possa escolher e utilizar determi-
nado recurso. Como exemplo, em um dos artigos que 
relatava a utilização de vídeos-aula, os estudantes as-
sociaram o recurso ao mesmo arquétipo da sala de 
aula, portanto levantando a necessidade de o profes-
sor refletir sobre a repetição de práticas tradicionais 
mesmo com a utilização recursos tecnológicos para o 
ensino-aprendizagem.

Dentre as principais dificuldades para a utilização 
de tecnologia, destacam-se a falta de experiência dos 
professores em trabalhar com tais recursos disponibi-
lizados e/ou a falta desses equipamentos nas próprias 
escolas. Entretanto, os artigos não comentam sobre a 
prevenção do uso indevido para o ensino, bem como 
não problematizam o uso de redes sociais para o ensi-
no de ciências.

Os 38 artigos analisados permitem afirmar que a 
utilização de tecnologias em sala de aula tem potencial 
para contribuir com aulas mais interativas na educação 
básica, possibilitando o envolvimento dos estudantes 
e professores, bem como aproximando a experiência 
dos indivíduos com as tecnologias dos propósitos do 
contexto educativo.
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No capitalismo atual, em sua versão neoliberal, com 
sua produção social de mercadorias e sua “roupagem 
ideológica”, encoberta pela lógica do sistema merca-
dológico, mostra-se cada vez mais em sua perversida-
de e totalitarismo sobre nossas vidas concretas e sobre 
nossas formas de organização educacional. A educação 
torna-se subproduto da vida social, que insiste na “pro-
dução do mesmo”, na sua forma de reproduzir o ca-
pital. Ao admitirmos a subprodução da vida social no 
capitalismo, tem-se conservado e/ou inventado formas 
educativas que, nas suas formas ideológicas, buscam a 
manutenção do sistema.

As reformas educacionais, nessa sociedade de merca-
dos capitalistas, não escapam aos critérios mercantis de 
exigências da eficiência e do produtivismo. Nesse sen-
tido, as propostas de reformas na educação brasileira, 
ao serem definidas por esses critérios, legitima-se uma 
definição das formas educativas próprias a dominação 
social vigente. Isto é, torna a educação como um gran-
de filão de negócios, como um mote lucrativo. Uma 
das consequências disto está intimamente vinculada 
ao crescente interesse de mercantilização da educação, 
principalmente impulsionada, patrocinada e desenvol-
vida por órgãos econômicos mundiais. 

Os destinos da educação, a partir dessa ofensiva neo-
liberal, parecem estar diretamente articulados às de-
mandas de um mercado insaciável e da sociedade dita 

do “conhecimento”. Como decorrência, o sistema edu-
cacional brasileiro sofre pressões para construir ou con-
solidar escolas ditas mais eficientes e aptas a preparar 
as novas gerações. Obviamente, essas escolas tem um 
modelo a seguir, ou seja, sua versão empresarial e utili-
tarista do saber. E, para que esse modelo seja implemen-
tado, é preciso precarizar as escolas públicas e defender 
uma política de privatização da educação. 

Este trabalho Em termos metodológicos, trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica e foram feitas aproximações 
entre os pensamentos dos dois autores no que diz res-
peito a educação e a análise social das barbáries e con-
tra – barbáries da modernidade.  As principais obras 
estudadas foram Educação e emancipação, de Adorno, 
e Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Foram ana-
lisadas as categorias de contexto histórico social, diag-
nóstico da conjuntura social, críticas ao modelo vigente 
de educação e aposta à educação em cada autor. Nesse 
caminho, fizemos aproximações entre os pensadores. 
. Em nosso estudo a hipótese é que os dois autores, 
potencializados nas categorias de análise ignorância e 
barbárie, oferecem subsídios para se pensar, por meio 
da educação, a própria resistência à ignorância e à bar-
bárie nos tempos atuais. 

Paulo Freire é um brasileiro também indignado com 
a conjuntura social que presenciou – ditadura, etc, e so-
bre as injustas relações sociais que se estabelecem desde 
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a educação. Em sua obra se debruçou principalmen-
te sobre a educação e ralação opressores e oprimidos, 
Temas que serão usados na reflexão deste trabalho. É 
conhecido por sua utopia, sua incansável fé na educa-
ção libertadora. Sua famosa frase “devo usar toda pos-
sibilidade que tenha para não apenas falar de minha 
utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. ” 
(FREIRE, 2000, p. 16)

Em sua obra o autor brasileiro, Freire, traz detalhes 
de como funcionava a educação vigente - educação tra-
dicional (e, infelizmente ainda funciona) e os efeitos 
dela na constituição dos seres. Ele a denominou como 
‘educação bancária’, tanto por sua postura de transmis-
são de conhecimento, em que o professor deposita os 
conhecimentos nos seus alunos, quanto pela proprie-
dade mercadológica, em que depois que receberem o 
depósito devolveram o extrato para a sociedade, em 
forma de trabalho, mão de obra, apenas. 

Além disso, esse modelo de educação opera na aceita-
ção de uma subalternidade, da inercia social “Em lugar 
de comunicar-se, o educador faz ‘comunicados’ e depó-
sitos que os educandos, meras incidências, recebem pa-
cientemente, memorizam e repetem.” (FREIRE, 2015. 
p. 80). Repetem aqui e continuam repetindo o mode-
lo de sociedade existente. Recebem pacientemente os 
conteúdos e recebem também os produtos da indústria 
cultural – nesse caso a Educação contra a barbárie, de 
Adorno, nem a Educação libertadora de Paulo Freire 
acontecem. Educação libertadora é a educação contrária 
à educação bancária, com  pressupostos progressistas, 

baseada no diálogo. Além disso, essa educação prome-
te superar a relação opressores e oprimidos. Além das 
práticas de ensino desta educação, o autor muito refle-
te sobre a postura do professor, postura que não deve 
ser autoritária.

Theodor Adorno, compôs uma ampla obra, abor-
dando e criticando diversos aspectos da sociedade em 
que viveu, Alemanha. Viveu no pós-guerra, então uma 
das coisas que critica e reflete sobre é o Holocausto, 
considerada por ele o ápice da barbárie. Dentre os di-
versos conceitos cunhados em suas obras se destacam, 
para este escrito a Indústria cultural e a educação con-
tra barbárie.

A necessidade de uma educação crítica e reflexiva 
precisa ser estendida a todas as pessoas. Essa ideia de 
educação expõe a necessidade de decifrar as condições 
e os determinantes históricos que causam o modo ao 
qual os indivíduos estão submetidos. Por isso, o empe-
nho adorniano estava voltado, sobretudo, para a difu-
são de uma educação política, isto é, de uma formação 
conscientizadora das contradições sociaisque destaque 
os limites da própria sociedade marcada pela racionali-
dade técnica. Adorno, ao explicitar o papel político da 
educação, aponta com toda força para uma “educação 
para a contradição e resistência”. A educação, enquanto 
processo formativo, tem a empreitada de “fortalecer a 
resistência do que fortalecer a adaptação” (ADORNO, 
1995, p. 144); sobretudo, para se contrapor às formas 
de degeneração educativa que promovem o conformis-
mo e a submissão servil do conhecimento.
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Aline Casagrande1

A educação não é um fenômeno de causa única. Ela 
envolve e atinge os diferentes setores da vida: o social, 
o jurídico, o econômico, o cultural e o político. Par-
tindo-se deste entendimento, tem-se que a docência é 
uma tarefa de importância. Assim, o debate sobre a for-
mação de professores também se apresenta relevante, 
na medida em que refletirá no sentido social e político 
de sua atuação profissional.

Nesse contexto, a escola e a universidade, enquanto 
locais de atuação direta do docente, inserem-se no con-
texto multifacetado da sociedade atual, apresentando-
-se como espaços destinados à democratização do en-
sino, sendo a escola um sistema de ensino complexo2, 
e a universidade, um cenário específico e especializado 
de formação3. Para muitos, a universidade configura-se 
como uma instância social que confere titulação e ha-
bilita profissionalmente. Todavia, esta formação nem 
sempre atenta para as necessidades pessoais do sujei-
to-professor, exigindo deste uma competência profis-
sional calcada na eficiência, produtividade e utilidade 
ao mercado. 

Surgiu, então, com base no cruzar das leituras de 
Theodor Adorno, Walter Benjamin, Giorgio Agamben 
e Michel Foucault, o interesse em estabelecer a relação 

entre a violência biopolítica na formação de professores 
e a necessidade de escutar ativamente suas necessidades, 
entre seus silêncios e seus gritos. Infere-se que o concei-
to de violência biopolítica, no contexto deste pré-pro-
jeto, ainda se mostra em construção. Por ora, pode-se 
aventar que se entende por violência biopolítica o fato 
de a vida biológica, colocada como centro da política 
ocidental, estar exposta a todo o tipo de violência en-
quanto vida nua, desde os campos de concentração de 
Auschwitz até os espaços contemporâneos.

Nesse passo, Adorno (2010, p. 119) remete a um 
imperativo educacional que também despertou para o 
interesse na presente pesquisa: “a exigência que Ausch-
witz não se repita é a primeira [ação] de todas para a 
educação”. Este ideal de não repetição da barbárie, con-
tudo, não teve concretização no pós-Segunda Guerra 
Mundial, uma vez que são inúmeras as demonstrações 
de violações aos direitos humanos ao longo do século 
XX, as quais também podem ser considerados eventos 
traumáticos na história (SELIGMAMN-SILVA, 1999). 

A regulamentação da vida social, a partir do contra-
tualismo moderno, estendeu-se à questão educacional.4 
Para Trevisan (2017, p. 64), “hoje a educação não está 
mais fora do alcance da lei”. Todavia, mesmo depois 
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das barbáries nazi-fascistas, ausente é o trabalho da me-
mória através do testemunho, no sentido de contribuir 
para uma formação que supere os espaços de exceção 
ainda pressentes nas atuais democracias. 

Assim, desconsiderar que o professor apresenta pro-
blemas semelhantes aos enfrentados pelos seus alunos – 
tais como dificuldades econômicas, culturais e sociais5 
– pode ser apontada, numa primeira observação, como 
uma das principais práticas de violência (bio)política 
na formação desses professores. 

Nesse sentido, propõe-se traçar uma reflexão sobre 
a violência biopolítica, a partir de Theodor Adorno, 
na formação dos professores, partindo-se da abertura 
do conceito de vida nua em Giorgio Agamben. A me-
mória, que busca a não repetição dos atos de barbárie 
perpetrados pelo Estado, implica no recordar da expe-
riência da injustiça do sofrimento humano, que não 
afeta apenas um homem individual, mas sim a própria 
humanidade dos homens (MATE, 2005, p. 159-161) 

Portanto, a memória ao trazer o passado ao presen-
te acaba por questionar a soberania do presente e, da 
mesma forma, a interpretação ideológica que fazem 
do passado. A tendência política e da racionalidade do 
saber científico, no entanto, é de sobremaneira marca-
da pelo esquecimento, isto é, pela vontade de não vol-
tar o olhar e a atenção ao passado de violência estatal. 
Essa estratégia política de interdição da reflexão sobre 
o passado violento possui a intencionalidade de camu-
flar a violência cotidiana no presente e dos resquícios 
das práticas autoritárias que se mantém (MATE, 2005, 
p. 163-165). Imperioso analisar, a partir da psicologia 
social, a razão pela qual perdura essa vontade de esque-
cimento, considerando o passado histórico como um 
evento traumático. Para Juan-David Nasio (2013, p; 
40), o trauma, após ser vivenciado, tem uma impaciên-
cia fundamental: a de ser revivido ad aeternum, pois 
“o trauma, paradoxalmente, é uma droga, e o trauma-
tizado, um viciado nessa droga.”

5 Para ilustrar a situação acima exposta, transcreve-se parte do relato de Ana Rita Aguiar, constante em livro publicado pela Revista 
Veja, quando da comemoração dos seus vinte e cinco anos de publicação: “Em 1984, aos 16 anos, formei-me professora pela Escola 
Marcelino Champagnat, em Tejipió, bairro do Recife. Fiz vestibular para o curso de Letras e fui aprovada. Mas não fui até o fim do 
curso. Submeti-me a dois concursos públicos para professora primária e hoje leciono em duas escolas, uma da prefeitura do Recife 
e outra do governo do Estado. Não deu para conciliar tudo. Para trabalhar, tive de trancar a matrícula da faculdade. Foi a mais dura 
opção feita na vida. É claro que ainda penso em voltar. Não desisti. Só não sei quando isso será possível. Como professora, procuro 
passar aos meus alunos a noção de que existem vários Brasis e que cabe a cada um lutar e desenvolver suas habilidades para encontrar 
seu melhor Brasil. Ensino crianças de famílias de baixa renda que empobrecem a cada dia e não têm muita fé. É muito triste olhar. 
Tento mudar isso. Ser professor não é nada fácil. Mas como posso compreender tudo isso se também tenho problemas bem parecidos 
aos dos meus alunos e não consigo resolvê-los?”.

Embora a perspectiva análise de Juan-David Nasio 
refira-se psicologicamente ao plano do indivíduo, Paul 
Ricoeur (2007) entente ser possível falar, a partir de 
Freud, em traumatismos coletivos e em feridas da me-
mória coletiva, que tendem à compulsão de repetição. 
À compulsão de repetição deve-se, segundo o autor, 
contrapor o trabalho de rememoração. O esquecimen-
to dos traumas sociais reproduz sintomas, pois ten-
de-se compulsivamente à repetição. Para a elaboração 
dos traumas sociais mostra-se imprescindível o ato de 
tornar públicas as experiências e as lutas que a histó-
ria esqueceu. 

Com uma perspectiva de análise similar, Castor Bar-
tolomé Ruiz (2013, p. 85) identifica as injustiças pra-
ticadas contra a vítima como violência e sustenta que 
as vítimas acabam se naturalizando devido a naturali-
zação da violência. Para o autor, a violência não se rege 
pela lógica linear do tempo, pois seus efeitos continuam 
a perdurar no tempo, ou seja, as marcas da violência 
não se apagam e desaparecem com o passar do tempo. 

Pelo contrário, permanecem presentes de várias ma-
neiras. A violência contamina as estruturas, as institui-
ções e as pessoas com quem entra em contato. Castor 
Ruiz (2013, p. 87-90) denominou esse potencial con-
taminante e autorreprodutor da violência de potência 
mimética. Na realidade latino-americana, a potência 
mimética da violência desenvolveu-se a partir da cons-
tituição da sociedade pelo genocídio dos indígenas e 
pela escravidão dos afrodescendentes. A violência da 
atualidade tem relação com a violência história não 
resolvida. A violência se perpetua na realidade social 
latino-americana, não só devido à constituição das so-
ciedades, mas sobretudo aos estados de exceção viven-
ciados no período da Guerra Fria ao longo do século 
XX, cuja violência continua a contaminar as institui-
ções e a sociedade (RUIZ, 2013).

A negação e o esquecimento tornam-se, assim, con-
dições necessárias para a reprodução mimética da vio-
lência. Assim, a memória é o freio capaz de neutralizar 
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a potência mimética da violência, desconstruindo o 
potencial autorreprodutor e contaminante da violên-
cia e, desse modo, sua pretensa naturalidade. Esta con-
cepção é plenamente aplicável ao campo da formação 
de professores.

Segundo Márcio Seligmann-Silva (20008, p. 74), o 
testemunho pode-se caracterizar como “ uma atividade 
elementar, no sentido de que dela depende a sobrevida 
daquele que volta do Lager (campo de concentração) 
ou de outra situação radical de violência que implica 
esta necessidade, ou seja, que desencadeia esta carên-
cia absoluta de narrar.” Para o autor, narrar o trauma 
tem o seguinte sentido primário: o desejo de renascer. 
Portanto, o testemunho, em si, é terapêutico. Desta-
ca-se que esta percepção do testemunho como relato 
é viável a partir de um giro investigativo, de um des-
monte de categorias burocráticas vinculadas ao esque-
ma liberal-contratualista, de uma busca hermenêutica 
de compreensão de conceitos atinentes à biopolítica e 
à vida nua. 

Se o poder na gênese (bio)política é exercido direta-
mente sobre o corpo (FOUCAULT, 2006), a norma que 
supostamente regula tal exercício é um subterfúgio: a 
ruptura com a violência bruta da exceção se dá na ne-
gação da existência normativa ou ‘normalizada’ do ser 
em prol da escuta real de sua voz originária e do teor 
não filtrado de seu relato. A noção de biopoder emba-
sa uma crítica do contrato social, mito de fundação da 
modernidade, cuja hegemonia atrela as categorias da 
política à figura do Estado, como organização jurídica 
da civitas. Essa crítica permite pensar o bando, e não 
o contrato, como forma originária da política moder-
na, ao mesmo tempo em que a exceção se revela como 
a estrutura e a verdade da norma (AGAMBEN, 2010). 
Nesse sentir, acredita-se que o testemunho possa ser 
uma possibilitada interruptiva da violência biopolíti-
ca na formação de professors, merecendo seu estudo 
ser aprofundado, uma vez que tem a possibilidade de 
servir como bloqueador do processo ininterrupto de 
mimetização, como um uso político do relato contra 
a industrialização biopolítica da violência. 
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A humanidade atualmente perpassa por um momen-
to de extrema vulnerabilidade em diversas áreas, não 
sendo diferente com a Educação. O cenário observado 
é de grande violência dentro e fora do cotidiano pe-
dagógico, o que nos faz refletir sobre a necessidade de 
uma sensibilização e responsabilidade, sobretudo, por 
parte do corpo docente, para que se busque combater 
este quadro assustador e de crise instaurado há tantos 
anos. Notamos que muitas vezes, o sentido do huma-
no vem se perdendo, sendo substituído pelo egoísmo 
proveniente da ambição. O crescimento desmedido das 
intolerâncias em suas várias esferas (racial, de gênero, 
religiosa, política, entre outras), acaba resultando em 
um verdadeiro caos entre alguns ‘seres humanos’ que 
atualmente estão encontrando sérias dificuldades em 
‘serem humanos’. 

Passamos um século longamente marcado pelo ódio 
para com o diferente, em que o desprezo demasiada-
mente cotidiano para com ele acabou por gerar um 
certo anti-humanismo. Infelizmente, pudemos obser-
var as barbáries oriundas das duas guerras mundiais, 
genocídios totalitários, a substituição do homem por 
máquinas a fim de satisfazer as demandas de um siste-
ma capitalista no qual a objetificação dos seres huma-
nos se evidencia cada vez mais. 

Dessa forma, os fundamentos éticos acabaram 
entrando em colapso, necessitando de uma profunda 
e rigorosa revisão para que o verdadeiro sentido  
do humano seja retomado de maneira sensível, ética 
e responsável.

É nesse horizonte que buscaremos neste trabalho, 
partindo de algumas ideias levinasianas, discorrer sobre 
a importância da responsabilidade e da sensibilidade na 
Educação bem como na formação docente, enquanto 
ferramentas para o combate à Violência e consequen-
temente contra a ocorrência de novas barbáries. 

Para que isso ocorra, acreditamos ser necessário que 
desde a sua formação, o(a) professor(a) seja prepara-
do(a) e ‘sensibilizado(a)’ para lidar com as diversas si-
tuações que surgirão no decorrer do processo de ensi-
no e aprendizagem. E ainda que sua formação esteja 
passando por um período conturbado, é necessário que 
o profissional esteja empenhado, aberto a enfrentar e 
compreender os desafios a ele impostos. É importan-
te que o conjunto dos saberes mobilizados e utilizados 
pelos professores em todas as suas tarefas sejam mi-
nuciosamente estudados e levados em conta, através 
de uma epistemologia da prática profissional, visando 
assim auxiliar na mudança deste cenário de crise que 
persiste há tantos anos.

Assim, considerando que o contexto em que vive-
mos é o de um tempo marcado dolorosamente pela 
violência, as unidades educacionais e a formação de 
professores não devem desconhecer esta realidade, pelo 
contrário, devem procurar respostas às indagações de 
seu tempo.

Desse modo é que a filosofia levinasiana pode ser vei-
culada para auxiliar na formação de novos saberes da 
prática profissional de professores, com o intuito de ser 
desafiada, por aquilo que como Levinás sublinha “tem 
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sentido no rosto do outro” (2014, p. 30). O mesmo 
se preocupou profundamente com nosso dizer e agir, 
com o modo com que muitas vezes silenciamos a voz 
do Outro, buscando reduzi-lo ao mesmo desconside-
rando-o em sua alteridade. Para ele, somos eticamente 
responsáveis por este Outro que nos interpela através 
de seu rosto, revelando assim sua alteridade. É nessa 
experiência, neste encontro face a face que nos é dada a 
possibilidade de nos abrir à transcendência e instaurar 
uma noção de sentido que transborda a racionalidade 
ontológica. É nessa relação com o Outro que somos 
chamados à responsabilidade, à sensibilidade.

Em Levinás a visão de sensibilidade adquire uma 
nova e decisiva inflexão: é sensibilidade ética. Refle-
tida como vulnerabilidade, a sensibilidade permite a 
passagem à diferença de outrem na não-indiferença da 
responsabilidade, do acolhimento, e assim, constitui a 
subjetividade do um-para-o-Outro. Somente um ser 
sensível pode ser afetado e deslocado, em seu núcleo, 
por outrem, a ponto de se situar além da alternativa de 
ser e não-ser, respondendo por outrem antes que por 
si mesmo. (SANTOS, 2009, p. 25).

É seguindo essa linha de pensamento que acredita-
mos no desenvolvimento de uma sensibilidade docen-
te, a ser trabalhada desde à formação do professor, para 
que assim estes possam estar atentos aos sinais dados 
pelo rosto(os) de seus alunos. Por isso, o desenvolvi-
mento de novos saberes docentes que visualizem essa 
leitura ética e sensível, torna-se fundamental. Cremos 
que a sensibilidade e a responsabilidade do professor, 
enquanto um saber cognitivo, poderá auxiliar no com-
bate à manifestação reiterada das diversas formas de 
violências e intolerâncias ocorridas nos contextos intra 
e extraescolar, transformando-se assim, em uma ferra-
menta fundamental para a luta pela desbarbarização 
da humanidade. 

A construção de uma Educação que recupere a sen-
sibilidade como chave paradigmática para uma respon-
sabilidade ética, certamente poderá contribuir de ma-
neira exitosa com um sistema educacional mais justo 
e humano. 
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À demonização dos crimes selecionados pelo sistema 
penal corresponde a imunização dos crimes do colari-
nho branco. Na manhã de 25 de abril de 2019, o por-
tal eletrônico G1, da Globo, publica notícia intitulada 
“Bandidos invadem escola e assaltam alunos e funcio-
nários em São Luís” (REF), posteriormente, em 03 de 
junho de 2019, veicula reportagem com o título “Di-
retores de escolas públicas do DF são acusados de des-
vios de recursos públicos” (REF). A análise do discurso 
midiático é elucidativa: as hipérboles acompanham os 
crimes etiquetados ao passo que os eufemismos pro-
tegem os crimes do colarinho branco; naqueles, há a 
certeza da culpa, enquanto nestes a presunção da ino-
cência é respeitada. Nesse diapasão, seriam os crimes 
praticados pelos poderosos ontologicamente iguais aos 
crimes comuns? 

Em Sutherland (1940), sociólogo norte-ameriacano, 
a resposta para tal pergunta foi precedida por outra, “O 
‘crime do colarinho branco’ é crime?”. Isso, porque tais 
delitos divergem do que foi objeto da criminologia na 
sua origem. Historicamente, criminólogos, como Ce-
sare Lombroso – o qual atribuía caráter patológico à 
criminalidade, tentando identificá-la mediante traços 
anatômicos -, embasavam suas teorias das causas do 
desvio em estatísticas ou estudos da população carce-
rária. O giro epistemológica ocorre quando Sutherland 
denuncia o fato de tais pesquisas considerarem apenas 
a criminalidade visível, ou seja, aquela em relação a 

qual há reação social, jurídica e policial. Analisando os 
apenados, os criminólogos positivistas coletavam da-
dos tão somente dos crimes selecionados pelo sistema 
penal – tais quais roubos, assaltos, estupros e assassi-
natos -, mas, seja por ignorância ou conveniência, in-
duziam tais resultados à criminalidade como um todo.

As estatísticas criminais mostram inequivocamente que 
o crime, como popularmente concebido e oficialmente 
quantificado, tem uma alta incidência na classe baixa 
e uma baixa incidência na classe alta; [...] A partir de-
las, eles [os criminologistas] derivaram teorias gerais 
de comportamento criminoso. Essas teorias são que, 
uma vez que o crime está concentrado na classe bai-
xa, é causado pela pobreza ou por características pes-
soais e sociais que se acredita estarem associadas esta-
tisticamente à pobreza. (SUTHERLAND, 1940, p. 1, 
tradução nossa)

Dessarte, nas “velhas” teorias do delito, o crimino-
so era tido como anormal – seja do ponto de vista an-
tropo-biológico, com Lombroso, ou psicológico, com 
Garofalo. Nesse sentido, o reconhecimento dos cri-
mes de colarinho branco2 como fenômenos criminais 
pressupõe o abandono das explicações tradicionais, ci-
mentadas sob amostras tendenciosas, em detrimento 
do reconhecimento da criminalidade real, a qual deve 
ser quantificada mediante outras metodologias que não 
o cárcere.  Diante de tal viragem, exsurge a preocupa-
ção da criminologia crítica com os delitos resultan-
tes da ação do Estado e do Mercado – denominados 
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posteriormente como “crime dos poderosos”, termi-
nologia que abarca os crimes cometidos por organiza-
ções detentoras de poder em detrimento à humanida-
de ou natureza.

Portanto, do desvelar dos crimes dos poderosos de-
corre que a diferença entre eles e os demais crimes não 
deriva de uma divergência ontológica, mas sim da se-
letividade da tutela penal. No tocante à criminalização 
primária, os “poderosos” relacionam-se com – quando 
não o são – quem legisla e pune, sendo intrínseca a re-
lação entre poder e controle social. Já quanto à crimi-
nalização secundária e terciária, é notório que o siste-
ma criminal não está estruturalmente operacionalizado 
para perseguir e punir os crimes dos poderosos. “Ora, 
essa delinqüência própria à riqueza é tolerada pelas leis, 
e, quando lhe acontece cair em seus domínios, ela está 
segura da indulgência dos tribunais e da discrição da 
imprensa” (FOUCAULT, 1987, p. 239), pois “a lei e a 
justiça não hesitam em proclamar sua necessária dissi-
metria de classe” (FOUCAULT, 1987, p. 230). Nessa 
toada, o encarceramento age como um farol, dirigindo 
toda a atenção social aos crimes comuns e mantendo 
às escuras as ilegalidades dos poderosos. A criminali-
zação das “ilegalidades politicamente inócuas” é, pois, 
útil à gestão dos corpos individuais e sociais – a primei-
ro, pela fácil seleção dos corpos que se deseja docilizar 
e adestrar. Ademais, a utilidade se dá pelo fomento da 
reação social aos crimes comuns, revigora-se o senti-
mento coletivo de conformidade às normas. 

Ressalta-se que a seletividade e a violência do siste-
ma penal brasileiro são, por si só, um crime cometido 
pelo Estado. Nesse aspecto, a abordagem de Foucault 
faz-se útil à compreensão do processo de normalização 
do biopoder e consequente colonização da subjetivida-
de humana. Visando à homeostase – equilíbrio global 
– desenvolve-se na sociedade a biopolítica, mecanis-
mo regulamentador que tem como objeto e objetivo a 
vida e que acomoda-se sobre o corpo coletivo (FOU-
CAULT, 1999). Contudo, se a biopolítica assim o é, 
como poderia ela exercer o direito soberano de matar? 
Se soberania consiste no direito de matar para possibi-
litar viver, ou se é soberano ou se é poder de proteger a 
bios? A solução de tais incógnitas, para Foucault, en-
contra-se na noção de racismo. Inserido no contexto 
da biopolítica como mecanismo do Estado, o racismo 
constitui-se como “meio de introduzir afinal, nesse do-
mínio da vida de que o poder se incumbiu, um corte: 
o corte entre o que deve viver e o que deve morrer” 

(FOUCAULT, 1999, p. 304). O racismo pauta a vida 
do Eu e a morte do Outro, suprimindo os “perigosos”, 
externos ou internos, a partir de uma cesura biológica 
da sociedade. Por conseguinte, a biopolítica, poder de 
fazer viver, pode, pois, deixar morrer – sendo o racis-
mo conditio sine qua non para tanto.

De fato, a raça ainda hoje, no Brasil, constitui-se como 
mecanismo estatal de exercício do biopoder e da sobera-
nia (ou, desmantelando o eufemismo, condição de acei-
tabilidade da matança).  Em 2017, do total de mortes 
decorrentes de intervenções policiais, 75,4% das víti-
mas eram negros (FÓRUM, 2019). Ademais, quanto às 
formas de morte em vida, insta mencionar que negros 
representam 63,6% da população carcerária (MOURA, 
2019). Diante dos referidos indicativos, é nítida a pre-
definição racial de quem vive ou morre no Brasil. 

Entretanto, onde há poder, sempre haverá resistên-
cia. Essas ações coincidem e se enfrentam. É possível, 
dessarte, recusar às sujeições impostas pelo biopoder, 
desmantelando os territórios fixos da identidade que 
o Estado produziu mediante a homogeneização. Nesse 
sentido, a multiplicidade de pontos de resistência es-
palhados nas redes de poder não estabelece uma guer-
ra ao poder, mas uma possibilidade de modificar-lhe, 
deslocando seus domínios e enfrentando seus métodos 
inaceitáveis de agir. Foucault e Deleuze, assim, enfo-
cam as lutas éticas que visam à subjetivação – possi-
bilidade de experienciar-se a si mesmo – a partir de 
uma autocriação estética, aos moldes nietzschianos. A 
ética assume, pois, um potencial criativo: “trata-se de 
inventar modos de existência, segundo regras faculta-
tivas, capazes de resistir ao poder bem como se furtar 
ao saber, mesmo se o saber tenta penetrá-los e o poder 
tenta apropriar-se deles” (DELEUZE, 1992, p. 116). 

Unindo teoria à práxis, pode-se aplicar tais preceitos 
ao Sistema de Justiça Criminal brasileiro – espaço de 
exercício do poder de morte soberano sobre corpos se-
lecionados. Ora, se o cárcere viabiliza um processo de 
assujeitamento, que formata, a seu modo, a identidade 
e a própria condição de humanidade dos apenados, es-
tes podem insugir-se, resistindo à colonização de suas 
singularidades e à vulnerabilidade que os condena. Para 
tanto, as “vidas” aprisionadas precisam ser desenvolvi-
das a partir de uma experiência do pensamento, como 
possibilidade ético-política de liberdade e de potencia-
ção da própria vida em imanência.
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Nesse sentido, a educação popular pode emergir 
como possibilidade de resistência, ativando novos pro-
cessos de subjetivação, infiltrando os saber-poderes e 
instigando a criação de relações de força consigo mes-
mo. Propõe-se a compreensão da educação popular, 
mormente no espaço prisional, como potência criadora 
de possibilidades de vida em meio ao “mundo de mor-
tes”. Isso, porque, historicamente, a educação popular 
constrói-se a partir de perspectivas contra-hegemônicas, 
contribuindo aos processos de resistência e emancipa-
ção humana. Nessa toada, Paulo Freire (1987) propõe 
a educação libertadora, por meio da qual o oprimido 
adquire condições de descobrir-se como sujeito trans-
formador de sua própria história. A partir de um viés 
freireano, crê-se em uma educação dialógica, que de-
mocratiza conhecimentos, reconhece a importância 
de dimensão ética do ensino e participa do processo 
de libertação dos oprimidos, reconhecendo-os como 
sujeitos históricos. 

Comprometidos com tal ideal, membros do Coletivo 
de Educação Popular - Práxis vem realizando oficinas 
periódicas no Presídio Estadual de Júlio de Castilhos. 
Mormente, em 09 de agosto de 2019, o encontro foi 
orientado por quatro educadores popu-

lares – dentre eles, a autora do presente resumo – e 
iniciou-se com a leitura do texto “Os prisioneiros” de 
Eduardo Galeano. A partir disso, promoveu-se o de-
bate e os apenados logo suscitaram dúvidas acerca da 
proporcionalidade e do gerenciamento dos crimes dos 
poderosos em comparação aos por eles praticados. Fo-
ram mencionados os recentes crimes socioambientais, 
decorrentes do rompimento de barragens, que “assas-
sinaram” centenas de pessoas e os escândalos de cor-
rupção em que desvios de milhões de reais restam im-
punes, refletindo cada um acerca de sua experiência 
pessoal. Conduziu-se, então, à aletheia dos crimes dos 
poderosos e isso, logicamente – como demonstrado na 
teorização deste resumo -, implica no reconhecimen-
to de um racismo que hierarquiza as vidas no cenário 
biopolítico. 

O encontro se encerrou, naquela tarde, por força de 
um clássico mecanismo que ainda disciplina nossa so-
ciedade: o controle minucioso do tempo. No entanto, 
o debate suscitado continuará permeando as celas e os 
pátios do Presídio, difundindo-se pelos entrespaços car-
cerários, promovendo a reflexão crítica e a subjetivação. 
A interlocução de saberes sobre normalização, biopolíti-
ca, racismo e criminologia com os apenados tem o po-
tencial de retomar a imanência de uma vida, resgatando 
as relações de domínio de si sobre si. Com a resistência 
busca-se alcançar a re-existência e a autoconstituição.
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Érica da Silva Martins1

A presente pesquisa tem como objetivo apresentar 
uma crítica da sociedade contemporânea a partir do 
pensamento do filósofo Michel Henry, bem como mos-
trar a possibilidade de se falar de uma ética a partir do 
cuidado da vida primordial. Dessarte, o ser humano 
desde os primórdios da história está em constante avan-
ço e transformação nos mais diversos modos de ma-
nifestação da cultura sejam estes para o progresso ou 
para o declínio da sociedade. Fato é, que para o filósofo 
francês Michel Henry2 em meio a todas essas modifi-
cações do homem no mundo e na história, a vida em 
definições de sua radicalidade encontra-se na sociedade 
contemporânea em épocas de um esquecimento devas-
tador para o ser em sua subjetividade. Cabe assim, en-
tão voltar-se para a realidade do ser e interrogar como 
o homem está tratando da vida, de sua vida e da vida 
do outro enquanto constituição originária do ser.

M. Henry nomeia esse esquecimento da cultura, da 
subjetividade, como uma nova cultura: a cultura da 
Barbárie3, isto é, a dissolução da valorização da vida 
e por isso do homem. Henry, apesar de em momento 
algum rejeitar ou negar a ciência moderna, atribuí-lhe 
o preço pago pela ruína da cultura da vida na contem-
poraneidade. O processo marcado de revoluções cien-
tíficas teve seu aceleramento a partir do século XVII, 

sobretudo, por Galileu Galilei (1564-1642), inaugu-
rando o período da Modernidade na História. Para 
Galilei, o universo estava disposto de modo que tudo 
poderia ser mensurado matematicamente como meio 
de obtenção da verdade. Conforme Pondé (2012), o 
modo de fazer ciência proposto por Galileu Galilei pro-
duzia a separação entre o que envolve a subjetividade 
do ser e o conhecimento do mundo obtido pela ciên-
cia. Logo, pela valorização demasiada do saber cientí-
fico e a exclusão da relação de subjetividade, a vida e 
o que constituí passam a ser objetivados pelo pensa-
mento técnico-científico. No tocante à questão, sobre 
novidade do mundo moderno e seu empreendimento, 
Michel Henry discorre:

[...] a modernidade resulta de uma decisão intelectual 
formulada com clareza, cujo conteúdo é perfeitamente 
inteligível. É a decisão de compreender, à luz do conhe-
cimento geométrico-matemático, um universo dora-
vante reduzido a um conjunto objetivo de fenômenos 
materiais e, mais do que isso, a decisão de construir e 
organizar o mundo baseando-se de maneira exclusiva 
sobre esse novo saber e sobre os processos inertes que 
permitem dominá-lo (2012, p. 14, grifo nosso).

A ciência nos domínios desse período da moderni-
dade procura estabelecer-se de forma insuperável como 
sendo a única verdade concebível. Desse modo, seria 
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então a única segurança para o conhecimento que passa 
a tornar-se objetivo e rigoroso com o intuito de mar-
car uma exatidão pelo saber da ciência, modificando 
gradativamente o modo de apresentar a realidade do 
mundo e as relações humanas conhecidas até então. 
Esse momento de transição era proveniente de uma 
época em que a sociedade sofria com uma grande rup-
tura na transição da Idade Média para a Idade Moder-
na, sobretudo, a principal expectativa para a nova rea-
lidade é que a ciência traria a resposta para as grandes 
questões da humanidade em seus mais variados confli-
tos e tensões. Foi então assegurada à redução galileana 
científico-matemática a verdade do mundo, portanto, 
até mesmo o homem passa a ser medido por esta. De 
acordo com Henry (2015), esse processo retiraria da 
vida sua verdade primeira e tudo o que lhe caracteriza 
em seu auto engendramento do qual provem a subje-
tividade de cada vivente. Tal que, reduziria o homem a 
simplesmente parte de um conjunto de partículas que 
compõe o mundo material, sendo assim então:

Galileu contestou a realidade das qualidades sensíveis 
do universo para lhes opor, como constitutivos da rea-
lidade deste, objetos materiais extensos dotados de fi-
guras[...] um composto de partículas[...] é uma parte 
do universo material e explica-se inteiramente a par-
tir deste último. Para reduzir o homem a uma parte 
do universo material submetida, como este último, ao 
enfoque físico-matemático da ciência galileana mo-
derna, é preciso ter reduzido antecedentemente toda 
forma de conhecimento a tal enfoque[...]. (HENRY, 
2015, p. 361-362).

Diante do postulado, essa redução seria a do saber 
da vida no caso aqui, objetivado pelo universo ma-
terial. A vida estaria pela ciência como que destituí-
da de suas qualidades afetivas da subjetividade que 
não se encaixam dentro dos saberes das ciências, visto 
que o homem seria somente quantificado biologica-
mente. Reside aí, a grande crítica henryana à objeti-
vação da vida e o que ela constitui, “na experiência de 
si da Vida fenomenológica absoluta e na sua autodoa-
ção patética, e somente nela” (HENRY, 2015, p. 363). 
Desse modo, frente ao que foi exposto inicialmente 
cabe agora investigar como Michel Henry concebe   
esse saber da vida na constituição do ser subjetivo, logo, 
do homem como possibilidade de se falar de uma ética 
do cuidado da vida e sua valorização, de maneira dife-
rente do saber que confere a ciência do mundo mate-
rial como a verdade indubitável.

Seria então necessário haver uma valorização ética da 
vida como o que constitui o que a própria subjetivi-
dade é em sua totalidade, tal que é a vida que retém o 
poder em si para sua efetivação enquanto afetiva, pois 
“é conforme ao processo da própria essência da vida, o 
seu processo ontológico, que apenas somos e fazemos 
o que a vida é e faz[...] A doação feita pela vida ao ego, 
dos seus poderes é tal que lhe é impossível separar-se 
de dela assim como de si”(DEVARIEUX, 2014, p. 94).  
Na afetividade o ser doado toma a si mesmo e faz a ex-
periência de si, provando-se incessantemente. É então 
nessa condição radical que o ser está preso ao problema 
da afetividade na constituição da vida, e por isso está 
impossibilitado de afastar-se dessa realidade imanente, 
pois ao ser objetivado e tomar distância de si, automa-
ticamente estaria tomando distância dessa vida que o 
constitui, dele mesmo.

À vista disso, pode-se averiguar a situação da socie-
dade contemporânea e sua crise frente aos problemas 
da vida em decorrência desse afastamento, em que o 
próprio homem é posto como valendo menos do que 
fenômenos puramente mundanos. O desenvolvimento, 
técnico-científico garante seu lugar, ao lado das tecno-
logias e do capital, enquanto que a vida cada vez mais 
perde o espaço enquanto a essência que a tudo precede 
no mundo. Isto é, a vida e seus valor se perdem, o res-
peito pelo ser humano em sua subjetividade é esque-
cido, por fim, o que é primordial na existência huma-
na é deixado de lado. Diante do postulado, cabe então 
repensar esses valores atribuídos à vida, eticamente re-
pensar a vida a partir dela mesma de acordo com o ex-
posto por Grzibowski: 

 A ética deverá ser lida a partir dessa subjetividade pro-
posta por Henry, ou seja, a ética se constitui a partir 
da própria vida e não de normas estranhas. Isso por-
que a vida não precisa de normas, nem de regras para 
orientá-la. Precisa apenas ser vivida, cuidada e respei-
tada por si mesma, por cada indivíduo, cada um vi-
vendo a sua subjetividade. Ao cuidar da vida, o indi-
víduo cuidará da vida do outro e assim sucessivamente 
(2016, p. 191).
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Mauricio Cristiano de Azevedo1

Avançamos por entre os marcos de entrada de um 
novo milênio. As tecnologias digitais põem o mundo 
em rede criando intrincadas teias de relações e sentidos 
entre as pessoas cujo alcance e consequências não po-
demos mais que vislumbrar. A consciência ambiental e 
planetária, ao reconectar os humanos com a natureza, 
revela a importância da preservação e traz, ao mesmo 
tempo, ideia muito clara de um desequilíbrio progres-
sivo e de fim. A expansão sem limites da produção de 
valores financeiros empurra a própria vida para con-
dições nas quais ficam em litígio avanços e conquistas 
antes tidos como elementares. Retrocede-se assim, pelas 
escadas de emergência, a níveis tão elementares de exis-
tência que o próprio fato bruto da sobrevivência deveria 
para muitos ser encarado como motivo de júbilo. Não 
que as condições de vida no derradeiro século do últi-
mo milênio tivessem sido sanadas em termos da justi-
ça social e da dívida histórica com que estratos inteiros 
da população planetária que sustentaram a edificação 
da chamada Civilização, pelo contrário. O caso pare-
ce ser que com a eclosão recente do novo conservado-
rismo nacionalista, high-tech e religioso-financista, o 
falseamento das antigas linhas de força divergentes na 
história, polos através dos quais o reconhecimento e o 
pertencimento eram possibilitados, torna-se a palavra 
de ordem maior. Se as diferentes concepções históricas 
não passam de meras narrativas equivalentes em termos 
fictícios, elas podem e devem ser lidas então, nos termos 
da vontade de quem as conta. Estar alijado das con-
dições históricas significa chocar-se diretamente com 
o mundo sem mediações. O curto circuito epistemo-
lógico da pós-verdade está em não conseguir garantir 
ou mesmo exibir as condições de verdade e validade 

de sua própria matriz teórica. O que resta então é a 
afirmação de uma irrestrita vontade de domínio, que 
se serve de uma ampla gama de exemplos sem liame, 
da sexualidade à forma dos planetas, para empreender 
uma guerra pelo que é certo, mas que ao fim só pode 
dizer o que é errado.

Tal movimento de encobrimento ameaça realmente a 
herança da compreensão histórico-social esvaziando de 
sentido os estândares da criticidade e lançando-nos ver-
dadeiramente ao campo de batalha de uma guerra cul-
tural, em especial na educação, ou, mantendo-nos fir-
mes em nossa posições e bases teóricas é a própria ideia 
de guerra cultural e de adesão aos seus ditames que deve 
ser combatida e desmascarada reforçando nossa pró-
pria criticidade no desdobrar-se histórico mais amplo?

Gostaria, a partir dessas considerações iniciais, de di-
recionar o olhar a duas questões: como o engajamento 
às fileiras neofascistas pode ser tão rápido e efetivo e 
como, a partir daí, um fenômeno específico de violên-
cia relacionada à educação ganha corpo na sociedade: 
uma violência contra a educação. Não pretendo resol-
ver tais questões, nem ao menos ensaiar uma resposta 
a elas. A ideia é percorrer alguns lugares, bastante co-
nhecidos por sinal, visando reabilitar ferramentas teó-
ricas para poder pensar sobre tais questionamentos. 
Tentar elaborar de modo prévio a experiência do que 
nos acontece, portanto.

A primeira das questões, que suscita perguntar pelo 
engajamento a um arremedo de ideário político assen-
tado em preceitos de aversão e destruição do diferen-
te, parece implicar em uma tematização dos bandos 
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ou massas digitais. Para fins específicos deste resumo 
abordaremos sucintamente o tema das massas a partir 
da formulação clássica proposta por Freud em “Psico-
logia das massas e análise do Eu”. Seu traço marcada-
mente digital se dá justamente pelas condições efetivas 
de constituições das massas no tempo presente. Levan-
tamos a hipótese de que não há a necessidade de um 
agrupamento de multidão que venha a transitar para a 
condição de massa. O disparo e a exposição massiva a 
mensagens de dispositivos eletrônicos teria a potência 
de produzir o efeito de massa no contato direto com 
as subjetividades.

Cabe começar pela pergunta sobre o modo pelo qual 
uma massa se liga a um líder? Para explicar esta rela-
ção Freud lança mão do conceito de libido, advindo 
da teoria da afetividade. A libido é a “energia conside-
rada como grandeza quantitativa – ainda que por ora 
não seja mensurável -, daqueles impulsos que têm a ver 
com tudo o que podemos reunir na categoria ‘amor’” 
(FREUD, 2013). A tempestade desencadeada pela psi-
canálise foi a de desnudar os impulsos amorosos em 
seus traços essenciais, revelando-os como impulsos se-
xuais. Tal questão, que voltando à ordem do dia, pa-
rece ser um novo pomo da discórdia quanto aos valo-
res e aos projetos de civilização, vai além de questões 
como ideologia de gênero ou da corrupção das crian-
ças, como advogam os teóricos do novo conservadoris-
mo. A questão da força da libido e dos impulsos sexuais 
são o cimento e o mecanismo que conectam a massa 
a seu líder, mas que devem permanecer ocultos para o 
próprio sujeito, por detrás de um anteparo repressivo 
de sugestão. Assim, na perspectiva proposta por Freud, 
a massa é mantida coesa por eros, considerado em seu 
aspecto específico de ligação emocional.

Seguindo a exposição freudiana da psicologia das 
massas encontraremos a afirmação de que nas mas-
sas os indivíduos encontram as condições adequadas 
para livrarem-se dos recalcamentos dos impulsos de 
ordem inconsciente por meio do abandono da cons-
ciência moral e do sentimento de responsabilidade. Ce-
der de modo irrefreado a toda sorte de impulsos mos-
tra que “as qualidades aparentemente novas [...] são 
justamente as manifestações desse inconsciente, que, 
afinal, contém tudo o que há de malvado na alma hu-
mana” (FREUD, 2013). O abandono sem ressalvas de 
qualquer forma de consciência moral coincide com o 
abandono de todo “medo social”. Isso significa aqui que 
todo o esforço civilizatório, todo o marco de valores e 

de responsabilidade entre os indivíduos rapidamente se 
esvazia. Se por um lado o ingresso na cultura, entendida 
como processo civilizatório, é fonte de toda uma sorte 
de neuroses e de recalques, apagar definitivamente seus 
marcos, por outro, dá vazão a um regressivismo e a um 
primitivismo que alinha a vida psíquica dos indivíduos 
a das crianças e dos neuróticos. A repetida chamada ao 
abandono do chamado “politicamente correto”, en-
tendido justamente no sentido de um freio social que 
aponta em direção ao respeito às diferenças, é uma das 
bandeiras da nova direita e sintoma de tal primitivismo.

Mas há um ponto da análise freudiana que chama 
atenção de modo peculiar. As massas tomadas como 
ponto de partida pelo psicanalista austríaco são forma-
ções complexas e duradouras, massas artificiais, segun-
do o termo empregado por ele:

A Igreja e o Exército são massas artificiais, isto é, se 
emprega uma certa coação externa para protegê-las da 
dissolução e impedir modificações em sua estrutura. 
Em geral, a pessoa não é perguntada se quer entrar 
numa dessas massas, não tem liberdade de escolha; 
a tentativa de egressão normalmente é perseguida ou 
punida com rigor, ou depende de condições bem de-
terminadas. No momento, está muito longe de nosso 
interesse saber por que essas socializações necessitam 
de seguranças tão especiais. O que nos atrai é apenas a 
circunstância de que nessas massas altamente organi-
zadas, assim protegidas da desagregação, se reconhece 
com grande nitidez certas relações que em outros ca-
sos estão muito mais encobertas (FREUD, 2013, n.p.).

Se afastamos por ora, deliberadamente, as questões 
relativas à fé, à transcendência e também à segurança 
e tentarmos considerar a Igreja e o Exército do simples 
ponto de vista de instituições sociais, ao acolhermos 
a proposta de Freud podemos perguntar, juntamente 
com ele, por que, frente às profundas transformações 
políticas, jurídicas e econômicas em outras esferas tais 
instituições passam por menores desagregações e trans-
formações internas. Se avançamos, mantendo em men-
te não trazer às considerações presentes as questões das 
necessidades espirituais e de segurança, podemos agora 
perguntar por que tais agrupamentos são postos justa-
mente como os pesos capazes de reequilibrar a situa-
ção educacional em nosso país. Não constitui novida-
de alguma a fusão entre fé e força que anima desde as 
últimas eleições nacionais o imaginário da população. 
O uso do discurso religioso e a pretensa profissão de fé 
dos conservadores traduz-se em projetos como o Escola 
sem Partido e as Escolas Civico-militares.
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Há um momento, mais clássico e decisivo para a au-
tocompreensão de nossa formação política e jurídica 
em termos ocidentais, em que um único guardião em-
punhava simultaneamente os mais potentes símbolos 
de comando da Igreja e do Exército: o soberano retra-
tado pelo Leviatã de Thomas Hobbes. Igreja e Exército 
considerados então do simples ponto de vista de massas 
artificiais, apenas fazem valer ainda a vigília do sobera-
no, que empunhando o báculo e a espada faz valer um 
acima de tudo e acima de todos, pairando, sem apoio 
concreto, sobre a cidade.

E o que toca à educação das novas gerações frente à 
esta breve hermenêutica? A hipótese que gostaríamos 
de levantar neste momento é que o modelo hobbesiano 
identificado é conhecidamente beligerante, é um mo-
delo de guerra total e iminente. A diferença residiria 
no fato de que o ingresso no plano artificial do con-
trato não faz desaparecer, por decreto, a base vital de 
contradição que estabelece o conflito. Parece não ha-
ver outra opção: ou migra-se por completo para fora 
do modelo de compreensão soberano ou ele retorna-
rá para cobrar a obediência devida. Resta a chamada 
guerra cultural, a contradição por excelência quando 
percebida desde a perspectiva da formação. Com que 
armas se luta esta guerra? Qual é seu campo de bata-
lha? Quais são seus objetivos?

É possível pensar em um modelo explicativo em que 
instituições concorrentes que, de modo concomitante, 
conformam os sujeitos à parâmetros culturais. Nesse 
sentido as diferentes instituições sociais atuam com vis-
tas a reproduzir valores e práticas que permitem con-
tinuidade temporal e pertencimento e reciprocidade 
entre os indivíduos. São diferentes e variados os graus 
de fechamento e abertura em que os horizontes sociais 
permitem os diversos projetos de vida concorrentes e 
simultâneos. Nada se falou aqui sobre as chances de 
realização destes diferentes projetos de vida em termos 
de oportunidades, desigualdades ou mesmo de dife-
renças, nem mesmo postulou-se nada sobre quais são 
os contornos e as definições dos projetos educativos 
em questão. Esteve em consideração até aqui apenas 
o simples fato do encontro das novas gerações com o 
conjunto de instituições que as deveria receber, consi-
derando, em tese, que sejam recebidas.

De acordo com o quadro que expusemos a educa-
ção, em especial a escolar, dedicada a acolher as novas 
gerações, é convertida em um dos núcleos de dispu-
ta dos projetos sociais litigantes. Não que os projetos 

pedagógicos, as políticas educacionais e mesmo as fina-
lidades da educação não constituíssem em outros mo-
mentos o palco aberto no qual as gerações eram for-
madas. Expectativas de emancipação e de justiça social, 
por um lado, ou de pura obediência e resignação, de 
outro, constituem os polos opostos entre os quais se de-
senvolvem as tensões de amplo espectro das finalidades 
dos processos educacionais. O que chama atenção hoje, 
em termos bastante específicos, é que a atividade edu-
cativa, incluindo seus sujeitos e os dispositivos que estes 
mobilizam, é compreendida em termos de guerra e de 
violência. E diferentemente do modelo jusnaturalista 
inicial não se trata de uma guerra potencial a ser deti-
da, mas de uma guerra a ser travada e sobretudo a ser 
vencida. Trata-se de uma guerra de produção de sub-
jetividades. Colonização ampla e irrestrita de sujeitos.

Para os fins deste resumo gostaríamos de afirmar que 
mais que uma violência que adentra o espaço da edu-
cação ou que institucionalmente é produzida por ela, 
o preço cobrado hoje pela chamada guerra cultural é 
uma violência contra a educação. Violência contra a 
educação pois contra os seus sujeitos, especialmente 
contra os professores, o que fazem, contra o que acre-
ditam e contra o que são.

Em suma tal guerra não guarda consigo nada de cul-
tural, porque é impotente quanto cultivo do intelec-
to, da liberdade, do amor ao saber, quanto aquilo que 
a educação e a formação primam como mais valioso.

Resta considerar que saída da condição de massa, 
sua desagregação, ainda segundo Freud (2013), radica 
em pânico, coincidindo com o cessar de todas as con-
siderações que os indivíduos das massas mostram uns 
pelos outros. Se atravessamos ainda o chamado pela 
guerra o que nos aguardará depois?

Referências
FREUD, S. Psicologia das massas e análise do Eu. 
Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: LP&M 
Editores, 2013. Versão digital.



anais dO vi sEnafE E ii sEinfE | 57Et02  biOpOlítica, barbáriE E EducaçãO

pEnsar O alunO para além da zOé 

Sérgio Ricardo Silva Gacki  
Patrícia Rosí Prohmann  

Introdução 

 A reflexão que propomos busca através de um pro-
cesso dialógico e permanente, provocar ideias para 
uma educação que recupere o sentido de uma edu-
cação crítica. Entendemos aqui a educação como po-
tência (Nietzsche) para uma vida plena em sociedade, 
que não seja mais, mera vida zoé (AGAMBEN), mas no 
pertencimento da bios, como nos ensinaram os gregos. 

 Percebemos que nossos alunos padecem e adoecem 
neste sistema educativo. Desde cedo, as crianças são 
alienadas, aprisionadas na luta pela sobrevivência, zoé. 
Ensinamos em geral para nossos alunos não haver es-
capatória do “plano de curto prazo”, a imediatez da so-
brevivência – criando um espectro acrítico e a-histórico 
sobre o sentido de nossos processos formativos. Para 
agravar, a educação reproduz a lógica da competição 
imposta pelo capital e o medo (instrumento biopolí-
tico) media as ações objetificando a ação docente em 
boa parte dos casos. Sujeita a coação da burocracia es-
tatal, a escola, ente por excelência implementador das 
políticas públicas da educação na base da sociedade, se 
vê conduzida por políticas de governos (não de Estado) 
que não conseguem perceber além de seus interesses 
imediatos, em detrimento da coletividade. 

 A escola está reproduzindo competição ou coope-
ração? Não existe lugar para todos neste sistema, e não 
incentivamos, na nossa formação, a pensar saídas para 
esse problema. Apenas somos pressionados a produzir 
mais, a nos esforçamos mais, a galgar espaços que ou-
tros não acessarão. Tudo isso nos leva a uma cadeia de 
repetição da violência. Majoritariamente, no processo 

educativo institucionalizado vemos a competição per-
passar as relações entre alunos e processos avaliativos, 
baseados em notas onde o sentimento de comparação 
e humilhação se torna inevitável. 

 Para sairmos deste enigma cíclico da violência, cha-
mada mítica por Benjamin, o autor refere outra vio-
lência, uma que não dispõe, mas que depõe: violência 
divina. Benjamin chama a atenção de que essa força, 
na educação, pode se encontrar fora do direito, ou seja, 
fora do constituído, fora do que está estabelecido pelo 
sistema de leis e regras do Estado. 

 Ressaltamos esta passagem do texto de Benjamin, 
primeiro por ser uma das poucas vezes que ele refe-
rencia a educação neste ensaio, ao menos diretamen-
te. Segundo porque ele enfatiza o fato da educação 
em sua forma plena, ou seja, fora da alçada do direi-
to. Para a educação ser exemplo de violência divina ela 
precisa estar descolada das normas e leis estabelecidas 
pelo direito. Como veremos no decorrer deste texto, 
o direito está atrelado a uma violência instauradora e 
mantenedora, que seria o oposto da violência divina. 
Como pode então a educação ser essa força, se ela está 
permeada de regras e normas oriundas do Estado? E 
como poderíamos definir o que seja sua forma plena? 
Talvez sua forma plena seja justamente aquela em que 
ela se encontra livre das peias oriundas da violência do 
direito, da violência mítica. 

 A medida em que vamos aprofundando na análise 
deste contexto da educação, vamos percebendo a com-
plexidade a que estas perguntas nos conduzem, com um 
indicativo de lampejo que nos leva a entender o quanto 
a educação está comprometida e ao mesmo tempo em 
disputa por estas duas violências. 
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Biopolítica e Hermenêutica: 
orientações crítico-teóricas 

Ao refletir sobre tais questões da Educação, observa-
mos a necessidade de fundamentos teóricos rigorosos, 
mas ao mesmo tempo inovadores e desafiantes. Encon-
tramos tais fundamentos na biopolítica e hermenêuti-
ca. Vislumbramos aqui horizontes profícuos de novas 
formas de debater sobre os problemas da violência na 
Educação, entrelaçando estes conceitos com a teoria 
de Walter Benjamin. 

A hermenêutica reivindica dizer o mundo a partir da 
sua finitude e historicidade, de onde decorre seu caráter 
interpretativo. Tem como preocupação central o pen-
sar e o conhecer para a vida prática, mas também não 
deixa de interrogar outras experiências, como a expe-
riência artística. (HERMANN, 2002, p. 15). 

 Nunca foi tão urgente apreender a historicidade de 
nosso processo político contemporâneo, aprender a 
dialogar com os diversos setores da sociedade e com-
preender processos que interferem nas formas de educar. 

 Essa análise começa por percebermos que a educa-
ção não se encontra isolada dos aspectos sociais e po-
líticos que perpassam as instituições educativas e a so-
ciedade como um todo, por isso a necessidade de uma 
compreensão que perceba as questões sociológicas, psi-
cológicas, filosóficas e biopolíticas inerentes ao campo 
da educação. 

Ora, o mundo da escola encena a própria cultura, 
torna-se uma espaço no qual os sintomas subjetivos 
denunciam o sofrimento que está imbricado ao social. 
O que nele ocorre, não é alheio ao laço social contem-
porâneo. Esse laço, o seu modo de enlace é tributário 
da história da humanidade e do que vem se consti-
tuindo como subjetividade socialmente determinada. 
(CABISTANI, s.d.). 

 Para podermos perceber o que ocorre para além da 
superfície de nossos preconceitos, o diálogo entre pa-
res como coloca Cabistani, viabiliza o aparecimento de 
questões mais profundas e provoca a saída da posição 
vitimizada, que é despotencializadora. Podemos assim, 
migrar para uma posição mais saudável, se responsa-
bilizar e perceber por onde anda nossa prática. Pode-
mos, dessa forma, de um questionamento próprio, de 

um insight, provocar mudanças e movimentar o que 
antes estava posto. 

Não ceder do desejo de educar implica então confron-
tar-se com o não-saber, para responsabilizar-se, o que 
é bem diferente de culpar-se. A culpa sim advém de 
uma posição solitária e individualista dos educadores, 
que só conseguem viver seu ofício como desconheci-
mento e desamparo. Adentrar nas “trevas” de que fala 
Agamben (2009) é algo que se pode fazer no laço so-
cial, entre pares, para perceber a obscuridade e inter-
rogá-la (CABISTANI, s.d., n.p.). 

  As ‘trevas’ de que fala a autora refere ao texto de 
Agamben “O que é o contemporâneo”, em que ele 
questiona o quanto de escuridão, de não-visto, de in-
consciente está presente na luz. Por isso a necessidade 
de adentrar nas trevas, para poder entender aquilo que 
está oculto por um olhar mais superficial. 

 Para sermos contemporâneos, como propõe Agam-
ben, necessitamos dessa qualidade rara de nos colo-
carmos no momento do agora, olhando criticamente 
o nosso tempo. Nesse sentido, necessitamos descolar 
do nosso tempo, no sentido crítico, de olhar e analisar 
os fatos do presente com distanciamento e ao mesmo 
tempo pertencimento. Precisamos não aceitar passiva-
mente tudo aquilo que é dado como normal e padrão, 
tendo a sensibilidade de questionar tais pressupostos 
sedimentados por nosso tempo. 

Por isso os contemporâneos são raros. E por isso ser 
contemporâneo é antes de tudo uma questão de cora-
gem; porque significa ser capaz não apenas de manter 
fixo o olhar no escuro da época, mas também de perce-
ber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, distan-
cia-se infinitamente de nós. (AGAMBEN, 2009. p. 65). 

 Agamben, neste sentido, vai ressaltar o quanto essa 
complexidade se manifesta a partir da biopolítica como 
política de Estado. Ele inicia sua obra Homo sacer: po-
der soberano e a vida nua I (2010), explicando sobre 
zoé e bios, sobre a vida natural, ligada à oikos da pri-
meira como vida biológica e como a vida plena de sen-
tido, na polis, da segunda. Neste sentido explica que a 
vida orgânica (zoé) e sua manutenção estavam fora da 
política para o gregos, não faziam parte deste âmbito. 

 Assim permaneceu até o início da modernidade, 
quando o Estado passa de territorial para Estado de 
população, conforme diagnosticou Foucault, e onde a 
biopolítica passa a ser a política central de governança, 
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retirando do centro da vida política a bios, a vida ple-
na, e politizando a zoé, a vida biológica. O que era da 
ordem da oikos se desloca para a ordem da pólis. 

 Esta virada política criou a diferenciação entre pes-
soas cidadãs - portadoras de direitos; e párias, pessoas à 
margem da sociedade, sem direitos. A questão se com-
plexifica na constituição da exceção como regra, da 
vida nua como centro da política e da indistinção en-
tre bios e zoé. 

Considerações finais 
provisórias

 Observamos na Declaração Universal dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, assim como todas as decla-
rações universais que apareceram no pós-guerra, têm 
a clara função de incluir a vida (zoé) nos ditames da 
lei, confirmando a biopolítica na inclusão do homem 
como ser de direitos (e deveres), representam “a inscri-
ção da vida natural na ordem jurídico-política do Esta-
do-nação” (idem, p.124), por exemplo, no nascimento 
a criança é inserida como ser de direitos, pertencente a 
um país, e regida pelas leis deste Estado, fica também 
à mercê do poder soberano.  

Quando, após as convulsões do sistema geopolítico 
da Europa que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, 
o resíduo removido entre nascimento e nação emerge 
como tal à luz, e o Estado-nação entra em uma crise 
duradoura, surgem então o fascismo e o nazismo, dois 
movimentos biopolíticos em sentido próprio, que fa-
zem portanto da vida natural o local por excelência da 
decisão soberana. (AGAMBEN, 2010, p. 125). 

 O Estado torna-se um ente com poderes quase totais 
sobre a vida humana condenando à extinção as formas 
de sociabilidade solidárias e livres. A vida matável, no 
“campo” que se tornou a sociedade, toma conta da ló-
gica que termina por chegar aos ambientes de gestão 
da educação. A educação vira objeto de manejo desin-
tegrado e destruidor do humano, carreada pela insa-
nidade da multiplicação acrítica de operários “forma-
dos”. E a vida boa como queria Aristóteles para onde 
foi? E para onde foi o amor tão apreciado por Platão e 
contemporaneamente por Paulo Freire? 

Nos parece que el sentimiento de amor es la fuente 
moral, el alma de nuestro programa: nos parece que 
solo concibiendo la revolución como el gran júbilo hu-
mano, como la liberación y la fraternización de todos, 
no importa a qué clase o a qué partido hayan perte-
necido, puede nuestro ideal ser realizado. La revuelta 
brutal ciertamente se producirá, y podría incluso ser-
vir como la gran mano de ayuda que debe sacudir al 
sistema actual; pero si no halla el contrapeso en los 
revolucionarios que actúan por un ideal, se devorará a 
sí misma. El odio no produce amor; no renovaremos 
el mundo mediante el odio. Y la revolución del odio 
o bien fallará completamente, o resultará en una nue-
va opresión, que podría quizás llamarse anarquista, 
así como le llaman liberales a los presentes gobiernos, 
pero no será menos opresión y no fallará en producir 
los efectos que produce toda opresión (MALATESTA, 
1892, p. 5) 

 Em tempos tão assustadores onde o ódio se levanta 
e ameaça a existência humana mediante a extinção da 
instituições democráticas criadas com lutas de homens 
e mulheres, do campo e da cidade, pensamos ser perti-
nente e esperançosa a mensagem de Malatesta: El odio 
no produce amor; no renovaremos el mundo median-
te el odio. Como queria Freire, a educação amorosa é 
nossa maior força e compreender a violência como fe-
nômeno é um passo para rompermos os grilhões que 
nos aprisionam. 
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Permanece atual o desafio de repensar a educação, 
em particular, a partir do debate sobre as possibilida-
des éticas na contemporaneidade que tem no consu-
mismo um elemento constituinte de subjetividades e, 
num mundo ferido pela violência, a injusta distribuição 
dos bens e o abuso do poder como biopolítica. Dian-
te do monstruoso fosso existente entre ricos e pobres, 
naturalizando a desigualdade, reina, sobremaneira, a 
maldade alimentada por injustiças, opressões e indife-
renças. Um cenário que torna necessária a proposição 
de dinâmicas formativas sensíveis às ameaças de novas 
barbáries (VI SENAFE e II SEINFE, 2019). Barbáries 
que emergem do e no processo civilizatório que, em-
bora tenha sido anunciado como um arcabouço para 
a distribuição da justiça, com a instituição de um po-
der para fazer justiça entre os humanos, contribui mais 
uma vez para a instalação dos riscos da maldade (BAR-
RIENTOS-PARRA, 2014). Um poder político trans-
formado em biopolítica do qual emanam ideologias e 
fazeres de violência que negam a promessa dos espaços 
de liberdade. Ao institucionalizarmos a biopolítica, ins-
titucionalizamos a negação e a maldade contra o outro. 
Legitimamos as desigualdades e as fundamentamos ra-
cionalmente, como ferramentas para trucidar a outros.  

A biopolítica, de mãos dadas com o racionalismo 
neoliberal, gera uma economia política, cuja meta é go-
vernar a liberdade dos outros, administrar suas vonta-
des, dirigindo-as para metas previamente estabelecidas. 

No estofo da biopolítica cria-se uma ilusão de liberdade 
que, na contemporaneidade passa a significar liberdade 
produzida como subjetividade capitalista, cuja lógica 
perpassa todas as relações nas mais diversas instâncias, 
inclusive escolares. Essa lógica transforma os sujeitos 
em consumidores compulsivos, sedentos por prazeres 
rápidos e de intensidades instantâneas. No universo 
dessas ações desmedidas geramos relações compulsivas, 
alimentamos nossa depressão, nosso solipsismo e, ao 
nos enclausurarmos no interesse próprio, sustentamos a 
competição e o princípio da concorrência precarizando 
nossas vidas e nossos viveres, o que resulta numa imen-
sa redução de nossa condição humana. Vivemos uma 
situação de crise cultural, um campo minado capaz de 
alimentar, em nossa contemporaneidade, a confusão 
extrema com mais barbárie e mais maldade. 

De certa forma a contemporaneidade turbulenta 
exige que cada ser humano seja sujeito e objeto de 
seu governo, convencido da inteira responsabilidade 
pelo presente e pelo futuro, como indivíduo. Um ser 
empresarial que se realiza na satisfação dos fazeres en-
quanto a reflexão se retrai como algo totalmente pres-
cindível, reforçando a sensação de vazio interior. Um 
vazio que fragiliza o horizonte de esperanças, alarga a 
incapacidade para opções profundas de sentido e, por 
isso mesmo, radicaliza a violência e ostenta cada vez 
mais o desiquilíbrio nos índices de agressividade hu-
mana, seja em forma de terrorismo, conflitos étnicos e 
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religiosos, tanto quanto a delinquência e violência ru-
ral, urbana, política, escolar, entre outras. Como con-
sequências temos o desencadeamento, mais uma vez 
em índices preocupantes de inúmeras enfermidades 
psíquicas e psicossomáticas. A reclusão do ser huma-
no num si mesmo solipsista e na fria lógica da técnica 
e da cronometria o lança cada vez mais na cegueira e 
no vazio angustiante do desconhecimento do sentido 
de sua vida e de seu viver. 

Capturar em si as mais íntimas dimensões da vida 
humana, produzir em grande escala técnicas utilitárias 
de fabricação de desejos, dispositivos de controle das 
condutas, normalização dos comportamentos, regula-
mentação dos processos de subjetivação, passa a ser tão 
importante e um paralelo complementar àquilo que, 
desde o passado remoto, foi uma das sagradas bandeiras 
históricas, qual seja, eliminar e exterminar pessoas, eli-
minar e exterminar culturas e crenças diversas, porque 
consideradas causadoras de problemas. A desmedida 
em relação ao cuidado de si, se enfileira junto à histó-
rica desmedida das ações de barbárie e de desumaniza-
ção do outro, estrangeiro e incivilizado. O abandono 
do cuidado de si se equipara aos atos de corrupção, às 
ações de indiferença e de abandono, aos falsos discursos 
contra as injustiças, as crueldades e as maldades. Ao var-
rer para os porões do esquecimento nosso ser politikós, 
como um ser a construir no devir, nos aproximamos, 
copiamos e reproduzimos abençoando as tantas cruel-
dades cometidas historicamente e que transformaram 
em cinzas as tantas vítimas de nossas injustiças.  

O processo civilizador do mundo ocidental se en-
cheu de satisfação e, honrado, construiu justificativas 
racionais para considerar que as milhares de vidas as-
sassinadas e violentadas, consideradas exceções foram e 
continuam sendo esvaziadas de sentido, porque redun-
dantes, supérfluas e prescindíveis. Vangloriamos com 
serenidade a sensação de “paz” e de “justiça” consoli-
dadas (GRAY, 2005) após as dores das guerras, dos ge-
nocídios, das humilhações e violações, via escravização.

Por outro lado, o desafio de sinalizar para uma di-
ferente sensibilidade requer superar os normativos da 
universalização e do poder que vigia, controla e pune, 
para dar lugar à exceção, com possibilidades abertas 
para compreender a diversidade da vida e das realida-
des. Por isso, organizar e construir experiências a par-
tir do viver e conviver social, significa fraudar esse si 
mesmo solipsista, tornar-se frágil para o cálculo frio das 

metas previamente estabelecidas que visam adequação 
perfeita à lógica da competição, do produtivismo e da 
mercantilização. É abrir-se e prontificar-se para o reco-
nhecimento da existência junto à pluralidade de cons-
ciências e múltiplas realidades, também uma plurali-
dade de consensos de humanidade não exclusiva e nem 
necessariamente firmando verdades absolutas.

É nessa turbulenta lógica desumana que o desafio 
de repensar a educação encontra novas ênfases e, quem 
sabe, ênfases capazes de gerar sensibilidades para a ne-
cessidade da profanação (AGAMBEN, 2007). Trata-se 
de desafios educativos como fortes convites para dife-
rentes usos do potencial formativo, a ser reconstruído 
em rodovias da responsabilidade ética, da justiça e da 
liberdade. Assim, diante dos dispositivos biopolíticos 
que submetem os seres humanos às angústias da inse-
gurança na absolutização do eu, desejamos desenvolver 
reflexões em torno das questões: como e qual sentido 
dar às nossas vidas, aos nossos viveres e conviveres? As 
ações que nos violentam, as ações de crueldade e de bar-
bárie, resultam de nossas escolhas individuais, somos 
induzidos a elas, são elas resultantes de causas outras 
que nos submetem? Quais suportes teóricos e de convi-
vência podem reavivar o multiverso das reflexões como 
prática pedagógica de resistência à violência?

Desenvolver reflexões nesse âmbito não tem nenhu-
ma pretensão de verdade nem de receita, mas ainda 
assim, poderá ser exitosa e provocativa formativamen-
te se criar, não somente indignação para com as ações 
de maldade, mas criar imaginários e fazeres, acima de 
tudo, envolvidos por sensibilidades diante da dor da 
desigualdade e da indiferença, para com os tantos ou-
tros, considerados ausentes em nosso domínio de preo-
cupações. As reflexões serão desenvolvidas na forma de 
diálogo com autores como Foucault, Agamben, Matu-
rana, Varela, entre outros.

Foucault em “O que é a crítica?” (1978) sustenta ser 
importante que a educação escolar, mesmo envolvida 
por uma violenta estrutura de dispositivos e normati-
vos precisa ter presente a possibilidade de resistência. 
É a resistência que aprimora o exercício da liberdade, 
sedimenta a existência como ser ético. A ética como re-
sistência ao imobilismo diante do poder e das violên-
cias das dominações. Escreve Foucault (2000, p. 173)   

Se a governamentalização for realmente o movimento 
pelo qual se trata, na realidade mesma de uma prática 
social, de sujeitar os indivíduos pelos mecanismos do 
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poder que invocam para si uma verdade, então, di-
ria que a crítica é o movimento pelo qual o sujeito se 
dá o direito de interrogar a verdade sobre seus efeitos 
de poder e o poder sobre seus discursos de verdade; 
a crítica será a arte da não servidão voluntária, da in-
docilidade refletida. A crítica teria essencialmente por 
função o dessasujeitamento no jogo que poderia ser 
denominado, em uma palavra, de política da verdade.

A crítica como negação da servidão voluntária e 
como uma recriação de si mesmo, uma recriação do 
cuidado de si mesmo e do cuidado junto ao outro, 
como escolha, como exercício de liberdade.

Se a crítica leva à negação da servidão ela nega os 
normativos constituídos e sua tendência conservado-
ra, que sempre se faz acompanhar da violência desu-
manizadora. Dispositivos de poder e suas consequen-
tes práticas de violência subtraem do ser humano a sua 
dignidade, a sua liberdade e, submetido a uma lógica 
sacrificial, perde a possibilidade de experiências éticas, 
porque separado da opção escolha. Uma crítica que 
devolve ao ser humano a liberdade e as experiências 
éticas exige, segundo Agamben (2007, p. 61) a pro-
fanação, uma vez que esta “... desativa os dispositivos 
do poder e devolve ao uso comum os espaços que ele 
havia confiscado.

 Por isso, “Profanar não significa simplesmente abolir 
e cancelar as separações, mas aprender a fazer delas um 
uso novo, a brincar com elas” (Agamben, 2007, p. 75). 
Assim, práticas pedagógicas com potencial para criar 
sensibilidade à não violência e à não barbárie, são prá-
ticas pedagógicas que sabem “desativar seus dispositi-
vos, a fim de tornar possível um novo uso, para trans-
formá-las em meios puros.” “Profanar o improfanável” 
dos dispositivos biopolíticos, como o racionalismo da 
tecnociência, o consumismo solitário, o silêncio da in-
timidade inconfessável, a desigualdade, a violência da 
solidão e da dessubjetivação, as epistemologias das vio-
lências, é, como escreve Agamben (2007, p. 79) “tarefa 
política da geração que vem”.  

Nessa geração que vem, que requer uma educação 
que vem, “o ser que vem é o ser qualquer”, um ser liber-
to dos universalismos bem como do solipsismo indivi-
dualista, por ser “o ser, tal que, seja qual seja, importa 
[...] a singularidade enquanto singularidade qualquer” 
(AGAMBEN, 2013, p. 09).

É essa geração que vem, como um ser qualquer, a 
partir de uma educação que vem, não mais numa escola 

como proprietária de seus integrantes massificados, 
com valores supremos a preservar, mas uma educação 
que, não tendo uma essência, nem sendo um valor su-
premo, se realiza não na busca de algo que lhe é pró-
prio, mas, ao contrário, na sua impropriedade.

Nessa educação que vem 

[...] todo o discurso sobre a ética é que o homem não 
é, nem há de ser ou realizar nenhuma essência, ne-
nhuma vocação histórica ou espiritual, nenhum des-
tino biológico. Apenas por isso deve existir algo assim 
como uma ética: pois está claro que se o homem fosse 
ou tivesse que ser esta ou aquela substância, este ou 
aquele destino, não existiria experiência ética possível, 
e apenas tarefas a realizar (AGAMBEN, 2013, p. 45). 

Esse ser aluno, um qualquer, será um “sujeito” ético, 
despido de sua essência, não prisioneiro de dispositi-
vos, mas a ser entregue verdadeiramente à dimensão da 
alteridade, emergindo de e em relações. 

Além do já rico legado teórico presente na profana-
ção trazemos também como suporte, a concepção de 
autopoiese. No entanto, nem a profanação e nem a au-
topoiese são uma “boa nova” oferta salvacionista, mas 
subsídios para reavivar, em diferentes bases teóricas, as 
nossas reflexões, e acreditamos, capazes de ativar dife-
rentes sensibilidades frente às enfermidades da violên-
cia, frente aos riscos de barbárie, frente às doenças do 
vazio existencial. 

Os chilenos Maturana e Varela, conceberam a teo-
ria da autopoiese colocando-a em contraposição à ne-
cessidade de justificativas transcendentais, ancoradas 
na razão, como única fonte e base de sustento para o 
conhecimento do ser humano, da condição humana e 
suas vicissitudes. Esse glorioso império racional que, 
segundo Morin (2010) tornou-se um falso mito unifi-
cador, por exigir o uso da obediência, da exclusão e da 
negação, como fontes para a estruturação social, tam-
bém se torna um impeditivo da liberdade e das expe-
riências éticas.

A razão torna-se o grande mito unificador do saber, 
da ética e da política. Há que viver segundo a razão, 
isto é, repudiar os apelos da paixão, da fé; e, como no 
princípio de razão há o princípio de economia, a vida 
segundo a razão é conforme aos princípios utilitários 
da economia burguesa. Mas também a sociedade exige 
ser organizada segundo a razão, isto é, segundo a or-
dem, a harmonia [...]. O culto da deusa Razão vai ser 
ligado ao Terror, e os destinos da razão e da liberdade 
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deixarão de ser indissolúveis. Sobretudo, produzem-
-se recusas e refluxos (romantismo) do racionalismo 
(p. 159).

De forma distinta a autopoiese, segundo Maturana e 
Varela (1997), é uma explicação do vivo, uma explica-
ção do que é o viver e uma explicação da fenomenolo-
gia observada num constante vir-a-ser de qualquer ser 
vivo em seu domínio de existência. É também, segundo 
os autores, uma reflexão sobre o conhecer, sobre o co-
nhecimento, portanto, uma luz epistemológica. Igual-
mente, sustenta reflexões sobre as relações humanas, 
sobre nossa experiência com os outros na linguagem, 
sobre o potencial e a importância das emoções como 
construtoras de sensibilidades, de liberdades e de ex-
periências éticas.

De forma específica, Maturana (1997), no prefácio à 
segunda edição “De máquinas e seres vivos: autopoiese 
a organização do vivo”, escreve

Um ser vivo não é um conjunto de moléculas, mas 
uma dinâmica molecular, um processo que acontece 
como unidade separada e singular como resultado do 
operar e no operar, das diferentes classes de molécu-
las que a compõem, em um interjogo de interações e 
relações de proximidade que o especificam e realizam 
como uma rede fechada de câmbios e sínteses mole-
culares que produzem as mesmas classes de moléculas 
que a constituem, configurando uma dinâmica que ao 
mesmo tempo especifica em cada instante seus limi-
tes e extensão. É a esta rede de produção de compo-
nentes, que resulta fechada sobre si  mesma, porque 
os componentes que produz a constituem ao gerar 
as próprias dinâmicas de produções que a produziu e 
ao determinar sua extensão como um ente circunscri-
to, através do qual existe um contínuo fluxo de ele-
mentos que se fazem e deixam de ser componentes 

segundo participam ou deixam de participar nes-
sa rede, o que neste livro denominamos autopoiese.

A autopoiese é uma dinâmica constitutiva dos seres 
vivos, capazes de autonomia, um jogo de interações e 
relações que requer recursos ambientais – acoplamento 
estrutural -, um jogo de autonomia e dependência – a 
interdependência -, um paradoxo não compreensível 
na lógica linear que analisa partes separadas e descon-
sidera a dinâmica das interações entre elas.

Para Maturana e Varela (1997, p. 114) a ideia do dar-
winismo evolutivo, “com sua ênfase na espécie, a seleção 
natural e aptidão, teve um impacto cultural que vai além 
da explicação da diversidade [...] uma justificação cientí-
fica da subordinação do destino dos indivíduos aos valo-
res transcendentais que se supõem enraizados em noções 
tais como humanidade, estado ou sociedade”.

Na concepção da autopoiese, a ética é uma preo-
cupação com os resultados e consequências de nossas 
ações no viver e conviver junto a outros. Ou seja, para 
Maturana (1998, p. 73) “a ética não tem um funda-
mento racional, mas sim emocional”. E, se as emoções 
constituem um domínio de ações no qual nos move-
mos e significamos, Maturana entende que ações de 
interações recorrentes que reconheçam a legitimidade 
do outro, que criam imaginários de preocupações que 
se estendem para fora do si mesmo, são a fonte de sen-
sibilidades para com o outro. Em caso de aceite haverá 
desenvolvimento mais aprofundado em relação, tanto 
às concepções e potencialidades da profanação e auto-
poiese em direção à criação de sensibilidades para de-
sativar ações de violência e seus requintes de maldade 
crueldade e barbárie. 
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O presente trabalho investiga o conceito de perso-
nalidade no pensamento de Adorno e seus desdobra-
mentos para uma educação com vistas a emancipação e 
a vivência democrática. Busca-se o significado do con-
ceito de personalidade em Adorno por meio de uma 
pesquisa bibliográfica em seus escritos sobre Psicologia 
Social e Psicanálise, de modo especial, The Authorita-
rian Personality (1950). O trabalho pretende abordar 
como Adorno entende o que é a personalidade, evi-
denciando como a clareza desse conceito é fundamen-
tal para uma Educação voltada para o fortalecimento 
da individualidade como forma de contenção da bar-
bárie, mantendo assim o potencial emancipatório da 
teoria crítica no tempo presente. 

O conceito de personalidade em Adorno nos é apresen-
tado em sua obra The Authoritarian Personality2 (1950), 
estudo multidisciplinar realizado na Universidade de Ber-
keley entre os anos de 1944 a 1950. Conforme Adorno 
“uno de los descobrimentos más importantes del pre-
sente estudio es que los indivíduos que muestram una 
susceptibilidad extrema a la propaganda fascista tienem 
mucho en común, muestram numerosas cacaterísticas 
que formam unidas un símdrome.” (2006, p. 169) Tais 
indivíduos, ao adotarem condutas antidemocráticas, o 
fazem quando há um discurso coletivo que tenda para 
isso, mobilizada pela propaganda demagógica fascista de 
apelo às emoções mais primitivas e desejos dos indiví-
duos com um determinado tipo de personalidade, típica 
daqueles que compartilham dessa síndrome. 

A importância de pensarmos sobre o conceito de 
personalidade em Adorno justifica-se pelo desdobra-
mento e compreensão da personalidade autoritária. 
Compreendê-la é fundamental para entendermos as 
razões que subjazem às atitudes preconceituosas e a 
consequente conduta violenta dos indivíduos. Haja 
visto que a adoção de determinadas condutas são mais 
propensas se, paralelamente a nível individual e social, 
a personalidade dos indivíduos for suscetível a adesão 
da propaganda fascista, por exemplo, denotando a fra-
gilidade da personalidade dos indivíduos, pressuposto 
da barbárie, demonstração máxima da violência. 

Esse compreensão nos permite afirmar que há, no 
pensamento de Adorno, uma relação entre seus tra-
balhos acerca da formação e gênese da personalidade 
autoritária e o papel da Educação. Dessa relação nos é 
permitido inferir que a Educação para Adorno é uma 
forma de resistência, emancipação e fortalecimento da 
individualidade dos sujeitos, pressupostos para uma 
democracia efetiva. Para os propósitos da teoria crítica, 
podemos afirmar que esta investigação seja ampliada, 
bem como os desdobramentos para a Educação e seu 
potencial emancipatório, tomando como pressuposto 
os estudos sobre personalidade, o qual deve servir de 
base para fundamentarmos um modelo de educação 
que aspire a vivência democrática.

A temática abordada pelo Teoria Crítica e seus des-
dobramentos para o campo da Educação tem revelado 
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grandes potencialidades. Ao aproximarmos o tema da 
formação da personalidade no pensamento de Adorno, 
cremos que a temática do surgimento da personalidade 
autoritária enquadra-se numa perspectiva importante 
para pensar questões como a da violência, e fazer apro-
ximações com o desenvolvimento de uma Educação 
que tencione o tema da Formação Humana em oposi-
ção a Barbárie, evitando que esta última possa emergir 
novamente no percurso da sociedade ocidental. 

Considerando a temática citada acima, nossa reflexão 
ora abordada será apresentada em dois pontos: (I) como 
Adorno define o que é a Personalidade; e II) qual a im-
portância da compreensão desse conceito para pensar 
práticas educativas e processos pedagógicos que visem 
a formação para a emancipação e a vivência democráti-
ca a partir desse conceito de personalidade de Adorno.

Se há uma teoria da Personalidade em Adorno, po-
demos afirmar que esta encontra-se na introdução de 
The Autoritarian Personality. Julgamos que é nesse tex-
to que encontra-se a explicitação do que Adorno en-
tende por personalidade e tomará como pressuposto 
em seus trabalhos posteriores. Para ele, a personalida-
de é “una organización más o menos duradoura de las 
fuerzas internas del individuo.” (2006, p. 173) São es-
tas forças que contribuem para decidir qual a resposta 
que o indivíduo dará diante das diversas situações em 
um dado momento, bem como quais as forças opos-
tas que agem sobre ele. As forças da personalidade são 
predisposições e não respostas. Elas encontram-se num 
nível mais profundo do que aqueles expressos em con-
dutas manifestas. É a resposta do indivíduo diante das 
situações do momento somado as suas predisposições 
opostas que podemos atribuir consistência ao compor-
tamento. Acerca disso, Adorno diz o seguinte:

Las fuerzas de la naturaleza son principalmente neces-
sidades (instintos, deseos, impulsos emocionales) que 
varían de um indivíduo a outro en calidad, intensida-
de, modo de gratificación y objetos de apego, y que 
interactúan con otras necessidades bajo pautas de ar-
monía o conflito. De este modo, existen necessidades 
emocionales primitivas, necessidades de evitar el cas-
tigo y preservar el espíritu del grupo social o necessi-
dades de mantener la armonia e integración con uno 
mismo. (2006, p. 174)

Como vemos, Adorno diz que há uma certa orga-
nização de forças mais ou menos duradoura, dentro 
do indivíduo formando assim sua personalidade. Po-
demos dizer que o comportamento de uma pessoa é o 

resultado da prontidão das forças da personalidade para 
uma resposta diante de um estímulo advindo de fora. 
A personalidade é, então, um dos determinantes das 
preferências ideológicas do indivíduo, as quais alteram-
-se diante dos acontecimentos do mundo circundante; 
ora essas preferências voltam-se para uma harmoniza-
ção maior com o coletivo, ora não, mas principalmen-
te para manter a própria integração do indivíduo con-
sigo mesmo.

Somado a esse entendimento do desenvolvimento 
da personalidade, outro fator exerce grande influência 
sobre o indivíduo: a educação da criança no seu círcu-
lo familiar. Apesar de cada família criar seus filhos com 
base nas suas convicções do grupo social, étnico e reli-
gioso, fatores econômicos também são muito determi-
nantes. Este aspecto altera-se levando em consideração 
que os fatores econômicos e sociais afetam diretamente 
o comportamento dos pais diante das crianças. Diante 
disso, Adorno infere que “los grandes câmbios em las 
condiciones sociales y de las instituciones tendrán uma 
relación directa com los tipos de personalidad que se 
desarollen dentro de una sociedade.” (2006, p. 174)

Ademais, para Adorno a personalidade é um poten-
cial, uma predisposição para comportar-se de determi-
nada maneira, o que depende muito da situação obje-
tiva dos indivíduos. Significa que os indivíduos estão 
suscetíveis a fatores externos que impelem, em partes, 
suas ações. Com base nisso, importa saber quais con-
dições objetivas externas agem sobre o indivíduo e o 
que o mobiliza a comportar-se de tal maneira. Sobre 
a personalidade e a importância da compreensão do 
contexto em que o sujeito está inserido, vejamos o que 
Adorno diz:

La personalidad és un concepto que sirve para explicar 
lo relativamente permanente. Pero debemos insistir de 
nuevo en que la personalidad es principalmente um 
potencial; es una predisposición a comportar-se más 
que um comportamento em sí mismo. Aunque con-
siste en disposiciones para comportarse de determina-
da manera, el comportamiento que realmente ocorre 
siempre dependerá de la situación objetiva. [...] De este 
modo, tratamos de tener em cuenta no sólo la estru-
tura psicológica del indivíduo sino la situación obje-
tiva global em la que vive. Partimos de la premissa de 
que la gente em general tiende a aceptar los programas 
políticos y sociales que considera más favorábles a sus 
intereses económicos y sociológicos. Por conseguin-
te, buena parte de nuestro trabajo, trató de descobrir 
qué patrones de factores socioenconòmicos se asocian 
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com la receptividade o resistência ante la propaganda 
antidemocrática. (2006, p. 175)

Conforme vemos, a análise da personalidade, numa 
perspectiva da Psicologia Social, deve vir acompanha-
da de um outro aspecto: as condições socioeconômi-
cas e políticas de um indivíduo, as quais estão vigentes 
num determinado momento. Porém, isso pode não ser 
totalmente determinante na formação da personalida-
de de alguém. A compreensão desta está mais ligada a 
maneira como o indivíduo reage a esses fatores socioe-
conômicos. Essa reação tem a ver com a formação de 
um referencial psicológico do próprio sujeito na sua re-
lação com os demais membros do ambiente social em 
que ele vive. Acerca disso CROCHIK (2008) nos ajuda 
entender que o indivíduo em um grupo social tende 
a adotar “comportamentos expressados em sentimen-
tos, pensamentos e tendências para a ação uniformes, 
padronizados”. (p. 298), numa clara alusão ao surgi-
mento da massificação da consciência do indivíduo.

Explorar a relação do pensamento de Adorno, a Teo-
ria Crítica e a Educação não é novidade. Entender os 
pressupostos de Adorno acerca dos fins da Educação, 
e de modo especial aquele enunciado em Educação e 
Emancipação, “a exigência de que Auschwitz não se re-
pita é a primeira de todas para a educação” (2003, p. 
119), em nosso ver, é decisivo para uma educação que 
colabore para a vivência democrática. Aceitar a diver-
sidade, tolerar o outro, dialogar, respeitar as diferen-
tes formas de vidas presentes na sociedade atualmente, 
nos parecem ser, tal como Adorno já nos deixava claro 
ainda nos escritos sobre personalidade, atitudes melhor 
assimiladas por aqueles que tem como um quadro de 

referências valores que permitam isso. Aceitar modos 
de vidas diversos daqueles padrões rígidos de um pas-
sado mítico, outrora melhor em função da imobilidade 
dos sujeitos nos parece ser o que Adorno diz em “Edu-
cação para quê?” (2003), “uma democracia efetiva só 
pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem 
é emancipado” (p. 142). Se percebermos que uma vi-
vência democrática, entendida como modo de vida es-
colhido pelo Ocidente para reger os sistemas de vida 
coletiva, tem como pressuposto um indivíduo que não 
se deixe conduzir pela sugestão da propaganda dema-
gógica antidemocrática, típica dos movimentos fascis-
tas, certamente a violência não seria um problema que 
circunda os ambientes formais de ensino. 

Dito isso, cremos que uma educação para a emanci-
pação tenha como primeiro pressuposto a condução da 
vida por valores democráticos. Ela deve ser não regida 
somente pelos desejos e impulsos mais primitivos, típi-
co daqueles que são mobilizados por agitadores dema-
gogos, experientes usuários da propaganda fascista que 
mobiliza as massas. Espera-se que os ambientes forma-
tivos possam produzir um incremento na capacidade 
dos indivíduos conduzirem suas vidas sob o prisma da 
democracia e da racionalidade. Espera-se que uma edu-
cação para a emancipação seja alicerçada em um quadro 
de referências que tome como guia não o apelo aos sen-
timentos primitivos mais perversos. Mas que a atitude 
democrática seja capaz da mobilização dos sentimentos 
da empatia e do colocar-se no lugar do outro, razões que 
certamente contribuem para um ambiente mais próximo 
da emancipação e afastado da condição de preconceito, 
intolerância e violência, típicos da barbárie.
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O presente texto tem como objetivo identificar algu-
mas competências para a formação democrática e de-
monstrar um caminho para promover uma educação 
de qualidade que propicie uma formação integral do 
educando através do ensino das competências lógicas. 
O estudo caracteriza-se como uma pesquisa de revisão 
bibliográfica e de abordagem qualitativa. A fundamen-
tação está ancorada nas obras de Martha Nussbaum, 
nas quais a autora defende e apresenta as competências 
pertinentes para o desenvolvimento de uma cidadania 
democrática (2015) e para a edificação de uma teoria 
da justiça fundamentada nas capacidades (2013), além 
de discutir a relação dessas capacidades com as da Base 
Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BRA-
SIL, 2018). Antes de adentrar nas discussões sobre as 
competências lógicas, é necessário deixar claro que neste 
texto, entende-se as competências da BNCC e as capa-
cidades de Nussbaum como perspectivas equivalentes.

O crescente abandono das humanidades prejudica 
o domínio das linguagens e dificulta a comunicação 
entre as pessoas de diversas convicções e de diferentes 
níveis culturais, afetando a capacidade de deliberação 
sobre questões da vida política. Esse abandono pode ser 
percebido nos projetos que reformulam o modelo de 
ensino, visando à diminuição da carga horária das hu-
manidades, em prol de habilidades exigidas para o mer-
cado. O motivo dessa descentralização de investimento 

nas humanas, segundo o atual governo, tem enfoque 
no desenvolvimento econômico, investindo em forma-
ções com retorno imediato. Tornou-se urgente resgatar 
ou reconfigurar um ensino, que antes do avanço das 
ciências e da tecnologia, permitia lidar com questões 
humanas, pensando nas dimensões do agir humano.

Diante disso, Nussbaum (2015) defende a tese de 
que o ensino de humanidades (artes, filosofia, sociolo-
gia etc.) é, não apenas desejável, mas necessário, visto 
que ele contribui para o ensino de valores essenciais 
para a manutenção da democracia. Com a valorização 
das humanidades nos currículos escolares, o exercício 
das capacidades necessárias para a democracia humana 
e sensível ao povo, pode ser realizado com excelência. 
Além disso, segundo a autora, a finalidade do ensino 
é levar o aluno a pensar criticamente, criando um am-
biente de aprendizado em que se priorize a autocrítica 
e a independência intelectual em detrimento da trans-
posição de conteúdo. 

O enfoque nas capacidades pode ser visto, proviso-
riamente, como uma aproximação para a evolução in-
tegral da qualidade de vida em uma nação, sugerindo 
um modelo para o desenvolvimento humano. Elas são 
habilidades que existem no interior de cada pessoa e 
que tornam possível o seu desenvolvimento e forma-
ção (NUSSBAUM, 2012).
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As competências lógicas expostas pela autora são 
o raciocínio, a argumentação e a reflexão que per-
passam todas as outras. Além disso, essas capacida-
des estão previstas nas competências gerais e espe-
cíficas da área das Linguagens, Ciências Humanas e 
Matemática, na BNCC (BRASIL, 2018). Essas com-
petências lógicas são relevantes para compreender 
e se posicionar criticamente em relação aos proble-
mas e decisões que surgem na vida dos indivíduos. 
O desenvolvimento dessas capacidades se torna es-
sencial para a ampliação da participação social do 
sujeito no seu entendimento, explicação e interpre-
tação crítica da realidade. Pode-se dizer que todas 
essas capacidades estão conectadas, pois uma com-
plementa ou serve como ponto inicial para se chegar 
noutra competência. 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018), com-
pete às escolas de Ensino Médio proporcionar ex-
periências que formarão sujeitos críticos, criati-
vos, autônomos e responsáveis e capazes de tomar 
decisões éticas enfrentado os desafios da socieda-
de contemporânea, estimulando ações que contri-
buam para a transformação dela. É na escola onde 
o estudante terá a oportunidade de conviver com as 
pluralidades, administrá-las, construir suas subje-
tividades e garantir sua visibilidade na sociedade. 
A BNCC (BRASIL, 2018) define competência como   
a mobilização de conhecimentos, procedimentos e 

habilidades para resolver demandas da vida cotidia-
na com o pleno exercício da cidadania. A partir do 
exposto, entende-se que trabalhar com o desenvolvi-
mento de competências lógicas é essencialmente im-
portante para esse contexto atual da sociedade, pois 
promovem uma educação de qualidade que propicia 
a formação integral do educando. 

Empregar o enfoque das competências com a Base 
Nacional Comum Curricular indica o que os alunos 
devem saber e o que devem fazer. O primeiro, signi-
fica os conhecimentos, habilidades e os valores que 
os estudantes precisam se apropriar, e o segundo que 
eles mobilizem esse saber para agir no mundo, resol-
vendo os problemas de suas vidas. Portanto, acredita-
-se que a temática discutida neste estudo é relevante 
para o futuro da educação e para a formação integral 
dos estudantes. Então, defende-se que estimular o 
desenvolvimento de tais competências lógicas são 
essenciais à autonomia do estudante, seja no âmbito 
pessoal, profissional, intelectual ou político, para o 
enfrentamento dos desafios da atual sociedade. Essas 
competências lógicas possibilitam que os estudantes 
atuem com discernimento e responsabilidade tanto na 
informação que recebe via os meios de comunicação 
quanto para aplicar esses conhecimentos para resol-
ver problemas em todos os âmbitos da vida, tendo 
autonomia para tomar decisões, convivendo e apren-
dendo com as diferenças e as diversidades.
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Este trabalho decorre de uma pesquisa denominada 
Relações entre Políticas Públicas para o Ensino Médio e 
Ensino de Filosofia: uma analítica dos discursos que cons-
tituem as práticas didático-metodológicas de professores de 
filosofia e as experiências filosóficas dos jovens no Ensino 
Médio. Pelo viés teórico metodológico de Michel Fou-
cault visa problematizar as relações de forças que emer-
gem na recontextualização das políticas curriculares em 
escolas de Ensino Médio de Santa Maria/RS, no perío-
do de 2012 a 2016. O corpus da pesquisa é constituído 
de entrevistas realizadas com professores que atuam na 
área de Ciências Humanas, prioritariamente com pro-
fessores de Filosofia. A partir do  estudo ressaltamos 
que ao longo das últimas décadas, a educação brasileira 
foi alvo de um número significativo de políticas curri-
culares para o Ensino Médio, ao sabor das orientações 
ideológicas dos grupos que assumiram o poder e coor-
denaram o Ministério da Educação, aliados aos grupos 
de profissionais do campo educacional – contexto de 
influência e contexto de produção dos textos das de-
finições políticas. Nesses contextos, foi produzido um 
grande número de normativas, leis, pareceres, projetos 
que se repetiam, se complementavam e, até mesmo, se 
excluíam em períodos curtos. Percebemos linearidades, 
continuidades, mas também descontinuidades nas po-
líticas curriculares dos governos brasileiros que vêm se 
sucedendo desde 1993. Ao nos determos na análise da 
recontextualização das políticas curriculares em escolas 

de Ensino Médio de Santa Maria constatamos a emer-
gência de um discurso que evidencia um contraste en-
tre o excesso de demandas das políticas curriculares e 
as condições de trabalho dos professores, bem como, a 
produção de um modo de ser professor marcado pelo 
excesso de atividades em detrimento do tempo para 
pensar e criar. Neste cenário, a falta de tempo emerge 
nos discursos sobre ser professor de filosofia, em que o 
tempo está atuando como um dispositivo de aniqui-
lamento do ato de pensar, da experiência do pensar fi-
losófico, do aprender e, com isso, descaracterizando a 
docência em filosofia. Entendemos que as condições de 
emergência do discurso da falta de tempo estão atre-
ladas a três pontos. O primeiro se refere ao excesso de 
demandas e a falta de condições de trabalho, especial-
mente para professores de Filosofia, que têm relação 
com o fato de que para compor uma carga horária de 
trabalho que os permita viver com dignidade faz-se 
necessário assumir mais de uma turma, na maioria das 
vezes, com muitos alunos e, em mais de uma escola. O 
segundo, diz de professores que estão imersos em uma 
luta cotidiana frente à precarização da educação, que 
se acirrou no Estado do Rio Grande do Sul3 desde o 
ano de 2015. O terceiro, que compõe ambos, diz res-
peito ao modo como o modelo neoliberal está atuan-
do na constituição das subjetividades contemporâneas 
e, no caso de nossa pesquisa, de professores. Confor-
me Mozart (2018) em palestra realizada na UFSM, em 
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Santa Maria4, o neoliberalismo a partir dos anos 1980, 
buscou disseminar o mercado globalmente, sendo que 
os princípios de mercado passam a permear todos os 
processos da vida. Assim, a racionalidade econômica e 
política torna-se subordinadas aos princípios de mer-
cado, este tendo a educação como um campo de atua-
ção. Seguindo esta linha de discussão, entendemos que 
a educação pública está sendo precarizada por um lado 
e, por outro, está imersa em demandas ao professor 
para que este crie saídas para “resolver” os problemas 
da educação, por meio de inovações em práticas didá-
tico metodológicas para atender aos jovens estudantes. 
No entanto, as condições de trabalho, bem como as 
singularidades de cada área no processo de ensino nas 
escolas são invisiblizadas. Então, o que se constata é a 
escola pública e professores capturados em uma lógica 
do tempo produtivo, do trabalho acelerado e do exces-
so, assumindo essa condição como sendo naturalmente 
a condição de professor no contemporâneo. Conside-
rando que no neoliberalismo atuante na educação, o 
tempo é um elemento tomado pela lógica do mercado, 
o que temos é um modo de pensar a educação como 
treinamento de habilidades e competências, de rapidez 
e de pouca crítica. Nesse sentido, descaracteriza-se a ex-
periência do pensamento, especialmente no ensino de 
filosofia, no qual o aprender e ensinar filosofia demanda 
paciência, leitura de contextos singulares das escolas e 
o diálogo com as diferenças parte da vida social e esco-
lar. Assim, desejamos discutir esta problemática, per-
guntando-nos pelas condições do ensino da filosofia na 
escola em tempos atuais? Para dar conta desta questão, 

4 Palestra realizada em 2018, na UFSM, em Santa Maria, pelo professor Mozart da Costa, em evento de formação para professores do 
Estado do Rio Grande do Sul, Ensino Médio em diálogo sim, retrocesso não, promovido pelo projeto EM Diálogo/UFSM. Mozart, 
discute a emergência do Neoliberalismo e as implicações nas políticas educacionais atuais.

buscaremos aprofundar a discussão das relações exis-
tentes entre a profissionalização do professor, marcada 
pela lógica do tempo produtivo e, o tempo livre para 
o pensar e o criar no campo do ensino de filosofia para 
jovens das escolas públicas. Para tanto, apostamos em 
uma discussão via Masschelein; Maarten, no livro Em 
defesa da escola: uma questão pública, de 2015. Busca-
mos elementos para pensar um ensino da filosofia que 
possa “permitir a formação e o fornecimento de tempo 
livre para o estudo, a prática e o pensamento.” (2015, 
p.161). Uma vez que, como apontam Maschelein; Si-
mons (2015, p.159) no contemporâneo, 

A mensagem é: o tempo não é algo que você recebe e 
não é algo que você dá; é um recurso que pode e deve 
ser gerenciado. Nesse sentido, não pode haver ‘tempo 
livre’, e não temos tempo – só podemos definir prio-
ridades para como usar sempre/já o tempo ocupado. 

Para tanto, algumas questões secundárias, mas não 
de menor valor, nos orientam: Como a noção de tempo 
livre, scholè como tempo para cultivar a si e aos outros, 
para cuidar de si (MASSCHELEIN; MAARTEN, 2015), 
pode ser potente para pensar a escola e a vida dos pro-
fessores na atualidade, especialmente no Brasil, em que 
o momento é de acirramento das políticas educacionais 
neoliberais? Quais brechas podemos construir em um 
contexto de precarização da educação e de tomada do 
tempo como um elemento que se regra pela lógica do 
mercado? Estas questões tornam-se fundamentais para 
pensarmos caminhos (im) possíveis para o ensino da 
filosofia na escola básica.
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Introdução

O Ensino da Filosofia no contexto da Educação Es-
colar em Jovens e Adultos (EJA) evidencia-se como 
uma forma de pensar e de refletir o tecido social e que 
requer tornar-se objetivo convertido em uma atitude 
da prática educativa.

O objetivo da pesquisa se caracteriza em analisar 
a prática docente do campus Guajará-Mirim para a 
Educação de Jovens e Adultos no ensino da filosofia 
em vista da práxis cidadã e compreensão do funciona-
mento do mercado de trabalho. Buscou-se analisar os 
itinerários educativos dos jovens estudantes ingressos 
na Educação de Jovens e Adultos no campus do IFRO 
de Guajará-Mirim, Rondônia, Brasil. 

A pesquisa se caracteriza como pesquisa-ação baseada 
em Thiollent (2011) com estudantes do EJA no cam-
pus IFRO/Guajará-Mirim no ano de 2018 e no ano de 
2019 com estudantes do 3º ano de Informática inte-
grado ao ensino médio – vespertino na modalidade de 
Educação Jovens e Adultos (EJA) com um professor da 
área de informática. No caso, iniciou-se um projeto de 
pesquisa com a finalidade de desenvolver um aplicativo 

para Play Store no combate aos crimes mbientais com 
base na Pedagogia histórico crítica (SAVIANI, 2013). 

No processo na formulação do objeto em que foi 
disponibilizado para teste com o nome de “Sentine-
la Ambiental”, assim, desdobraram-se outras sequên-
cias tanto de natureza investigativa quanto pedagógica. 
Deste modo, foi desenvolvido uma sequência didática 
com estudantes da EJA em que ao mesmo tempo que o 
dispositivo do aplicativo tecnológico que serviu como 
referência para explicitar sobre o tema da sustentabili-
dade da natureza em que ele foi agregado a necessida-
de de inserir novos esclarecimentos sobre a legislação 
específica que regem os crimes ambientais. Todo este 
procedimento foi realizado pelos alunos da EJA par-
ticipantes da pesquisa-ação sob a égide das etapas da 
pedagogia histórico crítica.

Na medida em que houve a evolução dos estudos 
e também como resultado do redimensionamento da 
prática docente baseado em Saviani (2009) apresenta-
da em uma determinada sala em cooperação com os 
alunos e um outro professor iniciou-se a construção 
do conhecimento em vista do domínio do conteúdo 
conforme assim estipulado novo conceito de natureza 
e responsabilidade.
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O produto gerado consiste em um aplicativo deno-
minado de sentinela ambiental que é o resultado de 
uma sequência didática da pesquisa-ação e da pedago-
gia histórico-crítica. Para organizar melhor os dados, 
utilizou-se dos princípios da análise de conteúdos de 
tipo classificatória, conforme Bardin (2011) destacan-
do na classificação em categorias.

A pesquisa-ação desenvolveu-se sobre os protóti-
pos teóricos da pedagogia Histórico-Crítica e neste as-
pecto desembocou em dois produtos distintos e cor-
relatos: uma sequência didática que recebe também o 
nome de caderno pedagógico e um aplicativo para Play 
Store. Ambos, foram desenvolvidos no âmbito da sala 
de aula e, portanto, são de características tipicamente 
pedagógicas. 

A sequência didática partiu necessariamente da prá-
tica social dos alunos em que extraiu o saber prático 
em torno do conteúdo da ementa proposto, qual seja, 
o novo conceito de natureza e responsabilidade. Neste 
sentido, seguiram outras etapas que em seu cômputo 
consistiram em cinco (05) etapas concatenadas. Para 
uma análise inicial, de pronto, percebeu-se que os par-
ticipantes da pesquisa-ação souberam apontar com ini-
ciativa sobre a temática, manifestaram interesse e, não 
demorou, para também arguirem com propostas de 
intervenção no tecido social. 

Nesta esteira, anteriormente planejado pelo profes-
sor pesquisador e em continuidade a sequência didáti-
ca na turma da EJA foi apresentada a proposta da or-
ganização de um play store que já havia sido iniciado 
previamente com alunos de outras turmas e em parce-
ria com um docente da área de informática, afim, de 
abarcar além das indicações das ações nocivas contra 
a natureza, também, a legislação que caracterizam tais 
infrações em crimes ambientais. 

Buscou-se organizar de modo sistemático as infor-
mações e os procedimentos materializados no percurso 
das atividades realizadas, justamente, para que possa ser 
uma oportunidade sugestiva, orientadora e de caráter 
subsidiário aos educadores que atuam na Educação de 
Jovens e Adultos.

Deste modo, nas aulas de Filosofia, os participantes 
da pesquisa estabeleceram os seguintes aspectos temá-
ticos para inserção no aplicativo denominado de sen-
tinela ambiental: a) Despejo de lixo em lugar inade-
quado; b) queimadas; c) desmatamento; d) poluição 

sonora; e) poluição do rio/água; f ) caça; maus tratos 
aos animais; h) pesca ilegal, i)  depósito inadequado de 
rejeitos químicos. 

Para consolidar o saber escolar e o seu domínio pelo 
aluno, ao tempo, que relacioná-lo ao sistema organiza-
do da sociedade, então, os alunos foram até os órgãos 
fiscalizadores situados na cidade de Guajará-Mirim que 
são pertinentes à matéria em questão. Assim, visitaram 
o ICMBio, a PM Ambiental de RO, a SEDAM/RO e a 
SEMMA/RO.

Depois da visitas aos órgãos citados e com as infor-
mações recolhidas pelos alunos através do contato com 
os servidores que trabalham nessas instituições, assim, 
houve a devida organização para indicar a cada crime 
ambiental a respectiva legislação e, ao menos, um arti-
go que melhor esclarece a tipificação criminal afim de 
inseri-lo no aplicativo. 

Os resultados evidenciaram o produto de uma cul-
minância de atos, atitudes, saberes e fazeres, no intuito 
do redimensionamento da prática pedagógica a partir 
da experiência aplicada segundo o legado da Pesquisa-
-ação/pedagogia Histórico-Crítica junto aos alunos da 
EJA no Campus IFRO/Guajará-Mirim.

A pesquisa-ação tornou-se uma relevante oportuni-
dade de ação racional crítica no processo de implemen-
tações de práticas pedagógicas em suas caracterizações 
no rumo da educação no cenário da educação no ce-
nário brasileiro, especificamente nas questões dos Ins-
titutos Federais. Nela revelou-se que os caminhos tra-
çados pelos alunos da EJA trazem marcas do fracasso 
escolar e a luta incansável pela ocupação em um posto 
de trabalho. Durante o percurso da investigação cons-
tatou-se também que o fracasso escolar continua, em 
uma turma que contava com quarenta (40) alunos, no 
final do 1º semestre de 2019, continuam apenas treze 
(13) alunos. Durante a investigação notou-se que havia 
alunos indígenas e, por esta razão, foi feito um recorte 
estratégico, justamente, para uma abordagem em que 
abrangesse a situação intercultural.

Deste modo, a partir do Ensino da Filosofia na peda-
gogia histórico-crítica em que se pode pensar em uma 
prática social inicial relacionado ao saber prático do alu-
no que se impôs ao sujeito principal da pesquisa-ação. 
Apresenta-se como um desafio diante dos tecidos sociais 
que evidenciam a construção e a reconstrução do saber 
que se fundamenta em saber e na prática educativa.
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Assim, evidenciam a problematização construiu-se 
na abordagem interativa sobre o tema, a sustentabili-
dade da natureza, a percepção vigente que os estudan-
tes possuem no contexto da prática social, evidenciada 
por Saviani (2013).

Se faz necessário um debate com a finalidade de sur-
gir a percepção entre o que já se sabe e a relevância no 
ato de dominar o conhecimento, do saber escolar para 
a sua aplicabilidade no âmbito do tecido social o que 
desperta à racionalidade técnica, o fazer bem feito e à 
racionalidade crítica, o fazer para o bem. Neste con-
texto, é importante pensar o diálogo que permita o ser 
investigativo conforme afirma Aspis (2004, p. 312):

diálogo investigativo é que o professor seja o primeiro 
(o modelo) a perder-se a si mesmo. Que seja o primeiro 
a abdicar dos poderes de ter suas idéias e seu modo de 
pensar reconhecidos como os mais adequados e, por-
tanto, os que devem ser adotados para cópia.

Neste caso, a instrumentalização como terceiro ele-
mento da pedagogia histórico-crítica ocorreu por meio 
da identificação nominal a partir da interação em gru-
pos menores dentro da própria sala e, neste momen-
to, tratou-se justamente, da apropriação dos conheci-
mentos teóricos e práticos em uma dialética tensionada 
na comparação; em seguida, de posse da identificação 
nominal do conhecimento até ali construído em sala, 
o aluno vai até as estruturas governamentais e não go-
vernamentais para constatar como está organizado e 
legitimado nas instituições o conteúdo lecionado em 
sala de aula.    

Esta é a etapa em que os estudantes demonstram o 
entendimento do conteúdo, que compreenderam por 
meio do conceito e domina-o; na derradeira fase, depois 

da apropriação do fluxo do conhecimento. Os estudan-
tes podem corroborar criativamente com a sua aplica-
bilidade no tecido social e desvela que o percurso de 
conhecimento realizado que agora ele domina-o pelo 
viés prático e teórico, então, pode intervir na socie-
dade. Assim, foram sugeridos novos temas de crimes 
ambientais no aplicativo para Play Store no combate 
aos crimes ambientais na medida, que embasados com 
artigos de leis adequadas para cada item do aplicativo 
sentinela ambiental.

Portanto, a pesquisa permitiu trazer realidades que 
estavam ocultas, ao tempo, que apresentar um nexo 
lógico do sistema do objeto investigado. Tanto o pro-
fessor-pesquisador, quanto os demais participantes, os 
estudantes da EJA, não possuíam antes da pesquisa um 
método científico definido e nem uma ação reflexão no 
próprio fluxo da ação pedagógica. Tão pouco tinham a 
consciência lúcida da distinção metodológica aplicada 
em sala. A pesquisa tornou-se uma enorme oportuni-
dade na clareza da intenção da escola e da importância 
que tem, justamente, porque aporta consigo o saber 
objetivo. Não olvidou-se das inquietações que surgi-
ram ao longo deste processo de pesquisa-ação-reflexão-
-aprendizagem, quanto à escola, e, concomitantemen-
te, os seus operadores, são usados para a manutenção 
do poder dos dominantes em vista da exploração dos 
trabalhadores. Na mesma medida, em que a formação 
separada do fluxo do trabalho legitima a divisão de clas-
ses quando a ação pedagógica não acontece sustentada 
na reflexão crítica em que ocorram o domínio dos sa-
beres objetivos e a aquisição das habilidades em vista 
da intervenção social por parte daquele (a) que detém 
o conhecimento.
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As reflexões acerca de dinâmicas de poder presentes 
no seio da sociedade moderna emergem, principalmen-
te, a partir do século XIX. É nesse período que surgem 
teorias acerca dos mecanismos de controle de diferentes 
maneiras: o capitalismo, a cultura e a moral são exem-
plos temáticos caros a reflexões filosóficas deste perío-
do. De uma forma ampla e geral, foi a partir da saída 
de cena de um Deus provedor que os mecanismos de 
controle começaram a se fazer presentes e foram expos-
tos de alguma maneira nos debates filosóficos. 

É, sobretudo, a partir das grandes guerras que a hu-
manidade põe-se a refletir acerca das organizações for-
mais e informais que permeiam nosso cotidiano. Nesse 
sentido, são repensados alguns papéis, como o das clas-
ses sociais, de organizações religiosas, das instituições de 
ensino, escolas da pedagogia e afins. Em especial dessas 
últimas surgem inúmeras propostas de reordenação, as 
quais, em sua maioria, focam em como libertar os in-
divíduos das dinâmicas de controle. 

Como pensadores sociais, concordamos que a liber-
tação individual é possível e que a educação é um dos 
pontos principais dessa libertação, no sentido de cons-
trução de práticas que estimulem a autonomia. Tendo 
em vista, pelo menos no campo teórico, modificar as 
práticas educacionais, almejando a libertação dos in-
divíduos (agora educandos) é que nos pomos a pensar 
acerca da discussão apresentada por Louis Althusser 
(1919 - 1990), mais precisamente na relação em que 
o autor estabelece entre o que chamou de Aparelhos 
Ideológicos de Estado (AIE) e a educação.

O pensamento de Althusser na obra Ideologia e Apa-
relhos Ideológicos de Estado (1970) traz-nos uma dis-
cussão teórica acerca da hegemonia, ideologia e a repro-
dução cultural, a qual se dará a partir de dois distintos 
aparatos de Estado, sendo eles: i) aparelho repressivo: 
é o próprio Estado, que se utiliza da violência como 
forma de repressão, possui um caráter de âmbito públi-
co, sendo seus exemplos o governo e a polícia; ii) apa-
relho ideológico: de caráter privado, que se dá a partir 
da ideologia, principalmente do discurso – a violência 
não ocorre de forma tão explícita como no anterior e 
são divididos em religioso, familiar, jurídico, políti-
co, da informação e escolar. É necessário salientar que 
a existência de um, não significa a ausência de outro, 
mas sim, que cada um utilizará um de mecanismos es-
pecíficos para conseguir manter o controle necessário 
à produção e reprodução do status quo.

Desta forma, para que as nuances do controle e sua 
reprodução se concretizem, a existência de instituições 
onde a ideologia apresenta-se através do discurso se faz 
necessária. Uma ferramenta pela qual serão propagadas 
falas que fortaleçam as desigualdades de classe através 
da reprodução cultural. Para o autor, o próprio Esta-
do se constitui e se mantém através da reprodução dos 
meios de produção (ALTHUSSER, 1980), se dando a 
partir dos aparelhos de Estado, tanto os repressivos, 
quanto os ideológicos.

Debruçando-nos em questões relacionadas à educa-
ção, o autor defende que é na escola que nos são ensi-
nados saberes práticos que serão necessários a cada um 
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de acordo com a posição que ocupa ou virá ocupar na 
sociedade: como a questão do falar bem (relacionada 
aos empregadores) e a do escutar bem (relacionado ao 
empregados). Levando-se sempre em conta a posição 
social ocupada por cada indivíduo dentro da dinâmi-
ca capitalista, os saberes úteis a estes indivíduos já são 
delimitado, além de seus ordenamentos morais que 
refletirão em modos de agir. A escola - a educação de 
uma forma ampla - seria então um aparelho de con-
trole, exclusão e repressão dos indivíduos. 

Os sabres úteis - entende-se por saberes que irão 
auxiliar os educando em seus postos de trabalho - são 
um dos pontos norteadores nas relações entre empre-
gadores e empregados, pois essas regras auxiliam na 
reprodução cultural, onde a escola se enquadra como 
formadora das linhas de produção – remetendo ainda 
mais uma vez a impossível dissociação entre práticas 
de conhecimento e práticas de produção material que 
sustentariam a vida.

Ao partirmos para uma análise da conjuntura brasi-
leira atual, no sentido de ilustrar nossas percepções, são, 
sobretudo, as políticas de governo Michel Temer (2016 
- 2018) que acabam corroborando com a percepção do 
autor no que tange a escola/poder ou em como a escola 
pode acabar tornando-se um espaço disseminador de 
dinâmicas materiais de produção, as quais legitimam 
a manutenção do status quo. 

Está estabelecido na Declaração Internacional dos 
Direitos Humanos (1948), que a educação é um dos 
direitos fundamentais, que deve ser gratuita, acessível 
a todos, orientadora no sentido do pleno desenvolvi-
mento humano, fortalecimento do respeito aos direi-
tos humanos, bem como as práticas individuais, pro-
movendo a compreensão, tolerância e amizade entre 
nações e grupos raciais ou religiosos, promovendo ati-
vidades em prol da paz, além de que a prioridade no 
direito da escolha do tipo de execução que será forne-
cida caberá aos pais (ONU, 2009). A partir disso, po-
demos afirmar que a questão educacional é um direito 
que deve ser ofertado a todos, tendo em vista as ques-
tões relacionadas à igualdade entre os indivíduos inde-
pendente de credo, regionalidade, raça, classe, gênero, 
sexualidade, etc. 

No contexto brasileiro, a educação foi conferida 
como um direito de todos somente a partir da Cons-
tituição Federal de 1988. Podemos dizer que o acesso 
a uma educação gratuita, que anteriormente era vista 

somente como uma prática de assistência social àqueles 
que não tinham condições, passa a ser vista como um 
direito fundamental na vida dos indivíduos. A Cons-
tituição Federal aponta que esta é um direito de todos 
e um dever do Estado e da família, sendo baseada em 
princípios que fomentam a liberdade individual, o res-
peito ao outro, a gratuidade, igualdade de condições 
tanto para o ingresso quanto para a retenção, além de 
fomentar o pluralismo de ideias, valorização profissio-
nal de qualidade, com uma gestão democrática (BRA-
SIL, 1988).

Por mais que desde a criação da supracitada Cons-
tituição tenhamos conseguido inserir quem antes era 
excluído dos espaços educacionais, é possível afirmar, 
mesmo a partir de uma análise bastante rasa, que a 
educação não atingiu seus objetivos. Há ainda hoje 
muitas pessoas sem escolaridade, analfabetos e muitos, 
que por uma questão ou outra, acabam não obtendo o 
ensino básico. Algumas abordagens acabam se opondo 
às prerrogativas constitucionais e - ao nosso ver - aca-
bam por prejudicar os processos de aprendizagem que 
visam práticas autônomas (cidadãs). 

No decorrer do trabalho também referimo-nos ao 
pensamento de cunho neoliberal, o qual ascendeu a 
partir dos anos de 1970, com uma reinvenção do ca-
pitalismo e vez ou outra mostrou-se bastante presente 
no cenário educacional, colocando-se como norte pe-
dagógico que mais auxiliaria e responderia aos princí-
pios modernos de produtividade e eficiência. O papel 
do Estado nesse modelo é colocado em xeque, pois dá-
-se a ele a responsabilidade de agente causador das mais 
diferentes crises e também de não conseguiu dar conta 
das questões relacionadas à educação, pois, por vezes, 
fracassou. A visão de uma necessidade e potencializa-
ção de práticas individuais fomenta o papel do Estado 
como instituição falha, ineficaz e incapaz de dar conta 
dos papéis conferindo-lhes. 

Com isso a educação começa a ser mercantilizada, 
visto que, se é o papel do Estado a oferta e manutenção 
de uma educação gratuita e de qualidade e este agen-
te vem falhando, passasse a implementar dinâmicas 
de privatização - reinvenção do termo mercantilização 
- transformando bens e serviços em produtos que ou-
trora eram visto como deveres do Estado, em produtos 
ofertados no mercado. A educação, torna-se mais um 
produto dentro da dinâmica capitalista e essa modifi-
cação irá contra os princípios antes defendidos, tanto 
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na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1949) 
quanto na Constituição Federal Brasileira (1988). 

A camada que consegue pagar mantém-se dentro do 
sistema educacional. Assim exclui-se a outra parcela, di-
vidindo ainda mais a sociedade, pois ao negar o acesso a 
esse direito, nega também o direito à cidadania de uma 
forma ampla - compreendemos a cidadania com base 
na conceituação de Thomas Marshall (MARSHALL, 
1967), que é somente a partir exercício pleno dos di-
reitos civis, políticos e sociais, em que é possível exer-
cer a cidadania. Práticas que não favoreçam estes três 
elementos – em puro benefício de vagas noções como 
“livre-mercado” – acabam potencializando práticas de 
produção que tem como único fim sustentar um orde-
namento social problemático e discriminatório, posto 
que, a aplicação de práticas neoliberais, seja em qual-
quer âmbito, sustenta práticas de má distribuição de 
renda, aprofundando ainda mais a desigualdade social 
nestas conjunturas (HARVEY, 2011). 

A mercantilização/privatização do ensino gera, por 
exemplo, modificações nos currículos escolares e no 
planejamento educacional, que acaba distinguindo dois 
setores de formação: um voltado para o público das 
camadas sociais mais baixas, os quais receberão ensi-
namentos mais voltados para as práticas do mercado 
de trabalho, saberes mais técnicos e outro sendo um 
segmento que sirva ao nicho social mais alto, um cur-
rículo mais amplo, que foque principalmente na lide-
rança, possibilitando uma formação cultural e educa-
cional mais rica. Essa mentalidade é o aparelhamento 
ideológico, pois visa à reprodução e manutenção dos 
papéis sociais dos indivíduos de acordo com a classe 
social das quais pertençam. 

Um exemplo dessa mentalidade foi a Proposta de 
Emenda à Constituição 55 de 2016, a qual tinha como 
objetivo principal impedir que as despesas crescessem 
mais que a inflação, isso inclui cortes a investimento re-
ferentes à educação, medida que inviabiliza até mesmo 
as estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE). 
Também no governo Temer ocorreu a Reforma no En-
sino Médio, a qual reduziu e retirou diversas disciplinas 
da educação pública, o que também acarretou em um 
processo de precarização da profissão docente. 

As reformas no campo educacional acarretam em di-
versas questões, as quais permeiam os tipos e divisões 
das escolas, que são reforçadas através de um discur-
so que divide escolas de pobres e ricos, por exemplo. 

Fomentam a formação de mão-de-obra especializada. 
Essas modificações limitam o desenvolvimento cidadão 
dos educandos. Sempre que ocorrem mudanças gover-
namentais a educação é um dos pilares mais destacados, 
em alguns casos ela ganha mais espaços, noutros nem 
tanto; evidenciando o seu papel político estratégico.

Fazendo um recorte para a área das Ciências Hu-
manas e Sociais, podemos a partir de algumas leituras 
do contexto brasileiro, destacar o contínuo ataque a 
tais áreas, ocorrendo em diferentes - mas não muito - 
conjunturas. A Lei nº 13.415/2017 modificou alguns 
pontos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, dentre eles, tornando a Sociologia, a Filosofia – 
junto também da Educação Física e Arte – disciplinas 
optativas. A reforma tem como proposição principal 
oferecer diferentes possibilidades aos educandos, con-
tudo essas diferentes possibilidades possuem um foco 
em áreas de conhecimento específicas e na formação 
técnica e profissional.

Sobretudo a Filosofia e a Sociologia, foram ante-
riormente colocadas e retiradas, isso ocorreu no ano 
de 1971, em plena ditadura civil-militar sendo substi-
tuída pelo componente da Educação Moral e Cívica, 
que tinham como prerrogativas exaltar o nacionalismo 
e o civismo dos alunos, trazendo informações factuais e 
com perda da reflexão. Estudiosos do ensino da filoso-
fia versam que “Sem dúvida, a filosofia foi retirada por 
razões ideológicas e estratégicas inspiradas na seguran-
ça nacional [...]. A disciplina era considerada perigosa, 
pois poderia desviar a juventude do pensamento oficial” 
(PEGORARO apud CARMINATI, 2007). A educação e 
especialmente a Filosofia é atacada em diferentes con-
textos como podemos perceber, pois, principalmente, 
estimula práticas, trocas e conhecimentos que fortale-
cem o senso crítico e o exercício pleno da cidadania.

Entendendo algumas possibilidades que emergem 
dessas reflexões, gostaríamos de pensar no papel das 
humanidades – da Filosofia mais detidamente – na re-
lação entre a existência de AIEs e as práticas neoliberais 
que visam a mercantilização do ensino. Sendo apenas 
um resultado parcial que ainda vem se desenvolvendo.

A filosofia desde seu surgimento desenvolve-se a par-
tir da reflexão acerca de questões que permeiam a exis-
tência humana. Possibilita o reconhecimento acerca 
de questões individuais e coletivas, pois pensa atra-
vés de indagações que fazem relação com o cotidiano 
dos indivíduos e comunidades. Ao levarmos em conta 
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o contexto capitalista, temos, como fruto da explora-
ção de mão-de-obra desigualdades que se alimentam 
nas diferenças existentes nas relações que permeiam 
classe, raça, etnia, regionalidade, gênero, sexualidade 
e etc. Ao concordarmos com a premissa de que através 
da Filosofia podemos identificar questões de opressão 
e desigualdade, devemos concordar também que essa 
prática não agradaria a todos, pois estaria indo contra 
as diferentes formas de exploração. 

Identificar desigualdades através de dinâmicas filo-
sóficas é buscar insurgir-se.

A retirada dessa disciplina, como em exemplos colo-
cados anteriormente, se dá por questões de incentivo à 
reflexão, o que possibilita a criação de um senso críti-
co, o qual, possivelmente, transformaria os indivíduos 
passivos em sujeitos ativos, autônomos. Visto que essa 
área, juntamente com a grande área das humanas e so-
ciais busca trazer reflexões acerca das condições atuais 
dos indivíduos, não seria nenhum pouco interessante 
para os detentores do poder – segundo a interpretação 
de Althusser, o poder de Estado e da economia. É por 
isso que o controle acerca dos currículos escolares, e 
da educação como um todo se faz importante. A área 
das humanidades anseia e estimula a criação de debates 
acerca do quotidiano. Limitar essas vivências é também 

limitar o pensamento crítico dos educando e que acaba 
não estimulando o espírito inquieto de crianças e ado-
lescente. Sem os estímulos necessários, acaba transfor-
mando-os em seres passivos. 

Seria ingênuo demais, como diria Freire (1984), es-
perar que as classes dominantes desenvolvessem uma 
educação que permitisse às classes dominadas perce-
berem as injustiças de forma crítica, pois essas relações 
de exploração se dão a partir dessa “ingenuidade”, e é 
assim, justamente, que as relações dentro de uma ma-
triz cultural hegemônica se mantêm.  Diante de tudo 
aqui exposto, partindo do entrelaçamento entre polí-
tica de Estado e regime de mercado, a grande questão 
que parece-nos emergir é: o ensino da Filosofia, em 
suas mais amplas nuances e abordagens, pode-se mos-
trar como um aliado a um ambiente oposto às práticas 
que visam a autonomia individual dos sujeitos dentro 
de um contexto específico de exploração, reprodução 
e desigualdade?

Acreditamos que sim. O que se faz necessário é a co-
dificação de um programa de ação pedagógico e polí-
tico que vise à efetivação desta prática tão importante 
e necessária, tanto para a libertação individual, quanto 
da comunidade.
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Embora seja possível afirmar que a atividade filosó-
fica de inspiração europeia tenha sido praticada ou en-
sinada de um modo ou de outro no Brasil desde a épo-
ca em que os padres jesuítas passaram a se instalar em 
seu território, a chegada da Primeira Missão Francesa 
de Professores de Filosofia durante a década de 1940 
na Universidade de São Paulo (USP) pode ser conside-
rado o marco inicial do ensino e pesquisa profissional 
de Filosofia neste país. Segundo Marcelo Carvalho e 
Marli dos Santos em O Ensino de Filosofia no Brasil: 
três gerações, primeiro capítulo da coletânea de textos 
de professores e pesquisadores brasileiros organizado 
pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Secretaria 
de Educação Básica (SEB) intitulado Filosofia: Ensino 
Médio, durante esse período, a “ênfase era um ensino 
humanístico e reflexivo, até porque a referência de edu-
cação no Brasil era o modelo europeu” (CARVALHO; 
SANTOS, 2010, p. 13). De acordo com Carvalho e 
Santos, ainda, até esse momento, o acesso à universida-
de era um privilégio das elites sociais. No entanto, com 
o passar dos anos, as camadas populares da sociedade 
passaram a ter um acesso cada vez maior aos estágios 
mais avançados de ensino no processo de massificação 
do acesso escolar no Brasil.

Ademais, conforme Carvalho e Santos, a então pri-
meira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), oficialmente intitulada Lei nº 4.024 de 20 de 
dezembro de 1961, tornava não obrigatório o Ensino 

de Filosofia e Sociologia em instituições de ensino na-
cionais. Apesar de tudo, a situação da instrução filosó-
fica em escolas públicas se tornou algo realmente pre-
cário ou inexistente e, em alguns casos, uma atividade 
considerada até mesmo subversiva, durante todo o pe-
ríodo do Regime Militar, que teve seu início em março 
de 1964, só terminando oficialmente no ano de 1985. 
Outrossim, em conformidade com o texto dos auto-
res supracitados, a obrigatoriedade da inserção da Filo-
sofia e da Sociologia nos currículos do Ensino Médio 
se tornou realidade há apenas cerca de dez anos atrás:

As novas orientações curriculares, somadas à política 
econômica e à ideologia do regime militar, que per-
sistiu de 1964 a 1985, afetaram a qualidade do ensi-
no, pela carência crônica de cultura humanística e de 
formação crítica. Nesse período, a filosofia se manteve 
no exílio do Ensino Médio público. Seu retorno ocor-
re, a princípio, como disciplina optativa, ao longo dos 
anos de 1980. Em 1996, com a LDB nº 9394/96, a 
situação se mantém. O artigo 36, parágrafo 1º, reco-
menda o “domínio dos conhecimentos de Filosofia e 
de Sociologia necessários ao exercício da cidadania”, 
mas não a sua presença como disciplina escolar. Essa 
situação só é de fato alterada quando, em 2008, a Lei 
11.684/08 revê o artigo 36 da LDB e estabelece a obri-
gatoriedade da inserção da filosofia e da sociologia nos 
currículos do Ensino Médio. (CARVALHO; SANTOS, 
2010, p. 14-15).

Entre outras coisas, Carvalho e Santos acreditam que 
neste contexto de reinserção da Filosofia, nós, enquanto 
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educadores e filósofos, devemos fazer alguns questio-
namentos, como, apenas para citar um exemplo, qual 
é sua identidade e o que esperar da Filosofia agora que 
se faz presente em todas as salas de aula do país.

No que se refere às Políticas Públicas de Inclusão 
Escolar no Brasil, parafraseando Marcos José Silveira 
Mazzotta, em Educação Especial no Brasil: História e 
Políticas Públicas, já no século XIX, alguns brasileiros 
iniciaram a organização de serviços para atendimen-
to a cegos, surdos, deficientes físicos e mentais, sendo 
que as experiências concretizadas na Europa e nos Es-
tados Unidos da América foram sua principal fonte de 
inspiração. De acordo com Mazzotta, ainda, “tais pro-
vidências caracterizaram-se como iniciativas oficiais e 
particulares isoladas, refletindo o interesse de alguns 
educadores pelo atendimento educacional dos porta-
dores de deficiências” (MAZZOTTA, 2005, p. 27). No 
entanto, Mazzotta observa que a inclusão oficial da 
pauta da Educação Especial na política brasileira so-
mente vai ter início entre os anos cinquenta e sessenta 
do século XX. Entre outras coisas, por sua vez, Tatiana 
Luiza Rech, em A emergência da inclusão escolar no 
Brasil, afirma que “a inclusão escolar vem despertan-
do maior interesse dos pesquisadores há mais de uma 
década, quando o Brasil adotou a proposta “educação 
para todos” trazida pela Organização das Nações Uni-
das (ONU)” (RECH, 2011, p. 19):

Atualmente, esse movimento configura-se como uma 
nova perspectiva para a escola, trazendo para dentro 
todos aqueles alunos que estavam fora, por meio de 
programas governamentais, políticas educacionais, de 
assistência e de previdência. A partir disso, tem se con-
figurado uma “verdade na educação”, pois o Ministério 
da Educação (MEC), após a elaboração da nova Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Edu-
cação Inclusiva, de 2008, tem potencializado as ações 
em prol da inclusão escolar. Como forma de política, 
esse documento orienta a obrigatoriedade da educação 
escolar regular para todas as crianças, independente-
mente de suas características, deficiências, condições 
e possibilidades de permanência. Todos, agora, pos-
suem o direito à educação regular no Brasil. (RECH, 
2011, p. 19).

No que concerne especificamente ao público-alvo da 
Educação Especial, em A cultura surda e os intérpretes 
de língua de sinais (ILS), Gladis Perlin explora, sobre-
tudo, a relação existente entre a identidade de perten-
cimento cultural dos principais usuários de Línguas de 
Sinais como a Língua Brasileira de Sinais (Libras), isto 
é, os surdos, e seus respectivos intérpretes para línguas 

orais. Outrossim, conforme Perlin, aquilo que pode ser 
considerado produção cultural surda passou por uma 
ampliação recente:

Algumas produções culturais dos surdos como a iden-
tidade, a diferença, a língua de sinais, a compreensão 
das posições do sujeito (surdo e ouvinte), a poesia e a 
escrita da língua de sinais se adentram como questões 
necessárias à tradução da alteridade do sujeito surdo. 
Consequentemente, as posições contrárias de repre-
sentação foram perdendo terreno e, em alguns espa-
ços, formas radicais assumem gerando impulsos que 
permitem aos sujeitos indícios de direção. (PERLIN, 
2006, p. 137).

 Para Perlin, ademais, “a cultura surda traz em 
si elementos importantes que a identificam, a consti-
tuem e a colocam no rol das diferentes culturas que 
perfazem o panorama das posições da modernidade 
tardia” (PERLIN, 2006, p. 138). Alguns desses ele-
mentos, em conformidade com Perlin, consistem na 
identidade surda, na diferença (“o ser surdo com sua 
alteridade”), na Língua de Sinais e nas relações de 
poder estabelecidas entre os surdos (e sua cultura) e 
os demais. No tocante aos Intérpretes de Língua de 
Sinais (ILS), por seu turno, Perlin assevera que “al-
guns ILS já perceberam que a constituição da iden-
tidade tem elementos culturais significativos na al-
teridade como ILS” (PERLIN, 2006, p. 141):

Não se pode dizer que as identidades são puras, pron-
tas, homogêneas, não se pode dizer que uma identi-
dade pertence apenas a uma cultura. Importa dizer da 
complexidade das identidades. Importa dizer que não 
existe uma identidade sem situá-la em sua territoriali-
dade cultural, no sentido, um contexto. Isso pode sig-
nificar que esta orbitalidade que perpassa a identidade, 
ao mesmo tempo em que constitui o ILS, põe uma fal-
ta constitutiva em relação à cultura surda. (PERLIN, 
2006, p. 141-142).

Outrossim, no primeiro capítulo de Libras? Que lín-
gua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua 
de sinais e da realidade surda, Audrei Gesser afirma que 
a Língua de Sinais não é datilologia ou mímica. En-
tre outras coisas, a autora também alega que a Língua 
de Sinais não é universal ou artificial. Além de tudo, 
Gesser busca mostrar que a Língua de Sinais não pode 
ser considerada uma “adaptação” ou versão sinalizada 
da língua oral. De acordo com Gesser, ainda, a razão 
para que a Língua de Sinais não seja considerada uma 
versão sinalizada de línguas orais se deve ao fato dela 
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ter sua própria estrutura gramatical, além de ser autô-
noma e independente de qualquer língua oral em sua 
concepção linguística. No entanto, disso não se segue 
que não ocorram empréstimos linguísticos de uma lín-
gua para a outra algumas vezes. Segundo Gesser, devi-
do, em grande parte, à natureza da relação assimétrica 
existente entre as línguas orais e as línguas de sinais, 
a estrutura das línguas orais como o português, por 
exemplo, pode acabar se impondo sobre as sinalizações 
com as mãos em línguas como a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras).

A origem da Libras, ademais, está intimamente li-
gada ao processo de escolarização dos surdos, apesar 
de todas as adversidades enfrentadas por seus usuários 
e defensores de seu ensino ao longo da história. Entre 
outras coisas, a autora também reitera que a Libras não 
apresenta necessariamente uma unidade em todas as 
regiões do país. Assim como acontece com as línguas 
orais, é possível dizer, conforme Gesser, que existem 
“dialetos” também em Libras. Pode ocorrer variação 
nos níveis fonológico, morfológico e sintático no uso 
das línguas orais e nas línguas de sinais devido a fatores 
sociais como idade, gênero, etnia, educação e situação 
geográfica de seus usuários.

De volta à Filosofia e a seu ensino, de acordo com o 
professor e pesquisador argentino Guillermo Obiols no 
ensaio Uma introdução ao ensino da filosofia, a mesma 
“encaixava-se muito bem no modelo clássico de esco-
la de nível médio, vigente sem fissuras até a década de 
sessenta do século XX” (OBIOLS, 2002, p. 66), por-
que até mais ou menos esse período, apenas uma elite 
econômica e socialmente abastada tinha acesso ao que 
hoje chamamos de Ensino Médio. A Filosofia e o cur-
rículo do Ensino Médio, como um todo, até essa épo-
ca, eram pensados e estruturados para que as pessoas 
mais privilegiadas pudessem exercer cargos públicos ou 
para que essas dessem prosseguimento a seus estudos 
no Nível Superior. Depois, tais pessoas tinham acesso 
ao aprendizado de línguas necessárias para o estudo de 
Filosofia, como o alemão, o francês, o grego e o latim, 
além de poderem contar com a disponibilidade de bons 
livros de Filosofia e Literatura, por exemplo.

Por sua vez, conforme o igualmente professor e pes-
quisador argentino Alejandro Cerletti em O ensino de 
filosofia como problema filosófico, existe uma relação 
hierárquica implícita entre o Estado, a Instituição Escolar 

2 De acordo com Saviani: “A resistência ativa é, pois, indispensável como estratégia de luta por uma escola pública livre das ingerências 

e o Ensino de Filosofia, onde o Estado se impõe em rela-
ção à Instituição Escolar e ao Ensino de Filosofia, além 
do Ensino de Filosofia também se submeter à Institui-
ção Escolar no contexto do Ensino Médio.

Para Cerletti, em geral, o Estado ditará se as Ins-
tituições Escolares Públicas, por exemplo, terão uma 
orientação Técnica ou Regular, bem como a quantida-
de de recursos que receberão e quais são os conteúdos 
que deverão trabalhar em suas aulas. Em contraparti-
da, às Instituições Escolares caberá administrar o uso 
dos recursos que recebem do Estado, além de terem 
que orientar seus professores sobre as dificuldades dos 
alunos, entre outras coisas. Por sua vez, o Ensino de 
Filosofia caberá aos professores de Filosofia, embora 
esses nem sempre sejam formados na área. Entre suas 
atribuições, esses terão certa autonomia para decidir 
se trabalharão um conteúdo em detrimento de outro 
ou se darão maior ou menor ênfase a um determinado 
problema, desde que deem conta de abordar a maior 
parte daquilo que supostamente são obrigados a tra-
balhar em sala de aula.

O problema dessa relação entre Estado, Institui-
ção Escolar e Ensino de Filosofia, na visão de Cer-
letti, está no fato dos professores muitas vezes serem 
limitados pelas Políticas Públicas de um Estado ou 
mesmo pelas Instituições Escolares ao abordarem 
em sala de aula certos problemas ligados à Filoso-
fia. Além disso, os professores que ensinam Filoso-
fia normalmente não são consultados ou têm envol-
vimento restringido pelo Estado no que diz respeito 
às discussões relacionadas às Políticas Públicas que 
determinam como se deve ensinar Filosofia.

Como bem coloca Dermeval Saviani em O vigésimo 
ano da LDB: As 39 leis que a modificaram, um sinal 
emblemático da intervenção nos próprios conteúdos e 
na forma de funcionamento do ensino é o “movimento 
denominado “Escola sem partido” que agora se apre-
senta na forma de projetos de lei na Câmara dos Depu-
tados, no Senado Federal e em várias assembleias esta-
duais e câmaras municipais do País” (SAVIANI, 2016, 
p. 390). Todavia e apesar de todas as dificuldades, pen-
so que a presente apreciação se justifica, entre outras 
coisas, enquanto forma de resistência ativa em favor de 
uma educação de qualidade e pela permanência da Fi-
losofia no Ensino Médio2, pois me parece que a discus-
são envolvendo as Políticas Públicas de Inclusão Escolar 
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em relação aos alunos surdos e o Ensino de Filosofia 
no Brasil acena justamente para isso.

A presente apreciação tem como principal obje-
tivo, portanto, sensibilizar o educador responsável 
pelo Ensino de Filosofia na escola sobre a urgência 
de se pensar como tal disciplina pode ser concebida 
de modo a se aproximar cada vez mais dos interes-
ses dos alunos contemplados, sobretudo, mas não 
exclusivamente, pelas Políticas Públicas de Inclusão 

privadas balizadas pelos interesses do mercado. Nessa fase difícil que estamos atravessando, resulta imprescindível combatermos as me-
didas restritivas dos direitos sociais, entre eles, o direito a uma educação de qualidade acessível a toda a população. Essa foi e continua 
sendo, agora de forma ainda mais incisiva, a nossa luta. A luta de todos os educadores do Brasil.” (SAVIANI, 2016, p. 392).

Escolar, como os estudantes surdos e usuários da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras). Mais especi-
ficamente, se busca promover aqui a ideia de que 
uma integração entre o Ensino de Filosofia e um dos 
públicos-alvo da Educação Especial no Brasil não 
apenas é algo concebível, como também um tanto 
viável através do intermédio de Intérpretes de Lín-
gua de Sinais (ILS) e a utilização e posterior proble-
matização de conceitos como Identidade e Produção 
Cultural Surda, etc.
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Este trabalho, Fim das Humanidades? Da Caverna 
à Convivências em Justiça, é fruto de reflexões realiza-
das numa disciplina em curso de mestrado em educa-
ção: Ética, Estética e Educação, pretende uma reflexão 
sobre o pensamento filosófico que envolve disciplinas 
humanas. Essas disciplinas procuram refletir o ser hu-
mano como ser sociável. O objetivo destas disciplinas é 
entender a complexidade da sociedade, as relações que 
as pessoas estabelecem na convivência entre si, enfim, 
como estas relações vão se desenvolvendo com o pas-
sar do tempo.

Em dias atuais, movidos pelo sistema capitalista, 
entendido como regime democrático, muitas vezes se 
pergunta “onde está a democracia?”, as humanidades 
são descartáveis pela burguesia elitista, quando nos re-
ferimos à formação e conhecimentos dos seres huma-
nos, crianças adolescentes e jovens. Bem sabemos que 
o imediatismo, o consumismo, o interesse pelo poder 
em defesa de dispositivos legais, a sacralização de um 
mercado de trabalho exigindo mão de obra barata e 
trabalhadores produtivos e competitivos, não precisa 
de pessoas qualificadas para convivências. Uma atuali-
dade em contradição, com os interesses as discussões e 
valores das humanidades. Esse contexto acena para um 
abismo, qual seja, a dificuldade para manter as huma-
nidades nos currículos escolares.

O recorte temático e temporal em reflexão, “da ca-
verna ao abismo”, referenciam a alegoria da caverna es-
crita por Platão na década de 380 a. C. e, o abismo que 
se refere aos dias atuais. O objetivo é contextualizar re-
flexões filosóficas e sua contribuição para o desenvolvi-
mento das ciências humanas, firmando sua importância 

nos dias atuais, tanto para a educação quanto o desen-
volvimento humano de seres humanos. É certo que a 
concepção humana provoca e ameaça os interesses das 
elites hegemônicas da contemporaneidade, movida pelo 
acúmulo de bens materiais e lucro imediato, bem como 
numa busca incessante pelo imediatismo e consumis-
mo e servidão obediente dos demais.

A mitologia referenciada por Platão retrata a igno-
rância vivida em outros contextos temporais, mas de 
certa forma, uma transposição sintoniza com situações 
da atualidade. Para além das sombras e das ilusões exis-
tem realidades diferentes. Sair das sombras, profanar 
dispositivos e desobedecer, significa desencadear pro-
cessos de reflexões, desejando perceber o ideológico das 
sombras que aquecem as submissões e as dessubjetiva-
ções. O mundo real, sonhado e descrito por Platão era 
um indicativo de que a forma como os governantes e 
seus esquemas políticos conduziam as pessoas, exigindo 
submissão passiva, poderia ser profanada e desobede-
cida via conhecimentos, e reconhecimento da condi-
ção de servidão. Platão queria ações políticas exercidas 
com sabedoria e justiça e, o conhecimento deveria fazer 
parte do político tendo por obrigação agir com ética, 
justiça e discernimento. 

Platão alertava sobre a luz na saída da caverna, ca-
paz de ofuscar a visão, trazer desconforto aos prisionei-
ros e o fato que muitos preferiam dar as costas à luz e 
ao conhecimento para voltar à passiva condição de ser 
orientado pelas sombras, pelos vultos e pelas aparências. 
Séculos e séculos se passaram até os dias atuais e a caver-
na continua presente. Milhões de pessoas, feitas prisio-
neiras e acomodadas perante governantes preocupados 
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em governar aprofundam sombras e vultos, obstruin-
do ressignificações. A ignorância, de mãos dadas com 
a cegueira, saúda as redes sociais, vitrines do ego e do 
consumismo. Turbinam informações sem discernir en-
tre verdadeiras ou falsas, “fakes” como promessas nos 
levam ao entendimento de que a caverna continua pre-
sente nas sociedades amplas e complexas da atualidade.  

Neste contexto, as humanidades perdem prestígio e 
são consideradas dispensáveis, uma vez que ameaçam 
os interesses dos neoliberais que preferem orquestrar 
uma sociedade sem conflitos, sem conhecimentos e em-
pobrecida de argumentos. Entendemos ser urgente e 
impostergável a importância do aprofundamento de 
reflexões capazes de recriarem o exercício de enfrenta-
mento dessa lógica simplista que, ao silenciar violen-
ta e destrói pessoas, seres humanos em potencial. No 
desafio dessas reflexões e ações realizadas por seres hu-
manos capazes de relações intersubjetivas e de reflexões 
sobre a própria existência, quais diferentes esperanças 
se abrem no presente e, para as futuras gerações? Qual 
educação e qual compromisso pedagógico, firma essa 
formação humana? 

Como estofo teórico para essas reflexões e esses dife-
rentes agires faremos um estudo que será bibliográfico, 
baseado em textos de Farinon (2018), Santos (2010), 
Umbelino (2018) entre outros. Nesses referenciais, 
além de reflexões profundas para melhor compreensão 
das graves situações de violência que assolam as pessoas 
na atualidade, vemos também manifestadas preocupa-
ções com o futuro das ciências das humanidades, e o 
desafio de fazer frente às tantas investidas de desarti-
culação. Os autores firmam importantes argumentos 
sobre a importância das humanidades para a formação 
de pessoas, capazes de convivências que se alicerçam 
na justiça, na ética e no bem-estar. Para tanto e, sem 
alimentar falsas ilusões e sombras enganosas é preciso 
compreender melhor como as interações humanas se 
formam e de que maneira elas se desvelam, em contex-
tos históricos e em temporalidades distintas.  

Então e, nesse universo neoliberalizado sustento do 
mercantilismo capitalista, Umbelino (2018) denuncia 
como enganosas as diretrizes educativas voltadas com 
exclusividade para formar futuros profissionais simples-
mente cooptados pelo mercado.  

Aplicada ao ensino das humanidades, tal narrativa en-
viesada pode ser resumida, no seu fundo, do seguin-
te modo: vivemos numa época de competitividade 

global, em que apenas as economias mais desenvol-
vidas e atualizadas poderão porfiar; por isso, os países 
devem preparar os cidadãos para o êxito sendo que 
tal putativo desiderato depende diretamente da capa-
cidade de profissionais preparados para responderem 
aos desafios de um mercado de trabalho cada vez mais 
especializado e exigente tecnicamente. Ou seja, a nar-
rativa de que assim falamos comporta a crença subja-
cente de que a vitalidade de um país resume-se à sua 
vitalidade econômica e que esta, por seu turno, estará 
ligada à capacidade de moldar o respectivo sistema de 
ensino às necessidades técnicas de um supermercado 
laboral global. Nessa perspectiva, o sucesso do ensino 
educativo deverá medir se, então, pela capacidade de 
formar para um “saber fazer” imediato firma, para a 
proficiência técnico-científica exigida pelo mercado, 
devendo, portanto ser cortado os gastos inúteis com a 
formação ineficazes a luz dos indicadores estatísticos 
de rentabilidade. (p.194)

Escolas e projetos pedagógicos, movidos pela ten-
dência mercadológica, deixam evidente que a apren-
dizagem das humanidades se torna desnecessária, pois 
a formação de seres providos de múltiplas habilidades 
e capacidades, também de análises e reflexões, se cole-
tivizadas, podem significar desobediências e ameaças à 
estabilidade da sombra neoliberal. A tendência de se 
reduzir a função escolar de, nesse contexto, formar se-
res mecânicos, competentes, competitivos e consumi-
dores ativos, sinaliza gradativamente para consolidar o 
desconforto das ciências das humanidades como uni-
verso de discussões.   

Sim, não só a educação cai no descrédito por perder 
sua principal característica, a formação de pessoas ca-
pazes de discernimento e condições de, no exercício da 
responsabilidade e da liberdade, realizar o seu presente 
e projetar futuros, sem as névoas sombreadas das ideo-
logias que exigem submissão e subserviência. 

Por outro lado, Santos sustenta que um pensamento 
abissal impossibilita a presença do outro e do múltiplo, 
exige a negação do outro. Um pensamento que tem a 
ciência como fomento e diretriz, ao ignorar a presença 
do outro, ignora imediatamente a condição de huma-
no, sustenta relações mecânicas e mercantis em substi-
tuição às relações de interação e de interdependência.  

Santos (2010, p. 23/24) considera o pensamento 
moderno ocidental como pensamento abissal, uma vez 
que o mesmo sustenta duas distinções as “visíveis e 
as invisíveis”:
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As distinções invisíveis são estabelecidas através de li-
nhas radicais que dividem a realidade social em dois 
universos distintos: o universo “deste lado da linha” e 
universo do “outro lado da linha”. A divisão é tal que 
“o outro lado da linha” desaparece enquanto realidade, 
torna-se inexistente, [...] tudo aquilo que é produzido 
como inexistente é excluído de forma radical por que 
permanece exterior ao universo que a própria concep-
ção aceite de inclusão considera como sendo o Outro. 
A característica fundamental do pensamento abissal é a 
impossibilidade da co-presença dos dois lados da linha. 
Este lado da linha só prevalece na medida em que se 
esgota o campo da realidade relevante. Para além dela 
apenas inexistência, invisibilidade e ausência não-dialé-
ticas. [...] Esta distinção visível fundamenta todos os 
conflitos modernos, tanto no relativo a fatos substan-
tivos como no plano dos procedimentos. 

O abissal, não somente no sentido global mas, como 
afirma Santos para além da divisão em mundo ociden-
tal e oriental, metrópole x colônia, essa mesma divisão 
se evidencia em dimensões menores, privado/público, 
eu/você... 

Por ora e, no espaço desse resumo expandido, refor-
çamos a importância dos debates e das reflexões como 
forma de somar esforços e dinamizar a continuidade 
das ciências das humanidades. Acreditamos no seu po-
tencial de fecundação, de germinação e de frutificação 
formativa de seres humanos para saírem de suas caver-
nas saírem das cavernas das subjetivações, exigências 
neoliberais, e almejarem nichos de convivências com 
presença maciça da justiça, da ética e da liberdade.  
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Introdução 

Ao realizar as leituras do pensador alemão, Friedrich 
Nietzsche (1844-1900), em seus escritos sobre educa-
ção, em especial Sobre o futuro de Nossos Estabeleci-
mentos de Ensino – texto de sua juventude nos depara-
mos com a grandeza e profundidade de suas reflexões. 
Estas leituras nos moveram a pensar sobre as novas di-
retrizes propostas pela lei 13.415\17 que reformula toda 
a estrutura do ensino médio. Certamente, as críticas de 
Nietzsche realizadas à educação alemã do século XIX 
contém sua especificidade, mas nos abre para “aquilo 
que nos dar a pensar” (DELEUZE, 1979, p.30) como 
nos afirma Deleuze em referência ao aforismo 111 da 
Gaia Ciência.

Desta maneira, nos propomos, à luz da filosofia niet-
zschiana em primeiro lugar, realizar uma leitura siste-
mática dos seus escritos sobre educação a fim de levan-
tarmos suas ideias centrais e em seguida, de posse destas 
mesmas ideias, relacioná-las com o contexto educacio-
nal atual, de modo a oferecer algumas considerações 
e possíveis contribuições que nos permitam intervir 
neste processo. 

Nietzsche e a Educação 
Brasileira Atual 

Acredito ter observado de que lado é mais claro o apelo 
à extensão, à ampliação máxima da cultura. Esta ex-
tensão é um dos dogmas da economia política [natio-
nalökonominschen Dogmen] mais caros da época atual. 
O máximo de conhecimento e cultura possível – por-
tanto o máximo de produção e necessidades possível 
-, portanto o máximo de felicidade possível: - eis mais 
ou menos a fórmula. Temos aqui, como objetivo e fim 
da cultura a utilidade, ou, mais exatamente, o lucro, 
o maior ganho de dinheiro possível  (NIETZSCHE, 
2003, p. 61).  

Ao nos atribuir – de forma crítica e reflexiva – a ta-
refa de enxergar e observar os processos que são uti-
lizados na elaboração dos estabelecimentos de ensino 
brasileiros, a mais explícita característica - não exigindo 
muito afinco para vislumbrá-la, é o enaltecimento da 
formação educacional padrão e universalizada (de for-
ma a atingir integralmente a sociedade) pautada, pre-
dominantemente, pelo saber técnico e prático, dando 
uma atenção especial às áreas de conhecimento que, 
supostamente, dão mais lucro ao Estado por meio da 
produção ininterrupta e vertiginosa. Desta forma, o 
primordial objetivo dos estabelecimentos de ensino, 
no tocante à formação de cidadãos, se torna então o de 
formar seres “produtivos”, aptos a servirem ao sistema: 
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buscam a máxima extração de lucro e obediência, pois 
nas palavras de Foucault: “É dócil o corpo que pode ser 
submetido, que pode ser utilizado, que pode ser trans-
formado e aperfeiçoado”. (FOUCAULT, 2014, p. 116), 
ou seja, buscam ‘indivíduos dóceis’.

Em contrapartida, os saberes de cunho espiritual – 
ou simplesmente as disciplinas de humanidades –, por 
conta desta atenção especial à uma formação científica 
e sistematizada, transfiguram-se então em conhecimen-
tos de segundo plano, ou seja, perdem sua relevância 
nos processos de ensino e aprendizagem configurados 
pelo sistema educacional vigente.

Em geral, alunos não costumam questionar a necessi-
dade ou a finalidade da Matemática ou da Física, ain-
da que pouquíssimos cheguem a escolher, de fato, tais 
disciplinas como carreiras a seguir. E não poderia ser 
diferente, visto que até um passado recente a educação 
brasileira privilegiou, ora mais, ora menos, o conheci-
mento do tipo técnico-científico, em detrimento das 
“humanidades”, tendo em vista formar um mercado 
de trabalho de “especialistas e técnicos”, numa respos-
ta “adequada” à demanda de desenvolvimento e mo-
dernização do mundo industrial-tecnológico (MEC, 
2000, p. 44).

Não é decorrente dos dias de hoje que os saberes do 
espírito são vistos com certo desdém, todavia, há con-
teúdos e práticas de ensino das humanidades no ensi-
no médio que, pelo esforço infatigável e incansável de 
docentes em nível de excelência, tornam as experiências 
e vivências significativas para os alunos, dotando-os de 
um repertório de topói, termo conceituado por Celso 
F. Favaretto em se tratando de uma retórica “que per-
mite (o aluno) a todo instante denunciar a ‘ingenui-
dade’ do ‘cientista’ ou a ‘ideologia’ de quem não pensa 
como ele. Qual melhor recurso se lhe apresenta senão 
tomar emprestado um discurso filosófico?” (FAVARET-
TO, 2016, p. 79).

Assim, nossa investigação surge diante dos desafios 
impactantes advindos das recentes mudanças nas dire-
trizes curriculares, elaboradas pelo Ministério da Edu-
cação, em que o ensino de alguns saberes no Brasil 
(dentre outros, o ensino de Filosofia e Artes) deixam 
de ser obrigatórios – pelo menos nos três anos de en-
sino médio. A proposta de flexibilizar a educação e 
dar liberdade de escolha para o educando, nesta eta-
pa de amadurecimento intelectual dos mesmos, aca-
ba por desmotivar a aprendizagem de tais tipos de co-
nhecimento, imprescindíveis para a elaboração de um 

pensamento que se preocupe com, além da realidade, 
a busca do indivíduo pelo seu sentindo e nexo interior 
por meio do ensino de Filosofia: 

“[...] pois além da função socializante e humanizado-
ra, o diálogo filosófico prepara o aluno para a cida-
dania. De fato, não existe regime democrático sem o 
direito de expressão e sem discussão pluralista e tam-
pouco democracia sem argumentação. Na medida em 
que o diálogo filosófico exige que se convença racio-
nalmente e não demagogicamente, ele aparece como 
uma salvaguarda contra toda espécie de corporativis-
mo, de integralismo, de fanatismo, de totalitarismo e 
de preconceitos (CILENTO, Â. Z.; PEREIRA, M. de 
S.; VELASCO, P. D. N, 2017, p. 114).

 É imprescindível, portanto, que o jovem seja edu-
cado de maneira a gozar desta construção mais huma-
na do ser, constituindo-o com uma identidade cada 
vez mais preocupada com a construção de si mesmo, 
com os outros e com o mundo, uma vez que a presen-
ça da Filosofia na formação educacional possibilita ao 
jovem, assim: 

[...] identificar com clareza sua posição de classe; lidar 
melhor com a complexidade e a pluralidade de discur-
sos, valores e coisas que parecem se amontoar desorde-
nadamente; [...] Pode ajudá-lo a identificar distorções 
na dimensão política em seus vários níveis (e opor-se a 
elas, na medida de sua coragem), desde a sala de aula, 
passando pelo bairro/condomínio, cidade, estado, até 
a esfera nacional” (MEC, 2000, p. 59). 

 A atual conjuntura educacional, em contrapartida, 
por dar ênfase exclusivamente ao saber científico, ca-
minha para a desvalorização dos ensinos pertinentes à 
formação pessoal, desencadeando uma certa crise defi-
citária em relação ao olhar crítico que a sociedade tem 
para si própria. Isso faz com que se propague e que haja 
a disseminação de pontos de vista e opiniões até en-
tão infundadas e rasas, e pior, que perpetue desta for-
ma a alienação da sociedade. Nesse sentido, tomamos 
por referencial teórico a visão de Nietzsche em relação 
à educação de sua época: “Nietzsche aponta uma ten-
dência para a potencialização de elementos comuns (e 
medíocres) dos indivíduos, nivelando-os para sua me-
lhor utilidade ao invés de despertá-los em suas singu-
laridades como seres humanos” (NEUKAMP, 2006, p. 
2). Enfatiza a crítica ao enfraquecimento da cultura em 
detrimento do utilitarismo e à transferência a todo o 
protagonismo da formação educacional reflexiva a um 
patamar de segundo plano. 
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Esta formação deficitária impede o educando de de-
sabrochar em sua plenitude, alterando significativa-
mente sua própria subjetividade. Nos dias de hoje, - se 
pudermos criar uma transposição - poderíamos dizer 
que os veículos de comunicação de massa interferem 
de modo decisivo na produção de seus valores, (objeto 
último de análise da filosofia nietzschiana), obliterados 
de toda a crítica necessária.

Nos textos de Nietzsche, percebemos que a valoriza-
ção da ciência não é o problema em questão, mas sim 
sua exclusividade no tocante aos conteúdos formati-
vos. Ao retomarmos a lei que faz vigorar a Reforma do 
Ensino Médio, notamos que não há equidade na ela-
boração das bases curriculares nacionais, pois abrem 
mão de alguns saberes que são igualmente significativos 
para indivíduos em formação. Safranski, comentador 
de Nietzsche, afirma:  

Uma cultura superior deve dar ao homem um cérebro 
duplo, como que duas câmaras cerebrais, uma para per-
ceber a ciência, outra para o que não é ciência; lado a 
lado, sem se confundirem, separáveis, estanques; isto é 
uma exigência de saúde” (SAFRANSKI, 2005, p. 158). 

Vislumbrando as ações estatais e relacionando-as aos 
escritos Sobre O Futuro Dos Estabelecimentos De En-
sino de Friedrich Nietzsche, é possível identificar pos-
síveis semelhanças no tocante às suas intenções: 

[...]. Por que esta formação do povo e esta educação po-
pular tão amplamente difundidas? Porque [...] se teme 
a natureza aristocrática da verdadeira cultura, porque 
se quer incentivar os grandes indivíduos a buscar um 
exílio voluntário, propagando e alimentando no gran-
de número uma pretensão à cultura, por que se busca 
escapar da elevação dura e rigorosa pelos grandes mes-
tres, persuadindo a massa de que ela própria encontrará 
o caminho guiado pela estrela do Estado. Aqui, temos 
um fenômeno novo! O Estado como estrela-guia da 
Cultura!”. (NIETZSCHE, 2003, p. 100) 

Não é difícil chegarmos à esta conclusão, tomando 
como base as recentes ações estatais no tocante as di-
retrizes curriculares, a título de exemplo: 

Lei 13.415/17 Art. 36: “O currículo do ensino médio 
será composto pela Base Nacional Comum Curricular 
e por itinerários formativos, que deverão ser organiza-
dos por meio da oferta de diferentes arranjos curricu-
lares, conforme a relevância para o contexto local e a 
possibilidade dos sistemas de ensino, a saber:  

I - Linguagens e suas tecnologias; II - Matemática e 
suas tecnologias; III - Ciências da natureza e suas tec-
nologias; IV - Ciências humanas e sociais aplicadas; V 
- Formação técnica e profissional.  § 1º: A organiza-
ção das áreas de que trata as respectivas competências 
e habilidades será feita de acordo com critérios esta-
belecidos em cada sistema de ensino. 

Aos olhos de Nietzsche, essa visão de cultura está 
“voltada, especialmente, para instrução das massas, fi-
nanciada pelos governantes que viam no Ginásio uma 
oportunidade de selecionar bons trabalhadores – espe-
cialistas – para seus quadros de funcionários” (JURAS-
KI, 2012, p. 54).

Ao cotejarmos a analogia de seus textos com a lei 
supramencionada, alguns dos objetivos da Reforma 
do Ensino Médio se tornam então visíveis: as inten-
ções gravitam entre as ideias de um modo de vida mais 
produtivo, uma vez que, “segundo Nietzsche, a amplia-
ção e o grande número de escolas serviam apenas aos 
interesses do Estado que vinculava, assim, a formação 
nos ginásios com a obtenção de cargos. O Estado mo-
derno percebe que se financiar a produção e a difusão 
da cultura, pode utilizá-la para seus fins” (NEUKAMP, 
2006, p. 4). Mas isso desencadeia, de forma desprezível 
– apesar de não ser possível tomar consciência da real 
intencionalidade, um descarte de toda a relevância do 
saber que se tem do homem, ou seja, seguindo-se a isso, 
ocorre “o abandono da filosofia, em troca da exatidão 
das ciências, e a dispensabilidade da problematização 
do conhecimento” (JURASKI, 2012, p. 56).
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 A concepção de autopoiese entende que o ser 
vivo é uma singularidade sistêmica e dinâmica. Ela tor-
na possível o entendimento relacionado à origem dos 
seres vivos, como entidades singulares e distintas, numa 
fenomenologia e herança sistêmica de reprodução. De 
acordo com os autores Maturana e Varela (1997, p. 25) 
a autopoiese “possibilita entender os fenômenos da sim-
biose celular e de formação de sistemas multicelulares 
como fenômenos espontâneos de conservação sistêmi-
ca de uma nova organização, como agrupamentos de 
células ou de sistemas.”

Diante da proposição indicada por Maturana e Va-
rela, tendo a autopoiese como uma diferente base para 
reflexões, torna-se possível também um diferente olhar 
e uma possibilidade alternativa para fazer diferente, 
imbricada às nossas ações e posturas pedagógicas e de 
relações com o outro e com a biosfera. Dessa forma e, 
diante da temática do evento SENAFE (2019) “neces-
sidade de propor um modelo de formação sensível aos 
riscos da barbárie, inerente ao processo civilizatório, e 
atento também à dor do outro, convertida em fenô-
meno coletivo por conta de catástrofes sociais” nosso 
questionamento motriz, para a reflexão toma o seguin-
te refinamento: Quais as possíveis implicações da con-
cepção de autopoiese, visando uma formação huma-
na sensível e, como criar um domínio pedagógico no 
qual a unidade seja referência primeira e consensual? 
E, como desdobramento: quais são as bases da auto-
poiese e quais algumas implicações no viver e conviver, 
atento à dor do outro? 

A reflexão tem por objetivo conhecer e compreen-
der a autopoiese e suas possíveis contribuições para 
uma formação sensível em contraposição às práticas 
de violência, também pedagógicas, de destruição das 
subjetividades. A escolha pelo referencial teórico, em 
Maturana e Varela, procede a partir da concepção de 
autopoiese e sua perspectiva epistemológica de estudo 
do ser humano no intuito de entende-lo como unida-
de autopoiética. Nesse contexto de reflexões podemos 
visualizar possibilidades para despertar princípios de 
respeito, de liberdade e de responsabilidade, ao reco-
nhecermos cada pessoa como um ser interligado ao 
meio de inserção. 

De acordo com Maturana; Varela (1997) os seres hu-
manos modernos vivemos em conflitos diversos, per-
demos a confiança nas noções transcendentais, tanto 
quanto nas inspirações religiosas e, o que fica em tro-
ca, a ciência e a tecnologia, não possibilitam o sentido 
espiritual que também dinamiza nossos viveres.

O espírito científico, para além das inúmeras benes-
ses trazidas, ameaça destruir os saberes, as experiências e 
as tradições enraizadas na memória cultural e em outras 
formas de conhecimentos. De acordo com Prigogine; 
Stengers (1997, p. 22) “a ciência desencanta o mundo; 
tudo o que ela descreve se encontra irremediavelmente 
reduzido a um caso de aplicação de leis gerais despro-
vidas de interesse particular.” 

 A ciência substituiu o mundo das percep-
ções sensíveis, das qualidades, o mundo vivido, por 
um mundo que prioriza a quantidade, a exatidão 
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geométrica, e pouca atenção para o humano, O mun-
do da ciência constitui o mundo “real”, separado 
do mundo da vida e dos viveres, negligenciando as 
suas complementariedades.

A autopoiese propõe uma diferente compreensão da 
organização do ser vivo. É uma explicação do que é o 
viver, uma explicação da fenomenologia observada no 
constante vir-a-ser dos seres vivos no domínio de suas 
existências. Significa autoprodução, sendo os seres vi-
vos sistemas que produzem continuamente a si mes-
mos, recompondo continuamente seus componentes 
desgastados (MATURANA; VARELA, 1997).

Assim, o mundo vivido é o mundo percebido que 
nossa estrutura viabiliza. Então, as realidades dependem 
da estrutura individual, logo existem tantas realidades 
quantos humanos percebedores. Ainda, o ambiente só 
desencadeia em nós o que a estrutura possibilita, nunca 
sendo determinante. Nisso se reconhece a singularidade 
nas e das percepções, como assegurado pelos autores 
quando afirmam ser a nossa percepção de rato, distinta 
da percepção do gato em relação ao mesmo.

Outra diferente concepção se refere a questão episte-
mológica, fundamental no âmbito dos contextos bio-
lógicos, e se refere a validade das afirmações feitas a 
respeito desses sistemas biológicos. Assim, qualquer ob-
servação que possibilita reconhecer a validade efetiva de 
uma afirmação científica, implica uma epistemologia, 
um corpo de noções conceituais explícitas que determi-
na a perspectiva da observação baseada num conjunto 
determinado de conceitos teóricos. Desta forma, a fe-
nomenologia biológica constitui a fenomenologia dos 
sistemas autopoiéticos, ou seja, um fenômeno pode ser 
caracterizado como biológico somente na medida em 
que depende da autopoiese ou de uma ou mais unida-
des autopoiéticas.

Entre as implicações biológicas podemos destacar 
que, “um sistema é vivo porque é um sistema auto-
poiético, e é uma unidade no espaço físico porque é 
definido como unidade nesse espaço por meio e atra-
vés de sua autopoiese” (MATURANA; VARELA, 1997, 
p. 109). Para os autores (1997, p. 116) “o domínio de 
interações de uma unidade autopoiética é o domínio 
de todas as deformações que ela pode experimentar sem 
perder sua autopoiese”.

Como implicações podemos compreender que o 
domínio de todas as interações, no qual um sistema 

autopoiético pode participar sem perder sua identidade, 
é o domínio de todas as trocas que realiza ao compen-
sar as perturbações, como um domínio cognoscitivo. 
Ou seja o domínio cognoscitivo equivale ao domínio 
condutual e, na medida em que toda conduta pode ser 
observada, equivale ao seu domínio de descrições (MA-
TURANA; VARELA, 1997). Segundo os autores (1997, 
p. 116) “toda conduta é expressão de conhecimento 
(compensação de perturbações), e todo conhecimento 
é conduta descritiva.”

Portanto, da nossa fisiologia advém a dinâmica cor-
poral e, das relações com o meio se constitui nosso vi-
ver como conjunto de seres que somos. Esses domí-
nios – fisiológico e relacional – dinamizam o viver e, os 
acontecimentos de um implicam nos acontecimentos 
do outro, tanto nas interações com um outro ser hu-
mano como para com seu entorno. Por isso, é a partir 
da linguagem que sucede o viver humano dando lugar 
à responsabilidade e à liberdade, como condutas con-
sensuais autônomas de e nos viveres.

Deriva-se dessas concepções a não existência da reali-
dade objetiva, aquela que permite o acesso privilegiado 
de ver o mundo e a verdade. Uma espécie de ilumina-
ção de fora, conferindo autoridade assegurada via argu-
mentação lógica. Na objetividade, sujeito e objeto são 
separados, nós nos dividimos – res extensa e res cogi-
tans quer dizer, produzimos conhecimentos divididos, 
fragmentados e restritos – pretendendo chegar à ver-
dade universal a ser imposta aos outros, via práticas de 
violência. Diferentemente, no contexto da autopiese e, 
a partir do acoplamento estrutural, os seres vivos e o 
meio mudam em congruência como um domínio exis-
tencial, ou seja, o pé se ajusta ao sapato que se ajusta ao 
pé, significando uma relação circular. Se um organismo 
influencia o outro, este replica e influencia o primeiro 
desenvolvendo uma conduta compensatória, que se re-
plica de forma recorrente. Sempre que um sistema in-
fluencia o outro, ocorre uma mudança estrutural, um 
diálogo num contexto consensual de não violência que 
possibilita interações como domínio linguístico.

No âmbito da autopoiese, estão abertas as portas para 
consensos colaborativos dinamizando viveres e con-
viveres que, infelizmente, no contexto das sociedades 
humanas seguem sendo negligenciada. Nelas, a lógica 
predominante, com base patriarcal, segue exigindo, não 
sujeitos autopiéticos mas, sujeitados, dessubjetivados/
cooptados, obedientes a determinações vindas de fora. 



anais dO vi sEnafE E ii sEinfE | 94Et04 viOlência, cultura E ética nO cOntEmpOrânEO

mEtamOrfOsE da ciência: caminhar para a autOpOiEsE                                                                                             

Marketing e ideologias condicionam populações intei-
ras, um fenômeno possível uma vez que os estímulos 
condicionadores são amplos e ininterruptos. Temos 
subjetividades moldadas pela lógica neoliberal atenta 
ao mundo capitalista, um gigantesco e violento siste-
ma de formatação e condicionamento que constrói e 
conserva o mercado do poder: biopoder e biopolítica.

Para sua funcionalidade lógica, fria e desumana, usa-
mos a transcendência, tanto para justificar a exclusão 
social, quanto a escravidão, a servidão, o emprego, a 
desigualdade, a dependência política-econômica, a não 
liberdade e a não responsabilidade. Sustentamos que: 
a) é a espécie humana, a humanidade que evoluem; 
b) pela seleção natural sobrevivem os mais aptos; c) 
os demais em nada contribuem para a espécie; e d) a 
competição leva a evolução. Tudo se volta ao bem co-
mum, aos interesses corporativos, não aos interesses da e 
como pessoa, do e como ser humano. Então insistimos 
na necessidade de formar o cidadão, capaz de temer a 
autoridade, temer os títulos enfim, obedecer. Negli-
genciamos uma formação capaz de sensibilidade para 
com a dor do outro. (MATURANA; VARELA, 1997).

Nos termos da autopoiese a fenomenologia biológica 
acontece no indivíduo, não na espécie. Se o modo de 
ser da pessoa é determinado por sua organização auto-
poiética, então ninguém deveria ser descartável, redun-
dante e prescindível. No sistema autopoiético, somente 
as células mortas são descartadas e renovadas, ou seja, 
enquanto estiver vivo não acontece o descarte, como, 
infelizmente, sucede na estrutura social. Na natureza, 
não existe o prescindível.

A sociedade patriarcal descarta indivíduos vivos via 
produção de subjetividades rendidas, exclusão social, 
guerras, genocídios e violências outras, o que a torna 
patológica e autogressora. Geramos um mecanismo ci-
vilizador com base linear, que insiste em criar um mo-
delo mental de estímulo ao imediatismo, valorizando 
a competição predatória e a guerra, que não só exi-
gem vencer o outro, mas eliminá-lo para tornar o lado 
mais desejado da vitória, a derrota do outro. A lógica, 
para que um ganhe outro deverá perder, se distancia 
da complementariedade, ao exigir que o mais compe-
tente supere o outro. Na proposição da autopoiese, o 
outro será preservado para aprender a ser competente 
na interação, no acoplamento estrutural (MATURANA; 
VARELA, 1997). 

De forma prematura, em termos de argumentação, 
a ser completada na continuidade da reflexão, vemos 
na concepção da autopoiese uma diferente possibilida-
de de compreensão do ser vivo. Um ser vivo que, via 
acoplamento estrutural, sente-se imbricado aos demais 
e entende ser possível essa imbricação complementar 
em seus fazeres e em seu operar interativo para consigo 
para com o outro e com todo o domínio existencial. A 
autopoiese pressupõe um processo de desenvolvimento 
contínuo, uma fenomenologia do vivo, da autoprodu-
ção celular em contínua interação com o meio. Oxalá 
essa dinâmica interativa e complementar possa, via ex-
periências formativas sensíveis potencializar mudanças 
também em nossas proposições sócioculturais.
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O conhecimento, de acordo com o pensamento pós-
-metafísico, está contido na própria linguagem. Razão 
pela qual propomos suscitar reflexões sobre a lingua-
gem do reconhecimento, ao repensarmos a educação 
de acordo com a concepção ética contemporânea. Nes-
sa abordagem, o texto busca subsídios em Habermas 
e Honeth, herdeiros das reflexões críticas da Escola de 
Frankfurt. O desenho metodológico tem como referên-
cia a hermenêutica de Gadamer, pois entende a com-
preensão como interpretação e, a vitalidade dessa pro-
posição, portanto, é decorrente da crescente demanda 
da violência nas escolas. Assim, a performance ética 
comunicativa, ao viabilizar-se pela escalada do amor, 
direito e solidariedade, expressos na linguagem, poderá 
propiciar a reciprocidade no relacionamento eu-outro 
e a autorrealização docente pelo entretempo do reco-
nhecimento intersubjetivo. 

A violência contemporânea adentrou os muros da 
Escola Brasileira, onde acontecem agressões, que vão 
desde as psicológicas às físicas, bem como atentados 
contra a vida de docentes e discentes. Por isso, no pre-
sente texto questionamos como é possível dialogarmos 
sobre esse fato, sem ter como referência uma concep-
ção ética da atitude de reconhecimento? Essa, na con-
cepção de que o conceito de reconhecimento no sen-
tido usado por Honneth (2003), é uma atitude prévia 

de aceitação de determinadas qualidades ou capacida-
des de outras pessoas e de si próprio. Assim, somente 
a partir da relação do indivíduo com o outro e con-
sigo mesmo, poderá ser viabilizada a atitude de saber 
reconhecer, ser ético; visto que “o nexo existente entre 
a experiência de reconhecimento consigo próprio re-
sulta da estrutura intersubjetiva da identidade pessoal” 
(HONNETH, 2003, p. 272). 

Dessa forma, o sentido primordial desse vocábulo, 
na língua alemã, ocasiona algo como conhecer jun-
to. Portanto, nesse viés, esse termo expressa, primaria-
mente, o ato de valorização positiva de propriedades 
e qualidades de “um outro” (o discente). Como, nesse 
caso, torna-se uma ação recíproca entre indivíduos, o 
reconhecimento ocorre, na relação docente- discente, 
quando ambos passam a interagir com sua capacidade 
de reconhecimento. 

Quando procuramos compreender e interpretar a 
qualidade de textos, de acordo com Gadamer (1998), 
estamos diante de uma hermenêutica. Discorrer ou in-
terpretar é apropriar-se do sentido do significado desses 
textos. “Compreensão é a interpretação” (GADAMER, 
1998, p. 378); sendo esta, não somente um ato com-
plementar e posterior à compreensão. Compreender é 
sempre interpretar. Portanto, a interpretação é a forma 
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explícita da compreensão. Razão pela qual, esse concei-
to, de acordo com a universalidade hermenêutica ou 
filosofia interpretativa, ao eleger a linguagem como for-
ma privilegiada da experiência humana, interage com 
conceitos linguísticos, visto que, na versão oficial, o vo-
cábulo logos (Sprachlichkeit) significa linguisticidade, 
ou verbalidade. Ou seja: é um atributo que mantém, 
primordialmente, o caráter dialógico. 

Nesse caso, se esse eminente autor elege a linguagem 
como meio, privilégio da experiência humana no mun-
do, o reconhecimento opera com um conceito linguís-
tico, em que os sentidos hermenêuticos não são dados 
previamente, mas se constituem numa relação dialógica 
de interpretação, possibilitada pela eticidade. 

Na escola, o docente age sobre um público que nem 
sempre é compreensivo, seus discentes, e, por meio de 
suas representações, ante seus pais e seus pares. Ao se 
colocar na perspectiva da intersubjetividade, o outro 
sujeito assume suas referências axiológicas morais. Nes-
se caso, encontrar sentido ético no reconhecimento, é 
encontrá-lo na linguagem.

A partir dessas considerações, num primeiro mo-
mento, pretendemos discutir como a escola possibili-
ta a prática dos trâmites linguísticos pela racionalidade 
ético-comunicativa na confluência ético-amorosa.  Ao 
Compreendermos que os trâmites linguísticos reiteram 
o entendimento de que a fala do eu ao outro, inclui 
uma parte performativa e permite àquele que anuncia, 
executar, ao mesmo tempo em que fala, a ação a que se 
refere o elemento performativo, chegamos ao encon-
tro da visão minuciosa de Habermas (1990, p. 63) so-
bre os trâmites linguísticos, ao afirmar que: “Se a fala 
é também ação, essa relação linguística transforma-se 
em razão comunicativa”. Portanto, para ele, é necessário 
extrapolar a tradição da Filosofia da Consciência pela 
ética comunicativa. Por isso, na Escola, a linguagem, 
na performance da ética comunicativa, deve ir além 
da finalidade racional de transmitir conhecimentos de 
um sujeito a outro.

Num segundo momento, realizaremos uma breve 
contextualização sobre a experiência da autorrealização 
como entretempo do reconhecimento intersubjetivo. 
Nesse item discutiremos uma ideia-chave para a teo-
ria do reconhecimento, ou seja, a de relação intersub-
jetiva das lutas por reconhecimento, ao demonstrar o 
cuidado em se distanciar de uma postura reificadora. 

É na relação com o outro, diferente de si mesmo, que 
o sujeito se constitui. Sendo assim, um sujeito só se vê 
como tal, se reconhecido por outro não reificado. Aliás, 
essa conjuntura já é um importante discernimento nos 
estudos habermasianos (1987a, p. 170), ao considerar 
um núcleo intersubjetivo, posto que o processo de in-
dividuação, do qual emerge, atravessa a rede de inte-
rações mediadas linguisticamente.

Por último, refletiremos sobre o horizonte das con-
dições intersubjetivas de integridade pessoal, propor-
cionado por uma concepção formal de eticidade e de 
autorrealização. A experiência da autorrealização pes-
soal em Honneth (2003, p. 147) ocorre de forma in-
tersubjetiva, por se tratar de uma identidade social. 
Nesse entretempo, o valor do processo em que o su-
jeito desenvolve capacidades e propriedades, deve ser 
confirmado pelo meio social, para que o próprio sujei-
to se “convença” desse valor, com base nas reações do 
reconhecimento de seu parceiro de interação. Em seus 
esclarecimentos, afirma:

Com razão, Mead parte da premissa de que um sujeito 
pode conceber-se a si mesmo como uma pessoa única e 
insubstituível, tão logo sua própria maneira de autor-
realização seja reconhecida por todos os parceiros de 
interação na qualidade de uma contribuição positiva 
à coletividade (HONNETH, 2003, p. 152).

É, pois, na força emancipatória da interação que o 
autor deposita suas esperanças de um mundo melhor. 
O fato de que os sujeitos constroem-se em relação com 
o outro lhe é muito caro. Uma ideia-chave para a teo-
ria do reconhecimento é, portanto, a de relação inter-
subjetiva das lutas por reconhecimento demonstrar o 
cuidado em se distanciar de uma postura reificadora. 
É na relação com o outro, diferente de si mesmo, que 
o sujeito se constitui. Sendo assim, um sujeito só se vê 
como tal, se reconhecido por outro não reificado. Aliás, 
essa conjuntura já é um importante discernimento nos 
estudos habermasianos (1987a, p. 170), ao considerar 
um núcleo intersubjetivo, posto que o processo de in-
dividuação, do qual emerge, atravessa a rede de inte-
rações mediadas linguisticamente.

Essa discussão, com certeza, deverá abrir caminhos 
para auxiliar a Escola a enfrentar os riscos da violência 
e de barbárie, ocasionadas até por ex-alunos. As refle-
xões propostas neste estudo prima sobre uma formação 
sensível do aprendizado, na interlocução docente-dis-
cente (eu-outro) e auxilia na construção de uma atitude 
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intersubjetiva de reconhecimento. Não se trata, pois, de 
apresentar uma proposta concreta para a formação de 
professores, mas sim, discutir a possibilidade de cons-
trução de um horizonte em que haja uma arquitetura 

cuidadosa na linguagem escolar, que contemple os trâ-
mites linguísticos do reconhecimento como uma con-
cepção formal de eticidade e de autorrealização.
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O presente trabalho pretende ser um breve esboço 
do itinerário histórico dos fundamentos que deram ori-
gem e culminaram na atual compreensão formulada de 
direitos humanos universais. Para tanto, delinearemos, 
em um primeiro momento, os elementos que consti-
tuíram a compreensão clássica, sobretudo helênica, de 
dignidade e liberdade, e como o homem se relaciona-
va com tais conceitos. Em seguida, reconstruiremos o 
modo como o alto e baixo medievo lidaram, sob a égide 
da cristandade, com tais conceitos de liberdade e dig-
nidade. Em um terceiro momento, apresentaremos as 
consequências das crises políticas na aurora da moder-
nidade tipificando o cenário da crise de legitimidade 
dos poderes civil e eclesiástico. Subsequente trataremos 
do movimento renascentista e sua contribuição para a 
reconstrução de uma visão universal de humanidade e 
como tal antropocentrismo se desenvolveu, perpassando 
as grandes revoluções políticas. Por fim, abordaremos 
a constituição da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, interpretando como aquelas compreensões 
humanísticas da tradição chegam a desembocar em um 
tratado internacional.

Dentre as temáticas humanistas no rol das ciências 
do espírito e da cultura, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos é o texto que certamente contém 
com largueza toda a história da evolução dos huma-
nismos em diversos períodos e civilizações. Portanto, 
pensar os direitos humanos compreende partir de um 
panorama paradigmático com o qual se define, acima 
de tudo, o que é o homem, e no qual está contido todo 
o desdobramento histórico dessa compreensão, sugerin-
do a dinamicidade dos direitos humanos e a urgência 

em refleti-los, pois sua efetivação, ainda que legislada, 
não é clara e distinta; ao menos assim endossa Rossato:

O fato de que praticamente todos os países do mundo 
assinaram declarações e acordos internacionais com-
prometendo-se a implantar em seus territórios princí-
pios e direitos aceitos pelas organizações internacionais 
não evitou que em numerosas regiões ainda persistam 
altos índices de analfabetismo, mantenham-se eleva-
das taxas de trabalho infantil, subsistam leis opressoras 
tanto para a infância como para as mulheres, ou ain-
da sobrevivam regimes que desrespeitam as liberdades 
não só políticas como o direito de livre manifestação 
de opinião ou de expressão. Em muitos países ainda se 
registram torturas e perseguições religiosas ou raciais 
(2006, p. 91-92).

Os direitos humanos não são um conjunto de de-
cretos arbitrados por uma nação, estado ou partido, 
tampouco quer tributar a alguns povos específicos a 
responsabilidade pela dignidade de outros. A declara-
ção, é sim, a forma universal do comprometimento de 
todo e qualquer estado político definido e de todo e 
qualquer ser humano pensante, isso segundo o que a 
própria declaração define:

Nenhuma disposição da presente declaração pode ser 
interpretada como o reconhecimento a qualquer Es-
tado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer 
atividade ou praticar qualquer ato destinado à destrui-
ção de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabe-
lecidos (ONU, 2009, 16).

Desta forma, presumir os direitos humanos como 
dados evidentes da declaração caracteriza um grave erro 
frente a todo o legado de lutas, dissensões, acordos, 
e processos históricos evolutivos que nos renderam a 
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atual sedimentação de valores e princípios éticos que 
integram tão fundamental documento da humanida-
de. É em vista disto que aqui empreendemos este bre-
ve ensaio expositivo, com a finalidade de recobrar a 
consciência histórica da formação de uma compreen-
são universal de ser humano e de direitos originários, 
de modo a superar todo particularismo e individualis-
mo cultural, empresa essa que se nos afigura a tonal da 
globalização contemporânea.

De modo sumário, tratar dos aspectos históricos dos 
direitos humanos, fazemos aqui é uma tarefa delicada 
e não possível sem omissões às devidas vênias que são 
cabíveis à inúmeros outros pensadores e inúmeros pro-
cessos políticos e jurídicos que formaram os parâmetros 
da atual declaração. Entretanto, ficar-nos-á claro que 
são plurais as vertentes humanísticas que convergem 
para o conceito de direito do ser humano.

Notamos como a antiguidade está delineada pelo 
conceito de estado imperial no qual o indivíduo é ab-
sorvido, sendo considerado somente em função de seu 
ordenamento para a preservação do estado. Vimos tam-
bém como o cristianismo trouxe para a civilização grega 
e romana uma emancipação do indivíduo pela promes-
sa de salvação e conversão. Abordamos as consequências 

modernas das diversas formas de justificação da digni-
dade humana no conceito de sujeito racional e como 
a o movimento renascentista reconstruiu a idealidade 
clássica de homem bom e belo, dotado de todas as com-
petências cabíveis para o exercício de uma decisão cujo 
crivo o homem tira de si mesmo, sem recorrer obriga-
toriamente a um domínio religioso.

No estudo das revoluções, poderemos notar como os 
nacionalismos formou a mentalidade dos povos ameri-
canos e franceses, inspirando a independência dos esta-
dos contra suas cortes e irrompendo uma nova e uni-
versal visão de homem, constituído originalmente em 
liberdade e capaz tomar propriedade governo.

Por fim, nossa apresentação geral da declaração dos 
direitos humanos almeja apenas considerar as diretas 
e indiretas influências da tradição sobre a atual noção 
de direitos universais, revelando que a constituição dos 
direitos humanos não é algo linear e vertical, mas se um 
processo dinâmico e histórico de eventos que ampliam 
e desprendem os valores fundamentais do ser humano. 
Por isso, é justo depreender que a atual formulação dos 
direitos humanos pode e deve vir a atualizar-se apre-
sentando um cenário comum de dignidade para todas 
as nações, sejam elas assinantes da declaração ou não.
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Reconhecida pela constante ocorrência de episódios 
em que a hostilidade, a violência, o desrespeito a direi-
tos básicos e a subjugação, sobretudo contra grupamen-
tos sociais historicamente marginalizados, a sociedade 
brasileira tem se tornado ainda mais brutal a partir do 
atual avanço de pautas conservadoras e/ou reacioná-
rias. Eivadas de preconceitos e distorções, tais pautas 
intensificaram, nestes últimos anos, os ataques sobre 
as parcelas populacionais mais vulneráveis no Brasil 
– quais sejam: mulheres, negros/as, povos originários, 
homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais, en-
tre outros (TELES, 2017; BULGARELLI, 2019; IPEA; 
FBSP, 2019). 

De acordo com Edson Teles, o quadro de extrema 
violência social encontrado no Brasil indica como ví-
timas endêmicas jovens negros e pobres das periferias 
sociais, bem como mulheres, em especial a mulher ne-
gra; ainda segundo o autor, o “genocídio do negro e fe-
minicídio, somados ao etnocídio, são a síntese de uma 
sociedade bélica, ainda que astuta o suficiente para se 
declarar respeitosa das diferenças e racialmente demo-
crática” (TELES, 2017). Soma-se a isso a intensa hos-
tilização da população LGBTI que mantêm o Brasil 
já há alguns anos como líder mundial em assassinatos 
por motivação LGBTIfóbica – segundo reportagem de 
Souto (2018), o número divulgado de vítimas (sen-
do contabilizados assassinatos e suicídios em decor-
rência do sofrimento de preconceito) em 2017 cresceu 
30% em relação ao índice de 2016 e, de acordo com as 
agências internacionais de direitos humanos, “matam-
-se mais homossexuais no Brasil do que nos 13 países 

do Oriente e África onde há pena de morte contra os 
LGBTs” (SOUTO, 2018). Esse amplo quadro de viola-
ções instaurado no país é detalhado na última edição 
do Atlas da violência (IPEA; FBSP, 2019).

Os ciclos de violência acima expostos, não raro, es-
tão vinculados a ideias que reforçam hierarquizações 
sociais, ideias que, frequentemente, são sustentadas por 
argumentos infundados arraigados em nossa cultura e 
que são mantidos e reproduzidos nos próprios processos 
educativos aos quais os indivíduos foram e continuam 
sendo submetidos em suas famílias, escolas, religiões, 
clubes, etc. Há, assim, o estabelecimento de juízos de 
valor que fomentam a estigmatização das diferenças; 
indivíduos que reúnem determinadas características são 
enquadrados em grupos, sendo estes rotulados como 
detentores de mais ou menos direitos, merecedores de 
mais ou menos respeito (HORKHEIMER; ADORNO, 
1973; 2006; HORKHEIMER, 1976; ADORNO, 2003; 
PINHEIRO, 2011).

Em meio a esse cenário social de crescentes retroces-
sos e de recrudescimento de posições antidemocráticas 
e autoritárias em um país historicamente estruturado 
pela brutalidade, foi empreendido nos anos de 2017 
e 2018 o projeto de extensão “Cine Mosaico: educa-
ção para diversidade”, cujo objetivo principal foi pro-
mover e ampliar, através do diálogo mediado pela arte 
cinematográfica, o reconhecimento dos diversos pre-
conceitos criados, sustentados e difundidos em nossa 
sociedade, bem como fomentar a reflexão sobre estes, 
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suas raízes e seus mecanismos, e sobre as violências que 
eles têm ensejado.

O projeto foi desenvolvido nas dependências de um 
dos campus do Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia de São Paulo – IFSP – e, também, em 
mais três escolas da rede pública do Estado de São Pau-
lo (uma na edição de 2017 – escola A – e outras duas 
na edição de 2018 – escolas B e C). Através dele, fo-
ram abordadas temáticas a partir da exibição de obras 
cinematográficas que retratam, de maneira sutil ou ex-
plícita, graves problemas cotidianos enfrentados na so-
ciedade brasileira, tais como: o racismo; o machismo; a 
misoginia; a LGBTIfobia; a xenofobia; a desigualdade 
social; entre outros. 

As ações do projeto, direcionadas especialmente a 
estudantes e docentes, também objetivaram colaborar 
com a formação cultural dos participantes ao veicular 
filmes e documentários nacionais e internacionais de 
curta e/ou longa-metragens que despertassem “estra-
nhamentos” e que se mostrassem capazes de instigar 
diálogos. Em sua maioria, os filmes e documentários 
eram pouco conhecidos pela população em geral ou, 
ainda, obras que não tiveram grande divulgação/circu-
lação comercial. Implícita às ações do projeto estava a 
compreensão de que o contato com a experiência ar-
tística e suas produções pode dar vazão a sensações que 
destoam da ordem cotidiana, seja por suscitar críticas 
ao mundo vigente, seja por apresentar outras possibi-
lidades de realidade (encaradas, muitas vezes, como 
fantasiosas, utópicas ou simplesmente excêntricas). De 
acordo com Lopes (2013), a arte tem papel fundamen-
tal na construção social, protagonizando mudanças de 
elevada importância. Para esse autor, durante a vida 
somos inundados por conhecimentos pré-fabricados, 
fazendo com que o ato criador seja “renegado, aban-
donado e esta postura repetitiva cerceia a capacidade 
criadora, reflexiva e sensorial” (LOPES, 2013, p. 3). Daí 
ressalta-se a força da arte pois, conforme afirmou Her-
bert Marcuse (1973), através do contato com ela, e de 
seu exercício reflexivo e frequente, torna-se possível ao 
homem recriar sua própria existência, sobretudo quan-
do as condições da realidade operam contra a própria 
autopreservação humana. E não seria a reprodução do 
preconceito e da discriminação, e das atitudes violentas 
embasadas nestes, um exemplo claro de manutenção 
de uma realidade que atenta contra a autopreservação 
humana? Nesse sentido, o Cine Mosaico desenvolveu-
-se a partir do entendimento de que “a arte contém a 

racionalidade de negação. Em suas condições avança-
das, ela é a Grande Recusa – o protesto contra o que 
é” (MARCUSE, 1973, p. 75). 

Evidencia-se, porém, sem minimizar a importância 
da fruição artística através do cinema, a preocupação 
basilar deste projeto com o desencadeamento de deba-
tes sobre os diversos tipos de preconceito presentes em 
nossa sociedade, propondo aos participantes a análise 
de ideais e conceitos que têm gerado mal-estar indivi-
dual e social e/ou atitudes hostis em relação a determi-
nados indivíduos e grupos. Assim, com base em concei-
tos-chave desenvolvidos e examinados por autores da 
Teoria Crítica da Sociedade – tais como formação cul-
tural, pseudoformação, indústria cultural, emancipação 
e esclarecimento – e nas demandas externalizadas pelos/
as participantes à medida em que as atividades iam se 
desenvolvendo, foram estabelecidas dinâmicas próprias 
às ações empreendidas em cada uma das instituições.

No campus do IFSP, as sessões foram realizadas em 
um auditório com capacidade para até 160 pessoas, de 
uma a duas vezes por mês dentro do horário de aulas; 
cada sessão teve duração média de 1 hora e 40  minu-
tos. Algumas sessões extras foram realizadas nos ho-
rários de intervalos entre aulas (recreios), com o cará-
ter de mostra cinematográfica, ou em datas específicas 
(dia mundial de combate à LGBTIfobia; dia do cinema 
nacional; dia da consciência negra). Estudantes e do-
centes das turmas de Ensino Médio integrado a cursos 
técnicos foram os principais participantes, ao lado de 
estudantes de cursos de licenciatura sediados no cam-
pus, alguns docentes de licenciaturas, servidores técni-
co-administrativos e público em geral (o acesso às ses-
sões foi aberto a toda a comunidade). De forma geral, 
houve baixíssima participação de estudantes e docentes 
dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao 
Ensino Médio e dos cursos de Engenharia do campus.

Na escola A, as ações aconteceram mensalmente em 
uma sala com capacidade para até 90 pessoas; cada ses-
são durou em média 1 hora e 40 minutos. Participaram 
estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, além de 
alguns docentes destas turmas. Na escola B, as ações 
aconteceram mensalmente e foram voltadas a estudan-
tes de duas turmas do nono ano do Ensino Fundamen-
tal, em sessões separadas para cada uma das turmas. 
Cada sessão teve a duração aproximada de 1 hora e 40 
minutos. Na escola C as ações do Cine Mosaico ocor-
reram quinzenalmente e estiveram inseridas: em uma 
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disciplina eletiva que reunia estudantes de diferentes 
turmas de Ensino Médio; e em um “clube de debates” 
gerido pelos próprios estudantes. Cada sessão durou 
cerca de 1 hora e 30 minutos.

Cada sessão foi orientada por um tema específico 
(muitas vezes destacado em razão de algum aconteci-
mento recente à época da sessão) e, geralmente, ini-
ciada com a exibição da obra cinematográfica. Após a 
apresentação do filme/documentário selecionado, ini-
ciava-se uma roda de conversa com os participantes. 
Estes eram estimulados a comentar suas impressões so-
bre: a obra e a temática retratada nele; a maneira como 
o assunto foi abordado nas cenas; a estética imagética; 
as sensações evocadas; linguagens utilizadas; etc. Adian-
te, incitava-se a problematização tanto de aspectos da 
obra apresentada quanto os comentários dos/as parti-
cipantes. Os elementos que emergiam das discussões 
eram, então, registrados e, não raro, retomados em ses-
sões posteriores como maneira de aprofundar reflexões. 
Os comentários auxiliaram, inclusive, na escolha de 
obras cinematográficas das sessões futuras.

Em síntese, as ações do  projeto tiveram ampla acei-
tação entre os participantes, fato que foi expresso tanto  
verbalmente (durante as sessões) como na pesquisa de 
opinião realizada por meio de formulários ao final de 
cada ano do projeto. A análise das opiniões dos parti-
cipantes se concentrou em quatro itens: a) temáticas 

abordadas nas sessões; b) obras cinematográficas apre-
sentadas; c) forma de condução das discussões; d) possi-
bilidades de aprofundamento da formação educacional.

De acordo com as opiniões expressas, foi possível 
dividir os participantes em dois grupos para a análise: 
de um lado, os participantes do campus do IFSP; e do 
outro, os participantes das escolas estaduais. O nível 
de aprovação das ações do projeto foi maior entre os 
participantes do segundo grupo, sobretudo nos itens 
“c” e “d”. Todavia, a maior parte dos participantes de 
ambos os grupos foi categórica na afirmação de que as 
ações do projeto foram importantes: para a ampliação 
da formação educacional; para a difusão de conheci-
mentos que colocam em xeque a racionalidade dos 
preconceitos circulantes em nossa sociedade; e para o 
exercício da reflexão sobre nossas formas de convivên-
cia e a importância da arte nesse processo. Portanto, o 
projeto Cine Mosaico parece ter alcançado seu objetivo 
de agir efetivamente por uma educação que fomenta a 
autorreflexão crítica e que se contrapõe aos elementos 
que alicerçam o modelo de sociabilidade violenta que 
se faz hegemônico, consoante aos apontamentos de 
Adorno (2003) em relação ao papel crucial da escola 
e da educação formal no encorajamento da resistência 
à crueza do mundo onde ainda vigem a dominação, 
a pseudoformação e, consequentemente, a barbárie. 
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Os crescentes estudos sobre a cultura Afro-brasilei-
ra e Africana nas escolas é resultado de uma série de 
medidas e políticas que visam a integração dessa cul-
tura como forma de promover referenciais positivos 
aos descendentes afro-brasileiros que integram nossas 
escolas.  A lei 10.639, de 2003, que instituiu o ensi-
no da História e cultura afro-brasileira e africana nas 
escolas foi o começo de um conjunto de ações que vi-
savam diminuir as desigualdades sociais através de po-
líticas de inserção de negros, indígenas e mulheres em 
diferentes esferas sociais e econômicas.  O mote dessas 
políticas era desconstruir o mito da meritocracia, mos-
trando injustiças históricas que acabavam reproduzindo 
situações de marginalização de direitos, o que impossi-
bilitava determinados grupos de ter acesso aos direitos 
de forma igualitária. 

 Assim, através do ensino da cultura afro-brasileira 
e africana nas escolas, do acesso às vagas em Universi-
dades Públicas e Privadas, da estimulação de pesquisas 
sobre as temáticas da africanidade, da garantia de vagas 
em concursos públicos, observamos um aumento sig-
nificativo e positivo da presença de negros e negras em 
espaços anteriormente ocupados majoritariamente por 
pessoas brancas. Essas medidas, que proporcionaram 
um fôlego positivo diante de séculos de esquecimento 
da dívida histórica que nosso país tem com os afrodes-
cendentes, podem ser pensadas pela ótica do conceito 
de biopolítica, apresentado por Michel Foucault (1985) 
em sua obra História da sexualidade.  

 Ao discutir a temática do poder, Foucault observa 
com o conceito de biopolítica outra perspectiva de en-
xergar o estado, para além da ótica de soberania, que 
para ele detinha a legitimidade do controle da vida e 
da morte de seus cidadãos, agora o estado moderno es-
tende seu olhar e seu poder para as esferas da vida pri-
vada de sua população. 

Como coloca Duarte (2013) 

Com a constituição da biopolítica, isto é, com a entra-
da da vida no âmbito das preocupações e ações polí-
ticas do Estado, a partir da segunda metade do século 
XVIII e, sobretudo, ao longo do século XIX, operou-se 
um importante deslocamento e uma transformação no 
próprio modo de exercício do poder estatal. Por certo, 
este continuaria sendo dotado da capacidade de im-
por a morte aos cidadãos, mas sua lógica de atuação se 
transformaria de maneira a afirmar-se como um “poder 
que gere a vida”. (FOUCAULT 1999, p. 128) 

Dessa forma, esse poder que “gere a vida”, que “afir-
ma” a vida, pode ser compreendido no âmbito das po-
líticas afirmativas, uma vez que tais políticas, ao gerir 
a vida das minorias, está garantindo acesso à direitos, 
à educação, ao trabalho, à segurança jurídica, ou seja, 
está afirmando a vida desses sujeitos. Contudo, esse 
conceito não opera por uma única via. A grande con-
tribuição de Foucault com a biopolítica foi de estabe-
lecer uma diferença ou a inversão da lógica entre o po-
der exercido pelos estados soberanos cujo a máxima era 
“fazer morrer e deixar viver”, para a lógica dos estados 
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modernos cuja a ordem é “fazer viver e deixar morrer” 
(DUARTE, 2013, p.4). 

Com isso, observamos uma prática que vem de en-
contro com as políticas propostas. Ao mesmo tempo 
em que a população negra conquista o acesso a direitos 
através de leis, na prática a lei por si só não produziu o 
sentimento de alteridade ou a sensibilização eficaz da 
população para a inclusão dos negros. Pelo contrário, 
trouxe à tona os sentimentos mais obscuros e perver-
sos de uma elite que vê as políticas de democracia so-
cial como uma ameaça primeira aos seus privilégios e 
aos seus valores conservadores e fundamentalistas. O 
resultado é a exposição pública do ódio às minorias3, 
manifestado através de racismo, de misoginia e homo-
fobia sob o véu da “liberdade de expressão”.  

Ao buscar os índices de violência nos quais os afro-
descendentes estão inseridos, observamos que na ques-
tão da escravidão (tráfico negreiro e os quase 400 anos 
de trabalhos forçados) os números são inconclusivos, 
mas estima-se que aproximadamente 14 milhões de 
africanos foram trazidos a força para o Brasil, sendo que 
é sabido que um número significativo (entre 30%) de 
pessoas morreu durante o percurso. Apenas esse percen-
tual já seria mais do que suficiente para consideramos 
a escravidão como um grande holocausto das Améri-
cas, muito antes daquele ocorrido na Europa durante 
a Segunda Guerra Mundial. 

A Organização das Nações Unidas- ONU/Brasil, 
através da campanha “vidas negras”, de 20174 expôs 
em estatísticas a situação dos negros do Brasil. A cada 
23 minutos, um jovem negro é morto vítima de vio-
lência, segundo os dados fornecidos pelas Secretarias de 
Segurança Pública dos Estados. Os altos e assustadores 
índices levaram a campanha “Vidas Negras” a proble-
matizar o assunto, a fim de que a população brasilei-
ra e seus representantes promovessem ações contra a 
violência racial. 

Diante desses dados, este trabalho visa divulgar ações 
realizadas na Escola Municipal Alfredo Lenhardt, ano 
de 2018, que visavam problematizar a temática das 
africanidades com alunos dos sextos e sétimos anos do 
ensino fundamental, propondo uma reflexão positiva 

3 Colocamos aqui minorias porque não somente os negros são alvo, mas também mulheres, população LGBT, deficientes.
4 Mais informações acesse: <http://vidasnegras.nacoesunidas.org/> e <https://nacoesunidas.org/onu-mulhereschama-de-escandalo-
morte-de-23-mil-jovens-negros-por-ano-no-brasil/>. 

das heranças e contribuições dos africanos à nossa cul-
tura como um todo. O projeto intitulado 

“Cultura Afro na escola”, reuniu professores de di-
ferentes áreas (artes, geografia, educação física, histó-
ria, ensino religioso e matemática) que desenvolveram 
atividades ao longo do ano letivo, culminando com 
uma exposição dos trabalhos na semana da consciên-
cia negra. Entre as atividades, podemos citar: confecção 
de bonecas abayomy, confecção de máscaras africanas; 
debates sobre racismo; trabalhos sobre a mitologia dos 
orixás, exposição culinária e um ciclo de cinema com 
filmes que abordam a temática.  

Entre essas ações, uma delas contribuiu para o título 
desse artigo sendo a exibição do filme “Pantera Negra” 
(2018), da Marvel. Durante a exibição, uma estudante 
branca, assistia com desconfiança ao filme e passados 
alguns minutos ela perguntou à professora: “professora, 
o Pantera Negra é do bem?”.  A expressão e desconfian-
ça da aluna ao assistir um filme que trata a cultura afri-
cana de forma emponderada e coloca um jovem negro 
como um super herói produziu certo “desconforto”, 
uma vez que é recorrente presença de atores e atrizes 
negras na televisão e cinema em papeis que remetem à 
escravidão, subserviência e ao posto de grandes vilões.

Dessa forma, esse trabalho busca uma interpretação 
hermenêutica sobre as ações e reações de estudantes do 
ensino fundamental ao terem contato com referenciais 
positivos da cultura africana e afro-brasileira. A partir 
do conceito de biopolítica, outras abordagens serão de-
batidas a fim de interpretar as dificuldades, novidades e 
diversas reações dos estudantes, no intuito de sensibili-
zá-los para a temática. Além disso, o artigo apresentará 
algumas imagens fotográficas das ações desenvolvidos 
do trabalho na escola.

http://vidasnegras.nacoesunidas.org/
https://nacoesunidas.org/onu-mulhereschama-de-escandalo-morte-de-23-mil-jovens-negros-por-ano-no-brasil/
https://nacoesunidas.org/onu-mulhereschama-de-escandalo-morte-de-23-mil-jovens-negros-por-ano-no-brasil/


anais dO vi sEnafE E ii sEinfE | 107Et04 viOlência, cultura E ética nO cOntEmpOrânEO

O “Pantera negra” é dO bem? reflexões sObre a imPOrtância de referenciais 
POsitivOs da cultura africana e afrO-brasileira nas escOlas 

Referências 
ADORNO, Theodor W, (2003). Educação após Auschwitz. In: Educação e Emancipação. 3ª Ed. São Paulo: Paz e Terra. Tradução de 
Wolfgang Leo Maar p. 119-138. 

GALLEGO, Esther Solano (Org). O ódio como política: a reinvenção das direitas no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2018. 

DIALLO, Alfa Oumar. Escravidão versus Holocausto, 2010. Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/
ESCRAVID%C3%83O-VERSUS-HOLOCAUSTO.pdf>>. 

DUARTE, André. Poder soberano, terrorismo de Estado e biopolítica: fronteiras cinzentas. 2013. Disponível em: <https://works.bepress.
com/andre_duarte/47/>.

FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro, RJ: Editora Civilização Brasileira. 1968.

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da Silveira . - Salvador: EDUFBA, 2008. 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. 6.ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985 

LIMA, Márcia. Desigualdades Sociais e Políticas Públicas. Ações Afirmativas no Governo Lula. Revista Novos Estudos, 87, julho de 
2010. p. 77-95. 

MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. Lisboa: Editora Antígona, 2014. 

MBEMBE, Achille. Necropolítica. Arte & Ensaios, n. 3; dezembro 2016.

MBEMBE, Achille. As sociedades contemporâneas sonham com o apartheid. Novo Jornal, 2014. 

SODRÉ, Muniz. Pensar Nagô. Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 2017. 

STANLEY, Jason. Como funciona o Fascismo. L&PM, 2018. 

TARDIFF, Maurice; RAYMOND, Danielle. Saberes, tempo e aprendizagem do trabalho no magistério. Educação & Sociedade, ano XXI, 
no 73, dez. 2000.

http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/ESCRAVID%C3%83O-VERSUS-HOLOCAUSTO.pdf>
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/ESCRAVID%C3%83O-VERSUS-HOLOCAUSTO.pdf>
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/ESCRAVID%C3%83O-VERSUS-HOLOCAUSTO.pdf
https://works.bepress.com/andre_duarte/47/
https://works.bepress.com/andre_duarte/47/
https://works.bepress.com/andre_duarte/47/


anais dO vi sEnafE E ii sEinfE | 108Et04 viOlência, cultura E ética nO cOntEmpOrânEO

cultura da paz nas EscOlas: bullying? intErlOcuçõEs 
cOm a EducaçãO Em E para dirEitOs humanOs

1 Centro de Educação, Departamento de Educação Especial, Universidade Federal de Santa Maria. tmiorando@gmail.com
2 Professora junto ao Curso de Direito e Área de Humanidades. Univates. leticia.konrad@univates.br
3 Estudante de graduação do Curso de Psicologia. Bolsista. Univates. daniela.prospero@universo.univates.br

Tânia Micheline Miorando1

Letícia Regina Konrad2

Daniela Fernanda Próspero3

O Projeto de Extensão Bullying nas Escolas: Interlo-
cuções com a Educação em e para Direitos Humanos 
tem como objetivo debater e refletir sobre o bullying 
nas escolas da comunidade de uma cidade do Vale do 
Taquari/RS a partir da educação em e para direitos 
humanos, despertando valores positivos na infância, 
a partir do tema “Além das aparências: sobre maçãs, 
aprendizados e sentimentos”. Anteriormente vincula-
do ao Projeto Interfaces, tornou-se projeto autônomo 
em 2019, trazendo como proposta um caráter inter-
disciplinar e uma metodologia participativa, incluin-
do estudantes de graduação como mediadores em pro-
cessos de intervenção comunitária e acadêmica, a fim 
de possibilitar a interlocução entre diversos saberes, 
contribuindo, assim, para o diálogo entre universida-
de e comunidade.

Assim, durante os meses de maio e junho de 2019, 
o Projeto realizou 18 oficinas em 12 Escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental, dialogando com mais 
de 250 crianças. Através da Literatura, estudantes uni-
versitários voluntários, professores da Universidade, e 
professores das escolas municipais participaram junto 
com os alunos do 2º ano do ensino fundamental de 
rodas de conversa onde o tema bullying foi objeto de 
debate e reflexão. 

As oficinas tinham como início a contação de uma 
história infantil, “Pinote, o fracote e Janjão, o fortão”, 
de Fernanda Lopes de Almeida, realizando ao mesmo 

tempo um processo de identificação de personagens e 
atitudes em conjunto com as crianças. O momento de 
conversa logo após a contação consistia na reconstrução 
da história, da análise de personagens e de suas ações, 
trazendo para debate as percepções do que os alunos 
consideravam como certo ou errado e buscando reco-
nhecer as práticas dentro do próprio espaço escolar. 
Assim, a reflexão era oportunizada mediante a com-
preensão daquilo que estava sendo trazido como uma 
prática do outro e, em um segundo momento, reco-
nhecido como uma prática de si mesmo. 

Porém, em paralelo com a atividade proposta às tur-
mas, buscou-se, na figura do professor-parceiro da es-
cola, um diálogo direto com o projeto, o qual, após a 
intervenção recebeu uma cartilha com sugestões para 
incrementar a reflexão sobre o bullying na sala de aula. 
Dentre as sugestões repassadas pelo Projeto, encon-
tram-se novas literaturas e práticas pedagógicas de reto-
mada da literatura trabalhada pelos estudantes univer-
sitários extensionistas, captura de fotografia e desenho, 
com possibilidade de Mostra/Exposição de trabalhos 
na escola e universidade, manifestando os melhores va-
lores e sentimentos humanos. 

No segundo semestre do ano de 2019, os extensio-
nistas darão continuidade à atividade de fechamento 
do tema do projeto, com a retomada da história e uma 
prática envolvendo maçãs, valores e sentimentos.
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mailto:leticia.konrad@univates.br
mailto:daniela.prospero@universo.univates.br


anais dO vi sEnafE E ii sEinfE | 109Et04 viOlência, cultura E ética nO cOntEmpOrânEO

cultura da paz nas EscOlas: bullying? intErlOcuçõEs cOm a EducaçãO Em E para dirEitOs humanOs

A característica interdisciplinar do Projeto de Exten-
são se evidencia na interlocução e na articulação entre 
diferentes saberes vinculados aos cursos de Direito, Le-
tras, Pedagogia, História e Psicologia, e a Área de Hu-
manidades, alocados aos Centros de Ciências Huma-
nas e Sociais - CCHS e Centro de Ciências Biológicas 
e da Saúde - CCBS. 

Já a metodologia participativa adotada no projeto, 
busca viabilizar aos integrantes do grupo a vivência de 
sentimentos e percepções sobre determinados fatos ou 
informações, a reflexão sobre eles mesmos e a ressig-
nificação de seus conhecimentos e valores, perceben-
do, assim, as possibilidades de mudança. (QUEIROZ; 
COUTO, 2015, texto digital).

O bullying torna-se tema central do Projeto ao ser 
entendido como uma das preocupações da atualida-
de, afinal, em recente pesquisa da ONU - Organização 
das Nações Unidas, realizada com 100 mil crianças e 
jovens de 18 países, mostrou-se que metade já sofreu 
bullying. A mesma pesquisa traz aparência física, gê-
nero, orientação sexual, etnia ou país de origem como 
fatores causadores do bullying. Ante esse dado, o rela-
tório “Pondo fim à tormenta: combatendo o bullying 
do jardim de infância ao ciberespaço” trouxe que, no 
Brasil, o percentual é de 43% (ONU, 2018). 

Logo, o olhar da universidade se apresenta como 
indispensável, podendo a partir de seus cursos de gra-
duação refletir e auxiliar a comunidade para o enfren-
tamento do tema. Tendo em vista que a extensão uni-
versitária compreende a ação da Universidade junto de 
sua comunidade, propõe-se o desenvolvimento social a 
partir dos saberes e fazeres comunitários, olhando para 
ela e interagindo para transformar a realidade local atra-
vés do conhecimento científico adquirido pelo ensino 
e pesquisa produzidos na instituição.

O Projeto de Extensão Bullying nas Escolas: Interlo-
cuções com a Educação em e para Direitos Humanos 
entende a educação como uma ferramenta significativa 
para tornar o sujeito ativo e responsabilizado pelo con-
texto no qual está inserido. A responsabilização pelo 
mundo trazida por Arendt (2007) está intimamente 
ligada à participação social, uma vez que a educação 
vai contribuir com o processo de emancipação do ser 
humano, de modo que este tenha autonomia no mun-
do. Nas palavras de Freire, “Ninguém nasce feito. Va-
mos nos fazendo aos poucos, na prática social de que 

tornamos parte” (FREIRE, 2001, p. 40). A educação 
apresenta-se como o fio condutor a perquirir o desen-
volvimento da autonomia, da tomada de consciência. 
A inconclusão do ser humano e sua consciência de ina-
cabado torna a educação algo constante, uma vez que a 
procura do conhecimento se faz contínua. É a análise 
crítica da educação que faz com que o ser humano se 
torne mais humano. Ainda, quando se fala em educa-
ção, não se pode esquecer que ela vem para contemplar 
os direitos humanos. A educação deve ter como fim o 
educar para “ser mais humano”, para ter mais qualida-
de enquanto gente, simplesmente, educar para huma-
nizar (KONRAD, 2014). 

No Brasil, criou-se o Programa Nacional de Direitos 
Humanos, no ano de 1996, apresentando uma segunda 
versão no ano de 2002 e uma terceira no ano de 2009. 
A partir do Programa Nacional, houve mobilização para 
a realização de um plano de ação, o qual consistiu pos-
teriormente o Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos (PNEDH). O PNEDH representa o compro-
misso do Estado com a concretização dos direitos huma-
nos, tendo como princípio a afirmação dos direitos hu-
manos como universais, indivisíveis e interdependentes, 
buscando, consequentemente, a promoção da igualdade 
de oportunidades e da equidade no que diz respeito à 
diversidade e, principalmente, na consolidação de uma 
cultura democrática e cidadã. Trata-se de uma política 
pública que visa a aperfeiçoar os ideais do Estado De-
mocrático de Direito (BRASIL, Plano Nacional de Edu-
cação em Direitos Humanos, 2009). 

Ao carregar a visão da educação em e para direitos 
humanos, detectam-se dois movimentos distintos, o 
primeiro se tratando de processo pedagógico e o segun-
do das ações que serão colocadas em prática. A educa-
ção em direitos humanos pode ser compreendida como: 

[...] um processo sistemático e multidimensional que 
orienta a formação dos sujeitos de direitos, articulando 
várias dimensões, como apreensão do conhecimento 
sobre Direitos Humanos; a afirmação de valores, atitu-
des e práticas que expressam uma cultura de Direitos 
Humanos; a afirmação de uma consciência cidadã; o 
desenvolvimento de processos metodológicos parti-
cipativos; e o fortalecimento de práticas individuais 
e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da 
promoção e da defesa dos Direitos Humanos (MEN-
DONÇA, Apresentação, 2010).

Por outro lado, ao se falar de educação para direi-
tos humanos entende-se no Projeto de extensão que:
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A educação para os direitos humanos, na perspectiva 
da justiça, é exatamente aquela educação que desper-
ta os dominados para a necessidade da briga, da or-
ganização, da mobilização crítica, justa, democrática, 
séria, rigorosa, disciplinada, sem manipulações, com 
vistas à reinvenção do mundo, à reinvenção do poder. 
[...] essa educação tem que ver com uma compreensão 
diferente do desenvolvimento, que implica uma parti-
cipação, cada vez maior, crescente, crítica, afetiva, dos 
grupos populares (FREIRE, 2001a, p. 99).

Finalmente, ao designar como objetivo debater e re-
fletir sobre o tema, o Projeto move-se também em bus-
ca de aproximar os sujeitos ao pensamento, de prefe-
rência ainda nos anos iniciais da educação. Para Arendt 

(1999), o pensamento, como uma manifestação do ato 
de pensar, não é o conhecimento, mas a habilidade 
de distinguir o bem do mal, o belo do feio, o bom do 
ruim. É o pensar de forma consciente que possibilita 
a autonomia nas pessoas para que contemplem a sua 
liberdade de forma digna e que protagonizem as pró-
prias capacidades dos juízos morais.

O ato de pensar e refletir apresenta consequências 
morais, gera discursos consigo mesmo para que se previ-
na o mal. O totalitarismo, ao fixar formas homogêneas 
para o agir e o pensar, priva o ser humano para algo 
de mais humano que é capaz de fazer: pensar e refletir.
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Na contemporaneidade, a educação, especialmente 
a educação brasileira, encontra-se alinhada a Pedago-
gia das Competências, a qual estimula que esta se volte 
para a formação de capital humano, em atendimento a 
interesse da Organização Mundial do Comércio (OMT) 
e do capital internacional, em detrimento a formação 
humana e cidadã.  Em contraposição, entendemos que 
os contextos escolares, em especial, o do ensino supe-
rior precisa estar alicerçado em princípios educativos 
que estimule o desenvolvimento humano e a justiça so-
cial, ou seja, que vá além dos conhecimentos propostos 
para a área de atuação, do profissional a ser formado. 
Sendo assim, compreendemos que o ensino necessita, 
além de trabalhar a formação específica da profissão, 
invista na formação integral seguindo os moldes da 
formação cultural numa concepção de Bildung, uma 
vez que esta tem entre seus diversos nuance princípios 
que estimulam a o desenvolvimento humano integral, 
isto é, que ela abranja diferentes possibilidades e for-
mas de formação e, que, envolva interdisciplinarmente 
diferentes áreas do saber. Esse trabalho tem por objeti-
vo apresentar um relato dos achados de pesquisa resul-
tante do projeto de iniciação cientifica que teve como 
problema de pesquisa: “o que revelam sobre a Forma-
ção Cultural (Bildung), enquanto elemento da forma-
ção integral, os Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Bacharelato m Arquitetura e Urbanismo e em Direito 
oferecidos pela URI - Campus de Santiago? E, como 

objetivo geral: investigar se a Formação Cultural (Bil-
dung), enquanto elemento de formação integral, está 
presente nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de ba-
charelato em Arquitetura e Urbanismo e em Direito 
da URI/Santiago. Para tanto, analisamos as Diretrizes 
Curriculares e os Projetos Pedagógicos dos cursos, em 
questão, para detectar se e, como a formação cultural 
enquanto nuance da formação integral se apresenta nos 
referidos cursos. 

Para sustentar os estudos, nos amparamos na pesqui-
sa bibliográfica e documental numa abordagem qua-
litativa, visto que analisamos Pareceres, Resoluções e 
Diretrizes Curriculares e os Projetos Pedagógicos dos 
cursos, antes nomeados, buscando por indícios de for-
mação cultural e integral no contexto da formação uni-
versitária. Assim, buscando compreender de maneira 
abrangente a temática, a qual se faz tão necessária no 
século XXI, em razão da importância de uma forma-
ção ampla em todas as áreas, observamos que a rele-
vância da pesquisa se deu, justamente, por trazer para 
a discussão a questão da formação integral, humana e 
cidadã. A análise dos dados se deu pelo viés da herme-
nêutica Gadameriana que busca compreender como o 
ser humano significa a si próprio e a realidade que se 
coloca diante dele. Nesta interação, tentamos recolher 
o sentido do discurso presente nos documentos estu-
dados, buscado compreender que elementos compõe o 
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referencial teórico que sustenta o PPC de Bacharelato 
em Arquitetura e Urbanismo e de Direito da URI/San-
tiago e, se, a formação cultural como formação integral 
está presente no seu interior. Tomando por base a so-
ciedade do conhecimento e interconectada que carac-
teriza o século XXI, é perceptível que não basta, apenas, 
possuir conhecimentos teóricos e práticos sobre a área 
de trabalho para conseguir o espaço desejado na socie-
dade, é preciso, além de todos os saberes referentes às 
especificidades de nossa formação, fazer uso de conhe-
cimentos referentes à vida em sociedade e a convivência 
coletiva, pois o relacionamento interpessoal, o respeito 
a alteridade, a comunicabilidade, a inteligência emocio-
nal são elementos indispensáveis a vida de todos nós.

Para isso, as instituições, não só de educação bási-
ca, mas também as instituições responsáveis pelo ensi-
no superior, necessitam trabalhar visando uma forma-
ção que abranja a constituição integral do ser humano, 
para torna-los antes de tudo “pessoas humanas”, com 
perdão da redundância, cidadãos emancipados, levan-
do em consideração aspectos morais, estéticos, físicos, 
sociais e culturais. Tendo em vista as necessidades da 
contemporaneidade, nos deparamos com a importân-
cia de um ensino que abranja diferentes áreas e que se 
caracterize como processo comprometido “com a pre-
paração para a vida em sociedade” (CENSI, FÁVERO, 
s/d p. 4). Nesse sentido, compreendemos a importân-
cia da formação cultural (Bildung) se fazer presente no 
contexto da formação universitária. 

A fim de compreender seu significado e os nuances 
que caracterizam a formação Bildung, trouxemos pri-
meiramente sua tradução para o português, a morfo-
logia da palavra Bildung é bem simples, visto que bild 
pode representar forma, e seu prefixo, ung, caracteri-
za-se por traduzir o processo pelo qual a forma seria 
obtida (BRITTO, 2010). Essa definição assemelhasse 
muito a de Paidéia, utilizada na Grécia, cujo signifi-
cado aproxima-se ao termo aplicado na Alemanha, de 
tal forma que caracterizavam-se por formação integral. 
No entanto, com o passar do tempo, seu significado foi 
adquirindo diferentes atribuições, porém, sempre cons-
tituiu-se de princípios que visassem o ensino em sua es-
sência, buscando aliar diferentes área para a construção 
de um conhecimento amplo, alicerçado em princípios 
éticos, morais e críticos, ou seja, visava formar cidadãos 
aptos para atuarem em sociedade humanizada. 

Dando sequência ao estudo do conceito Bildung, 
convém trazer a dimensão apresentada por Suarez 
(2005) no artigo nota sobre o conceito de Bildung (for-
mação cultural), elaborado a partir do artigo “Bildung 
et Bildungsroman”2 (“Formação Cultural e Romance 
de Formação”), de Antoine Berman, no qual o conceito 
é desenvolvido em cinco etapas, ou seja, “Bildung como 
trabalho, como viagem, como tradução, como viagem 
à Antigüidade e como prática filológica.” (SUAREZ, 
2005, p. 1).  Retomando os escritos de Suarez (2005), 
com a intensão de compreender os aspectos da Bildung, 
destacamos que as cinco etapas citadas anteriormen-
te, fazem com que o ensino se constitua de elementos 
de uma formação integral, vejamos: a Bildung como 
trabalho expressa a ação do indivíduo sobre o meio, 
assim, este irá constituir-se como cidadão ativo; a se-
gunda etapa, denominada como viagem caracteriza-se 
como um processo de construção, visto que, os indiví-
duos precisam provar a estranheza para formar-se, esta 
viagem é um confronto de realidades, possibilitando 
assim, uma experiência a alteridade, constituindo ver-
dades e relações; a terceira etapa denominada Bildung 
como tradução, em contraste com as duas etapas an-
teriores, que diziam respeito a experiência manual do 
trabalho e do exercício da alteridade, buscando reali-
dades distintas para formar-se, esta, por sua vez, rela-
cionasse com a capacidade de reler obras, essa releitura 
significa estabelecer uma conexão com a criticidade, a 
fim de reconstruir histórias, sobre isso, Berman (1984, 
apud SUAREZ, 2005), afirma que as traduções não são 
meras repetições, mas sim criações distintas, nas quais 
o tradutor tem o papel de olhar e analisar as cenas com 
o seu sentimento. É propriamente com este que será 
capaz de transformar as obras, recriando-as; as duas 
últimas etapas da Bildung, estabelecem uma viagem a 
antiguidade e a relação com a filologia, ambas buscam 
por saberes através do tempo e de outras culturas, seja 
desvendando nuances socioculturais ou relendo obras, 
na busca por enriquecer a formação do indivíduo. So-
bre esta relação de estudo com a antiguidade, Berman 
(1984, p. 150) afirma: “Reúnem-se todos os esforços 
para alcançar um grau de cultura equivalente à dos An-
tigos, principalmente, por uma apropriação de suas for-
mas poéticas, (...) definindo-se em geral como estudo 
dos textos e das línguas antigas é a filologia.” 

Além das nuances citadas por Berman, que contri-
buem para a conceituação de Bildung em cinco etapas, 
vale destacar, também, a abrangência do seu significado 
no campo da formação da criticidade, a fim de formar 
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politicamente os indivíduos, para que estes sejam ca-
pazes de atuar em prol de uma sociedade mais justa, 
na qual sejam valorizados princípios éticos, morais e 
culturais, assim caracterizando uma formação integral. 
Cambi (1999, p. 420) ressalta esses ideais dizendo que: 
“A Bildung é tensão espiritual do eu, contato profun-
do com as várias esferas da cultura e consciência de 
um crescimento interior para formas de personalidades 
cada vez mais complexas e harmônicas.” 

Pensando nessa direção, percebemos que o contexto 
universitário necessita constituir-se num ambiente de 
socialização, ou seja, num ambiente de formação inte-
gral. Um ambiente que leve em consideração a busca 
na antiguidade por saber de outros povos ou pela tradu-
ção de documentos, seguindo os princípios de Berman 
(1984), o qual ressalta que uma tradução ética é capaz 
de reler obras, mas não de modificar seus significados. 
Além de formar para a busca, seja de verdades, como 
de culturas e de significados, a fim de constituir-se ci-
dadão, a partir de experiência com realidades distintas. 
Ainda, fazendo uso das palavras de Dalbosco (2015), 
nas quais ressalta que a formação deve ser comprome-
tida com a cidadania, indo além da formação que se 
interessa apenas com a maximização de lucros. Assim, 
destacamos a formação cultural (Bildung) como forma 
de buscar a excelência na formação humana.

Buscamos averiguar nos documentos orientadores 
dos cursos de bacharelato em Arquitetura e Urbanismo 
e de Direito ofertados pela URI Campus de Santiago, 
por indícios de formação cultural (Bildung). Levando 
em conta os nuances destacados pelos autores supracita-
dos, além de ter em mente os princípios ressaltados por 
Paulo Freire (2014), nos quais escreveu: “(...) separar 
prática de teoria, autoridade de liberdade, ignorância 
de saber, respeito ao professor de respeito aos alunos, 
ensinar de aprender. Nenhum destes termos pode ser 
mecanicistamente separado um do outro.” (p. 93), des-
sa forma, ao analisar ambas as Diretrizes Curriculares 
foi possível identificar princípios de formação cultu-
ral, visto que nos documentos está explicita a preocu-
pação de um ensino contextualizado, que alia teoria e 
prática. Além disso, estimula a buscar o conhecimen-
to a partir da problematização de questões cotidianas, 
levando em consideração aspectos econômicos, socio-
culturais e morais.

Levando em consideração os aspectos destacados por 
Berman (1984), é possível identificar que a formação 

dos futuros arquitetas e urbanistas deve ser ampla, além 
de ser alicerçada em conhecimentos de outros povos, 
no Art. 5º das Diretrizes Curriculares de Arquitetura 
e Urbanismo esse ideal fica explícito: 

IV – o conhecimento da história das artes e da estéti-
ca, suscetível de influenciar a qualidade da concepção 
e da prática da arquitetura, urbanismo e paisagismo;
V – os conhecimentos da teoria e de história da arqui-
tetura, do urbanismo e do paisagismo, considerando 
sua produção no contexto social, cultural, político e 
econômico e tendo como objetivo a reflexão crítica e 
a pesquisa. (DCN, 2010, p.02).

Da mesma forma, nas Diretrizes Curriculares de Di-
reito, verificamos um trabalho voltado para a busca 
da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, a 
fim de promover um ensino de qualidade, qualifican-
do os egressos para além do mercado de trabalho, já 
que prepara para a convivência e atuação em sociedade. 
O Art. 3º da DCN do Direito ressalta aspectos como 
uma formação sólida, geral, humanística e axiológica, 
estimula a capacidade de análise e argumentação pe-
rante os fatos, valoriza a postura crítica e reflexiva ao 
interpretar situações, tendo em mente os fatores que 
podem influenciar nas análises, como fatores sociais, 
econômicos e culturais.

No que tange as análises dos Projetos Pedagógicos, 
foi nestes documentos que os princípios destacados 
por Berman, bem como, o elo entre Paidéia e Bildung, 
apresentaram-se de forma mais evidente, manifestando 
dessa maneira, os nuances de uma formação integral 
dos futuros bacharéis em Arquitetura e Urbanismo e 
em Direito, egressos da URI/Santiago. Foi possível per-
ceber que a formação cultural (Bildung), se apresenta 
de forma mais significativa na organização da matriz 
curricular dos cursos, no entanto, esta aparece implícita 
em diferentes tópicos, perpassando os documentos em 
análise. É como vemos no item “justificativa da necessi-
dade econômica e social do curso”, em ambos os PPCs, 
este item é permeado de atribuições que possibilitam 
aos acadêmicos um espaço de formação integral, pois, 
oportuniza um engajamento em questões sociais, pre-
parando para a atuação em sociedade, com responsa-
bilidade e senso ético. Além de valorizar o pluralismo 
cultural e de ideias, confrontando realidades. Outros-
sim, ainda, apresenta leis que garantem um estudo de 
outras culturas e povos dentro do contexto universitá-
rio, é o caso da lei de 10.639/3003, de 9 de janeiro de 
2003, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação 
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nacional, para incluir no currículo a obrigatoriedade 
da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, dessa 
forma, viabilizando um estudo perpendicular, ou seja, 
uma temática que deve ser abordada em diferentes con-
textos e disciplinas.

Por fim, tendo em mente os princípios da Bildung 
como uma busca pela formação integral do ser, en-
contramos nas disciplinas dos dois cursos analisados, 
um vasto repertório de formação cultural, já que ve-
mos desde um estudo das civilizações antigas, buscan-
do por saberes em outros povos e assim promovendo 
uma viagem ao conhecimento, como analisamos uma 
construção do pensamento crítico, confrontando rea-
lidades em busca da verdade, a fim de ter em mente a 
resolução de problemas com senso crítico e moral pe-
rante a comunidade regional.

Em vista disso, percebemos que a formação cul-
tural (Bilgung) representa um aglutinar de saberes, 

promovendo um estudo amplo e assim garantindo a 
formação integral dos indivíduos. Ao analisarmos os 
documentos orientadores dos cursos compreendemos 
a importância do contexto universitário estar envolto 
nessa formação. Assim, foi possível perceber que em 
ambos os cursos existe uma preocupação em formar 
egressos emancipados, para tanto que em diferentes 
momentos, tanto das Diretrizes Curriculares, como nos 
Projetos Pedagógicos ressaltam a valorização de dife-
rentes culturas e a promoção e divulgação de saberes. 
Ainda, percebemos que o ambiente acadêmico favorece 
a construção do pensamento crítico e o confronto de 
realidades no desenvolvimento do currículo, o que po-
derá garantir a formação cultural (Bildung) nos cursos 
de Arquitetura e Urbanismo e de Direito da URI/San-
tiago. Entretanto, uma preocupação aparece ao termi-
no desse trabalho: “Será que os professores que atuam 
nestes cursos levam em conta a dimensão da Bilding ao 
desenvolverem seus conteúdos curriculares?”
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A perspectiva cidadã aparece destacadamente no ce-
nário brasileiro com a promulgação da constituição 
federal em 1988. Em diálogo com esse universo, os 
documentos das políticas públicas educacionais, vêm 
contemplando esse pressuposto. Considerando essa de-
liberação, o objetivo deste texto é analisar elementos da 
cidadania nos documentos das políticas públicas edu-
cacionais. A questão central procura responder como 
tem se delineado a perspectiva cidadã nos documentos 
de políticas públicas e, na atual conjuntura que se apre-
senta, que situações têm sido evidenciadas. Para tanto, 
realizamos pesquisa bibliográfica e documental, a partir 
do estudo de documentos da política educacional como 
Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Parâmetros Curricula-
res Nacionais (PCN), Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN), Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
e Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

No Brasil, o contexto de redemocratização a partir 
de 1985, após a Ditadura Militar imposta no país desde 
1964, trouxe a possibilidade de se delinear políticas pú-
blicas educacionais numa perspectiva cidadã, lançando 
um olhar, pela primeira vez na história do país3, sobre 
os distintos contextos sociais, étnicos e culturais. Esse 
processo teve início com a construção da Constituição 
Federal de 1988, que contemplou aspectos concernen-
tes à construção de uma sociedade democrática. Nesse 

documento, a democracia, a liberdade e o pluralismo 
se destacam enquanto aspectos de um conjunto impli-
cado ao Estado Democrático. 

Foi com base neste documento que as políticas públi-
cas de educação começaram a ser pensadas no contexto 
democrático instaurado no país. Em 1996, foi publi-
cada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9394/96, compondo as deliberações a respeito da 
educação, tomada como bem público, de direito de to-
dos e como dever do Estado. A educação básica em seu 
caráter público teria, então, como incumbência, uma 
série de aspectos, os quais foram inseridos neste do-
cumento, mais especificamente ao fazer referência aos 
Princípios e Fins da Educação Nacional, no qual cons-
tam, dentre outros aspectos, a educação como dever da 
família e do Estado, visando o exercício da cidadania e 
o pleno desenvolvimento do educando, o princípio da 
igualdade de acesso e de direitos, apreço à tolerância e 
à pluralidade de ideias. Notamos, que a igualdade, li-
berdade, pluralismo, coexistência, solidariedade, valo-
rização e democracia são textualizados como princípios 
constitutivos dos percursos à cidadania. 

Foram construídos posteriormente os Parâmetros 
Curriculares Nacionais em 1998 referentes aos aspec-
tos da tradição pedagógica brasileira, da constituição da 
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escola e da sua dimensão cidadã, orientações didáticas 
quanto à autonomia, diversidade, interação e coopera-
ção, disponibilidade para a aprendizagem, organização 
do tempo e do espaço e seleção de materiais, além de 
possibilidades de avaliação. E as Diretrizes Curricula-
res Nacionais, em 2013, destinadas a levar ao conhe-
cimento a legislação educacional brasileira referente às 
distintas etapas da educação básica: Diretrizes Gerais 
para a Educação Básica; Revisão das Diretrizes para a 
Educação Infantil, para o Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos, para o Ensino Médio, para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, para a Educação 
Básica nas escolas do campo e para o atendimento edu-
cacional especializado na modalidade Educação Espe-
cial, além de orientar sobre a oferta de educação para 
jovens e adultos em situação de privação de liberdade 
nos estabelecimentos penais, para Educação de Jovens 
e Adultos – EJA, para a Educação Escolar Indígena, 
educação escolar de crianças, adolescentes e jovens em 
situação de itinerância, para a Educação Escolar Qui-
lombola, para a Educação das Relações Étnico-Raciais 
e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Afri-
cana. Também as Diretrizes Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos.

Os PCNs (1998), no documento proposto enquanto 
parâmetro às ações educacionais, refere-se ao respeito 
às diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas 
e políticas em uma sociedade múltipla, estratificada e 
complexa. O cidadão e a cidadania são expressos como 
processo e meta para o acesso aos bens públicos e co-
nhecimentos relevantes. Essas textualizações se enlaçam 
ao conjunto dos documentos da CF e da LDB, com 
um empenho específico em referir, também, o caráter 
aberto à construção pelas escolas e professores. De par 
com o conjunto documental, as orientações são trazidas 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) (BRA-
SIL, 2013). Estas, consideram seu papel de indicador 
de opções políticas, sociais, culturais, educacionais, e 
a função da educação, na sua relação com os objetivos 
constitucionais de projeto de Nação, fundamentando-
-se na cidadania e na dignidade da pessoa, o que impli-
ca igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, res-
peito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. 

Nos PCN’s (1998, p. 27) a compreensão é de que 
o exercício da cidadania exige o acesso de todos à to-
talidade dos recursos culturais relevantes para a in-
tervenção e a participação responsável na vida social. 
Nesse sentido, o domínio da língua falada e escrita, 

os princípios da reflexão matemática, as coordenadas 
espaciais e temporais que organizam a percepção do 
mundo, os princípios da explicação científica, as con-
dições de fruição da arte e das mensagens estéticas, os 
domínios de saber tradicionalmente presentes nas di-
ferentes concepções do papel da educação no mundo 
democrático dentre outras exigências que se impõem 
no mundo contemporâneo.

O complexo documental denota um empenho em 
referir e qualificar a cidadania. Paralelamente a todo 
esse conjunto normatizador, desde 1985 é configu-
rada formalmente a política nacional do livro didáti-
co, a partir do Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD). Esta, é a complexificação da produção de li-
vros didáticos destinados às escolas públicas que vinha 
sendo delineado desde o século XIX, mas que desde a 
década de 1930 é que tomava as primeiras medidas de 
construção de propostas didáticas para o atendimen-
to dos estudantes do país, avançando para o Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) em 1985, com 
novas deliberações principalmente relacionadas, mais 
adiante, à democratização do acesso ao LD e contem-
plando aspectos da formação cidadã.

Considerando os desdobramentos da política na-
cional do livro didático é importante problematizar as 
dinâmicas dessas políticas por constituírem-se como 
direcionamento, muitas vezes, aos conteúdos no con-
texto escolar e norteadoras de mudanças e (re)adequa-
ções de propostas didático-pedagógicas na medida em 
que, em muitas realidades, estes materiais são utilizados 
como principal fonte de pesquisa ou como elemento 
principal da aula. Além da produção e distribuição a 
todos os níveis da educação básica (anos iniciais e finais 
do ensino fundamental, ensino médio, e educação de 
jovens e adultos), essa política deu maior visibilidade 
às diversidades e aos distintos contextos em que vivem 
os brasileiros. 

O processo, embora ainda a ser melhorado, tendo 
em vista a qualidade das obras e a sua produção, trouxe 
aspectos democráticos e cidadãos ao debate e contri-
bui à formação para a cidadania. Permanece, portanto, 
como um desafio ainda presente na proposição de li-
vros didáticos, a relação entre quantidade destes mate-
riais (pela disponibilização a todas as escolas e redes) e a 
qualidade destas produções. E essa qualidade vai muito 
além de textos e atividades bem elaboradas, reverbera, 
principalmente, no modo como são construídos para 
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trazer à vivência de todos os estudantes a cidadania 
como uma prática social.

Além do livro didático, a definição de uma Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC), prevista na Cons-
tituição Federal de 1988 e debatida nos últimos anos 
até sua atual implementação no final de 2017, trou-
xe, inicialmente, uma marca bastante forte no sentido 
da perspectiva cidadã, cuja marca, na versão final da 
BNCC, tornou-se mais branda, embora não desarticu-
lada da proposta, que tem como centralidade o desen-
volvimento da aprendizagem a partir de habilidades e 
competências. Esse documento (BNCC, 2017), consi-
dera competência como a mobilização de conhecimen-
tos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para 
resolver demandas complexas da vida cotidiana, do ple-
no exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A 
cidadania, é inserida nas dez competências gerais pro-
postas pela Base Nacional para a educação básica. A 
habilidade propõe valorizar a diversidade de saberes e 
vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas ali-
nhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de 
vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica 
e responsabilidade.

O exercício da cidadania, embora mencionado tanto 
nos aspectos gerais deste documento quanto ao se refe-
rir especificamente aos componentes curriculares, não 
avança o debate sobre que cidadania se propõe e sob 
que perspectiva pode ser pensada. A dimensão da ci-
dadania considerado na BNCC se refere à Constituição 

Federal de 1988, na qual menciona o artigo 205, que 
reconhece a educação como direito fundamental com-
partilhado entre Estado, família e sociedade, determi-
nando que a educação, como um direito de todos, será 
promovida e incentivada com a colaboração da socie-
dade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. No entanto, a BNCC tem como foco 
o desenvolvimento das competências por meio da in-
dicação clara do que os alunos devem “saber” (conhe-
cimentos, habilidades, atitudes e valores) e do que de-
vem “saber fazer” (mobilização para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do exercício da cidada-
nia e do mundo do trabalho). Esse processo, segundo 
o documento, oferece referências para o fortalecimen-
to de ações que assegurem as aprendizagens essenciais. 

Diante disso, o foco principalmente está na constru-
ção de um aparato de elementos, explicitados em vários 
momentos, e a cidadania mencionada brevemente, sen-
do um elemento pouco aprofundado. Isso se observa, 
ainda, na sua inserção pouco aprofundada nos com-
ponentes curriculares, os quais, apesar de menciona-
rem essa perspectiva, não inserem diretamente aportes 
para que isso se efetive. Assim, a cidadania, compreen-
dida como exercício de participação social sob uma di-
mensão igualitária, constitui-se como uma necessidade 
de ser pensada e debatida, visto que conforme Milton 
Santos (2007) é hoje, ainda, incompleta. Assim, mu-
danças no uso e na gestão do território se impõem, se 
queremos criar um novo tipo de cidadania, uma ci-
dadania que se nos ofereça como respeito à cultura e 
como busca da liberdade.
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Nas últimas décadas, foi possível identificar um es-
forço, tanto em âmbito nacional quanto internacional, 
para a implementação de mudanças significativas no 
que diz respeito ao sistema educacional, visando a uma 
transformação no espaço escolar para que não houves-
se mais a exclusão de nenhum estudante. No Brasil, 
esse avanço foi implementado através da Lei Brasileira 
de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (Lei no 13.146/2015), que evidencia 
o seu objetivo inclusivo de “assegurar e promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania” (Art. 1º). 
No capítulo referente ao Direito à Educação, a norma 
também garante:

[...] sistema educacional inclusivo em todos os níveis 
e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a al-
cançar o máximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 
sociais, segundo suas características, interesses e neces-
sidades de aprendizagem (Art. 27).

Certamente, a existência da Lei no 13.146/2015 é 
primordial para que possa ocorrer a inclusão de uma 
criança ou adulto na escola. No entanto, ela, por si só, 
não garante essa efetivação. Nesse sentido, reconhecer 
os avanços conquistados não significa afirmar que as 
dificuldades históricas ligadas à exclusão de certos gru-
pos populacionais foram vencidas.  

Crianças com deficiências e/ou patologias graves do 
desenvolvimento fazem parte de um dos grupos com 
a característica histórica de exclusão social e escolar. 
Em muitos casos, o próprio lar era o único espaço de 
convivência, socialização e existência dessa população, 
e o acesso à escolarização, quando existia, se restringia 

aos centros especializados, como as associações de pais 
e amigos dos excepcionais (Apaes). Infelizmente, em 
muitos casos, essa lógica excludente insiste em perpe-
tuar-se. Muitas justificativas já foram utilizadas na ten-
tativa de manter essa segregação, sendo ainda bastante 
comum a alegação de uma suposta incapacidade desses 
alunos de acompanharem a aprendizagem dos demais e 
de alcançarem determinado padrão de eficiência, além 
da declaração de despreparo das próprias escolas e dos 
profissionais envolvidos para acolherem e trabalharem 
nesse sentido.

A perspectiva de construir caminhos, para além das 
críticas vazias e longe do apontamento de culpados, 
está na possibilidade de pensar e analisar os processos 
de exclusão e de inclusão presentes na sociedade e na 
cultura. Ou seja, faz-se 

[...] necessário analisar as formas resistenciais, aque-
las que a aparente aceitação das leis sobre inclusão so-
cial e escolar tem dado lugar, criando uma ilusão de 
participação que, numa vasta quantidade de casos, na 
realidade perpetuam uma forma mais sutil de discri-
minação. A inexistência de estruturas institucionais e 
especializações docentes para dar sustentação à inclu-
são, transformam os direitos das crianças de usufruí-
rem das estruturas educacionais numa expressão de 
bons desejos, sem condições de efetivação. As leis de 
inclusão já têm mais de duas décadas e as instituições 
educacionais ainda não definiram como instrumenta-
lizá-las (JERUSALINSKY, 2015, p. 253-254).

Para tratar do tema da inclusão, podemos nos reme-
ter ao início da vida, quando todo e qualquer ser huma-
no encontra-se em condições de extrema ineficiência e 
vulnerabilidade, sendo completamente incapaz de so-
breviver e de se constituir enquanto sujeito se não re-
ceber o auxílio e os cuidados de um adulto experiente. 

mailto:ppgedu@upf.br 
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Em outras palavras, se um indivíduo adulto pode con-
siderar-se um sujeito capaz – dotado de inteligência, 
com capacidade de pensar, de produzir e de realizar 
funções complexas – isso é fato somente porque, em 
um tempo longínquo e primitivo, quando ainda era 
um pequeno bebê, alguém o cuidou e o supôs sujeito, 
antes mesmo que ele, realmente, o fosse. 

Freud, em Projeto para uma psicologia científica 
(1996), esboça um modelo de aparelho psíquico ori-
ginário, referindo-se a um padrão de funcionamento 
mental incipiente presente nos primeiríssimos tempos 
de vida. Discorre sobre um aparelho ineficiente, que 
funciona no sentido do alívio das tensões e urgências 
sentidas por meras descargas corporais, como pelo cho-
ro e pela agitação motora, por exemplo. Ou seja, apare-
lho que funciona sem nenhum tipo de processamento 
psíquico, mas que reserva a possibilidade de constitui-
ção de um funcionamento mais complexo, com maior 
eficiência e capacidade elaborativa.

Nesse período da vida, somente o ingresso do adulto 
experiente pode oferecer, através da ação específica, as 
vias para a experiência de satisfação e de atendimento 
das necessidades. É justamente a relação intersubjetiva 
e prazerosa que atravessa esses cuidados que impulsio-
nará o avanço psíquico da criança.  

[...] a ação específica só pode ser promovida de deter-
minadas maneiras. O organismo humano é, a princí-
pio, incapaz de promover essa ação específica. Ela se 
efetua por ajuda alheia, quando a atenção de uma pes-
soa experiente é voltada para um estado infantil por 
descarga através da via de alteração interna. Essa via 
de descarga adquire, assim, a importantíssima função 
secundária da comunicação, e o desamparo inicial dos 
seres humanos é a fonte primordial de todos os moti-
vos morais (FREUD, p. 370, grifos do autor). 

Nesse sentido, nos primórdios, todo e qualquer ser 
humano é um ser deficiente, que depende inteira e 
completamente de um outro, inclusive, para que pos-
sa sobreviver e se humanizar. Isso significa que o bebê 
pode, por exemplo, ao sentir fome, chorar e gritar por 
horas de maneira totalmente ineficaz, pois a descarga 
motora não é capaz de proporcionar alívio, nem de ces-
sar o estímulo endógeno da fome. Ou seja, a tensão in-
terna persistirá se não houver um outro que se sensibili-
ze com o bebê e atenda as suas necessidades. Esse gesto 
é um ato de inclusão. Então, quem pôde ser incluído 
e constituir-se como sujeito tem o compromisso ético 
e moral de fazer o mesmo por outros seres humanos, 

supor e acreditar que dali poderá emergir um sujeito, 
mesmo nos casos que, a princípio, pareçam desoladores. 

Isso quer dizer que, mesmo que um bebê nasça com 
alguma deficiência e/ou patologia grave, seu desenvol-
vimento psíquico também funcionará a partir dos mes-
mos princípios, porém com algumas dificuldades adi-
cionais. Além disso, independentemente de haver ou 
não alguma patologia que se impõe, não há como pré-
-determinar qual será a capacidade psíquica de alguém. 
A única certeza é de que na infância há que se investir 
incansavelmente. 

Entretanto, para que realmente se estabeleça uma 
relação intersubjetiva entre um adulto e uma criança 
atravessada pela imposição de uma deficiência ou pato-
logia grave – e para que realmente se trabalhe em prol 
do seu desenvolvimento e da sua constituição enquanto 
sujeito – é preciso, antes de tudo, que se rompa com as 
resistências internas ao diferente. Em outras palavras, 
o adulto necessita estar aberto à criança em toda a sua 
complexidade, sem preconceitos e/ou julgamentos de 
valor. Somente assim poderá estar com ela e enxergá-la 
em sua totalidade, tanto nos seus aspectos menos desen-
volvidos quanto em suas, muitas vezes sutis, eficiências.  

Em O Estranho (1996), Freud problematiza que as 
resistências internas ao diferente, geralmente manifestas 
através da sensação de estranheza, desconforto, repulsa 
e aflição a algo aparentemente externo a si, “conduzem 
ao mesmo resultado: o estranho é aquela categoria do 
assustador que remete ao que é conhecido, de velho, e 
há muito familiar” (FREUD, p. 238).     

Dessa maneira, o diferente ou estranho do outro evo-
ca no sujeito o estranho em si mesmo, ou seja, mobiliza 
nele próprio as suas características mais arcaicas e pri-
mitivas recalcadas, que tanto rejeita e sente como ocul-
tas e perigosas a si mesmo. Assim, o terror e a repulsa 
sentidos pela evocação dos próprios conteúdos, tão si-
milar ao estranho do outro e tão familiar a si mesmo, 
evidencia-se através do sentimento que é projetado para 
fora de si, como se o estranho, o terrível, o repugnante 
e o assustador estivessem fora, no outro.   

Zygouris (1998) afirma que todo ser humano quan-
do chega ao mundo é aberto ao outro, isto é, entrega-
-se completamente e é capaz de adotar qualquer um 
que o cuide. Assim, não se nasce preconceituoso, mas 
se torna, sendo possível localizar aproximadamente o 
marco desse início no oitavo mês de vida da criança, 
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de forma que “a xenofobia se torna possível com o re-
conhecimento do ‘EU’ e se desenvolve com a consti-
tuição do ‘nós’” (ZYGOURIS, p. 194, grifo da autora). 

Sobre o tema da inclusão e da exclusão pode-se, ain-
da, pensar que:

Para a Psicanálise, portanto, o estranho do outro é an-
tes de tudo um estrangeiro interno. O inconsciente, 
esse que não é eu, constitui um lugar psíquico, um to-
pos, o outro interno que cinde e habita o sujeito, mas 
que é estranho ao eu-consciente. Esse desconhecido 
em mim – que me constitui e me pertence, causa es-
tranheza, assombro e uma imensa resistência para re-
conhecê-lo – irá se desdobrar nas formas de lidar com 
o terceiro. [...] A criança desordenada coloca o adulto 
frente ao estranho, ao inadequado, ao diferente, que 
é uma parte do próprio eu de difícil contato, de fácil 
repúdio. Podemos assim compreender a tendência a 
tratar o outro/estranho com rechaço pela dificuldade 
de reconhecer algo de estranho em nós mesmos. Trata-
-se do modo singular com que cada sujeito/professor, 
em contato com o estranho do aluno, na estreita de-
pendência da singularidade de seu potencial psíquico 
e subjetivo, vai modulando as possibilidades de (des)
encontro. Nessa perspectiva, a amplitude dos modos 
de relação com o outro pode variar desde a atenção cui-
dadosa e o acolhimento (reconhecimento do outro), à 
evitação ou indiferença (negação do outro), até o ex-
tremo do rechaço e da xenofobia (destruição do ou-
tro) (SANTOS et al., 2018, p. 490, grifos dos autores).  

Foucault, em História da Loucura (2013), também 
aborda a temática do preconceito e da exclusão do dife-
rente. Em uma trajetória histórica, resgata a segregação 
praticada frente à lepra e, posteriormente, às doenças 
venéreas e a sua sucessora, a loucura. Assim, na práti-
ca da exclusão, não se segrega somente a loucura, mas 
também o existir do excluído enquanto sujeito. Nes-
se sentido,  

[...] o louco é reconhecido, pela sociedade, como es-
tranho em sua própria pátria: ele não é libertado de 
sua responsabilidade; atribui-se-lhe, ao menos sob a 
forma do parentesco e da vizinhança cúmplices, uma 
culpabilidade moral, ele é designado como sendo o 
Outro, o Estrangeiro, o Excluído. O conceito tão es-
tranho de alienação psicológica [...] é, no fundo, ape-
nas a confusão antropológica dessas duas experiências 
de alienação, uma que concerne ao ser caído sob o po-
der de outro, alienado e acorrentado à sua liberdade; 
a segunda diz respeito ao indivíduo que se tornou um 
Outro, estranho à semelhança fraterna dos homens em 
si (FOUCAULT, p. 150).

Ao pensar na atual realidade escolar, existem, pelo 
menos, duas ameaças frente à possível inclusão de uma 
criança com deficiência ou patologia: uma residiria na 
não integração dessa criança na escola regular, pela via 
de uma avaliação fundamentada pela suposta incapaci-
dade da criança acompanhar o aprendizado dos demais 
– em outras palavras, de não ter lugar, não pertencer 
àquele espaço comum – e, assim, ser encaminhada a 
uma escola “especializada”. A segunda ameaça, de ma-
neira mais velada, seria a integração dessa criança na 
escola regular, porém não a sua inclusão – na qual ha-
veria uma visão estigmatizada dela, que seria enxerga-
da, e talvez até chamada, como a estranha, a incapaz, 
a deficiente, etc. 

As dificuldades erigidas frente à educação inclusiva 
são uma realidade e a questão demanda respostas ou, 
pelo menos, alternativas. Há que se pensar em quan-
do, como e por que se concretizou ou não um proces-
so inclusivo e, assim, contribuir para a consolidação 
de processos possíveis. Da mesma maneira, é preciso 
oferecer sustentação aos professores para a efetivação 
de uma prática docente sensível, capaz de acolher e 
oferecer reconhecimento ao sujeito enquanto alguém 
com subjetividade, particularidades e potencialidades, 
apesar das dolorosas limitações.
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Carolina Pereira Noya1

Começa-se pela discussão necessária – praticamente 
inevitável – a acerca do que celebramos como um “di-
reito de todos” – a educação. O contexto educacional 
contemporâneo provoca a problematização em relação 
à inclusão escolar, nesse sentido, destaca-se que as po-
líticas públicas de inclusão escolar são um movimento 
que, junto com outras formas de inclusão, operam na 
racionalidade neoliberal. A inclusão como estratégia 
do Estado brasileiro para fazer acontecer um modo de 
vida alinhado com o nosso tempo, leia-se um tipo de 
vida neoliberal (LOPES, 2013). 

Para Menezes (2011, p.33), “uma vez que a inclu-
são escolar tenha sido inventada como uma necessida-
de, coube ao Estado aliar-se à escola com a produção 
de políticas de inclusão escolar para produzir subjeti-
vidades úteis às suas intenções e objetivos”, assim, a 
escola moderna apresenta-se como engrenagem que 
faz funcionar a racionalidade inclusiva por excelência. 
Estou inserida nesse contexto escolar, atuando como 
professora de Sala de Recursos Multifuncionais2, e é 
a partir dessa inserção na escola que percebo, forte-
mente marcado, o discurso que captura a todos como 
responsáveis pela “educação para todos”. Tais práticas 
discursivas circulam em materiais didáticos de forma-
ção elaborados pelo MEC, tais como o Volume 3 - A 
Escola - da coleção Educação inclusiva (2004), no qual 
se faz a defesa de que: 

À medida que todos forem envolvidos na reflexão so-
bre a escola, sobre a comunidade da qual se originam 
seus alunos, sobre as necessidades dessa comunidade, 
sobre os objetivos a serem alcançados por meio da ação 
educacional, a escola passa a ser sentida como ela real-
mente é: de todos e para todos (BRASIL, 2004, p. 10)3. 

Creio que precisamos colocar sob suspeita a defesa 
da educação para todos, pois, com Varela e Alvarez-
-Uria (1992), entendo que a universalidade da escola 
não passa de uma invenção. Para esses autores, a escola 
nem sempre existiu, por isso, em seus estudos, abor-
daram as condições sociais e históricas que permiti-
ram a invenção da escola como instituição universal e 
eterna. Neste exercício de tensionamento, considera-se 
que a escola estabelece uma relação de produção mú-
tua com a Modernidade. Para Pineau (2008, p. 85), 
“[...] a Modernidade construiu uma forma específica 
de referir-se ao fato educacional e que a escola conse-
guiu apropriar-se dela e levar à ação dita concepção. A 
Modernidade ancorou-se na escola e a escola ocupou-
-se da modernização”. 

Assim, a defesa do direito de todos à educação pode 
ser percebida nessa relação de produção mútua entre a 
escola e a sociedade burguesa, justificada na intenção 
de civilizar a massa. Nessa esteira, Varela e Alvarez-Uria 
(1992, p. 93) ainda sinalizam que,

Não se trata, pois de uma simples reprodução, mas, ao 
invés disso, de uma autentica invenção da burguesia 
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para “civilizar” os filhos dos trabalhadores. Tal vio-
lência, que não é exclusivamente simbólica, assenta-se 
num pretendido direito: o direito de todos à educação. 

Na Contemporaneidade, a inclusão escolar é uma 
potente estratégia para a universalização dos direitos 
humanos, e a escola posiciona-se como produto central 
da Modernidade, como espaço privilegiado para a for-
mação de sujeitos, produtos e produtores dessa lógica 
moderna. A defesa da Educação Inclusiva que circula 
nos discursos oficiais, a exemplo do Volume 3 - A Esco-
la - da coleção Educação inclusiva (2004), aponta que:

Escola inclusiva é, aquela que garante a qualidade de 
ensino educacional a cada um de seus alunos, reco-
nhecendo e respeitando a diversidade e respondendo 
a cada um de acordo com suas potencialidades e ne-
cessidades (BRASIL, 2004, p. 07).

Porém, reconhecer e respeitar cada aluno de acordo 
com suas necessidades e potencialidades, não é uma 
premissa inaugurada, no Brasil, com o advento das po-
líticas de inclusão escolar. A escola moderna desde sua 
invenção busca ser um espaço de todos. Nesse senti-
do, cabe lembrar do movimento conhecido por Escola 
Nova que, em 1932, foi instituído por meio do Ma-
nifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Nesse docu-
mento, são divulgadas diretrizes de reconstrução para 
o sistema educacional brasileiro, e esse documento teve 
como um dos seus signatários Anísio Teixeira, que:

Em toda a sua produção, o tema da democracia no âm-
bito da escola e fora dela foi decisivo e se impôs sobre 
outros temas. Sob essa ótica, elaborou uma interpre-
tação de conjunto da história, da sociedade e  da edu-
cação brasileira ao buscar construir, sobretudo, uma 
ponte entre a reforma da sociedade pela educação e a 
renovação cultural desejada, no sentido da valorização 

da ciência, do industrialismo e da democracia, que 
ganha com a sua vida e obra uma entonação própria, 
distinta mesmo de outros intelectuais que colabora-
ram com os seus projetos ou se opuseram a eles. Em 
síntese, o que Anísio Teixeira defende em tudo o que 
escreveu é a educação como um direito de todos (NU-
NES, 2000, p. 14 e 15).

Foi na década de 1930 que os ideais progressistas 
adentraram fortemente o contexto educacional brasi-
leiro. Impulsionados pelo avanço da industrialização, os 
pioneiros da Educação Nova, como são conhecidos os 
componentes desse Manifesto, defendiam maior ofer-
ta educacional e a cientificização do campo da educa-
ção, portanto, sob a defesa da universalização do en-
sino público a escola moderna pode ser tomada como 
aquela que está sempre na luta pela inclusão. Hattge 
(2007, p. 192) compreende que “essa maquinaria mo-
derna de captura de determinados indivíduos desde a 
mais tenra idade, vê-se agora frente a uma antiga, po-
rém renovada missão: incluir a todos”. É assim que 
percebo a relação entre a invenção da escola moderna 
e as políticas de inclusão escolar, como espaço homo-
geneizante e universalizante, ou seja, como espaço de 
todos. Nesse contexto, entendo ser necessário pensar/
discutir quais os efeitos desta relação nos processos de 
in/exclusão no contexto escolar. Por fim, cabe ressaltar 
que nesta escrita inclusão e exclusão não são tomadas 
como contrárias e antagônicas, já que na lógica neolibe-
ral não estamos totalmente incluídos ou excluídos nos 
processos econômicos, educacionais, sociais, portanto, 
in/exclusão “(...) para mostrar aquilo que é peculiar 
ao nosso tempo, ou seja, atender à provisoriedade de-
terminada pelas relações pautadas pelo mercado e por 
um Estado neoliberal desde a perspectiva do mercado 
(LOPES et al, 2010, p. 6). 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB 9394/96) define os princípios democráticos que 
tratam da educação inclusiva, abordando a necessida-
de de oferecer oportunidades iguais para todos e a per-
cepção de que a escola deve atender a diversidade. Esta 
necessidade de atender aos alunos sem distinção e pre-
conceito traz novos rumos para construção da escola 
democrática. 

Infelizmente se observa, em relação à inclusão, ações 
isoladas e simbólicas associadas a um conjunto de leis, 
projetos e iniciativas sem importância e desarticuladas 
tramitando entre as diversas instâncias do poder públi-
co. Em todos os casos, se percebe uma concepção de 
sujeito fragmentado, incompleto sem a necessária in-
corporação das múltiplas dimensões da vida humana.

A abrangência dos dispositivos na educação especial 
pressupõe uma revisão geral nas políticas administra-
tivas e nas posturas individuais relacionadas aos por-
tadores de necessidades educativas especiais. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação número 9394/96 defi-
ne os caminhos a serem seguidos pela educação espe-
cial no Brasil em seu capítulo V, nos artigos 58 a 60.

Conforme definição do Centro Nacional de Reestru-
turação Educacional (CNRE, 1994, p.1), “educação in-
clusiva significa provisão de oportunidades equitativas 
a todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiên-
cias severas para que eles recebam serviços ocasionais 

eficazes, com os necessários serviços suplementares de 
auxílios e apoios em classes adequadas à idade em es-
colas da vizinhança, a fim de prepará-los para a vida 
produtiva como membros da sociedade”.

Ao analisar a origem da história especial no Brasil se 
constata que a sua evolução é paralela a conquista dos 
direitos humanos. A história registra que em determi-
nada época pessoas com deficiências eram sacrificadas 
porque nada de útil representava para a sociedade.

Mazzotta (2009, p.17), destaca dois períodos mar-
cantes na evolução da educação especial no Brasil mar-
cados pela abrangência das ações desenvolvidas para a 
educação dos portadores de deficiência.

O primeiro período de 1854 a 1956 com iniciativas e 
particularidades isoladas. Em 1854, D. Pedro II fun-
dou no Rio de Janeiro o Instituto de Meninos Cegos, 
sob a influência direta do Instituto Nacional de Jovens 
Cegos de Paris. No ano de 1890 ocorre a mudança do 
nome, chamando-se assim Instituto Benjamin Cons-
tant - IBC. Também no Rio de Janeiro, D. Pedro II 
(1857) fundou o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, 
o qual, após cem anos de fundação, passou a chamar-se 
Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES. Ca-
racterizou-se como estabelecimento educacional volta-
do a “educação literária e o ensino profissionalizante” 
de meninos com idade entre 7 a 14 anos.

Conforme Mazzotta (2009), em ambos os institu-
tos, tempos depois da inauguração, foram instalados 
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oficinas para a aprendizagem de ofícios. Oficinas de 
tipografia e encadernação para os meninos cegos e de 
tricô para as meninas; oficinas de sapataria, encaderna-
ção, pautação e douração para os meninos surdos. O 
Imperador promove em 1883 a realização do 1º Con-
gresso de Instrução Pública, sendo que um dos prin-
cipais tema abordado foi “Sugestões de Currículos e 
Formação de Professores para Cegos e surdos”.

No ano de 1874 o Hospital Estadual de Salvador, 
hoje Hospital Juliano Moreira, iniciou a assistência aos 
deficientes mentais. Por falta de informações a respei-
to do tipo de assistência prestada, não caracterizou-se 
como instituição educacional. Em 1947 foi criada a 
Fundação para o Livro do Cego no Brasil, e o Instituto 
Benjamin Constant mais a Fundação Getúlio Vargas - 
FGV criam o 1º Curso de Especialização dos Professores 
na Didática de Cegos. De 1951 a 1973 o curso de for-
mação, passa a ter convênio com o Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos – NEP (MAZZOTTA, 2009).

Para Carvalho (2007, p.54), inclusão “implica em 
não segregação o que requer dinamismo, mudanças de 
atitudes e muitas reflexões em torno de sua operaciona-
lização, na escola e na sociedade“. A escola inclusiva se-
ria aquela que se abre a todos que reconhece as diferen-
ças individuais, que atende as necessidades de cada um 
e que está comprometida com a qualidade dos alunos.

Nesse sentido, a escola precisa capacitar-se para aten-
der a todas as crianças, dando-lhe condições de emanci-
pação educativa, valorizando de uma forma dinâmica e 
construtiva a responsabilidade de formar cidadãos livres 
e críticos, apenas com certas limitações físicas, cum-
prindo assim a Constituição que garante a igualdade 
entre todos os cidadãos. A escola, para que possa ser 
considerada um espaço inclusivo, precisa abandonar a 
condição de uma instituição burocrática, apenas cum-
pridora das normas estabelecidas pelos níveis centrais. 

Conforme Sassaki (2007, p.14): “muitos países já 
adotaram a abordagem inclusiva em suas escolas e o 
Brasil já começou a buscar o seu caminho, mesmo com 
pouca ajuda técnica e financeira. Porém com grande 
determinação por parte dos diretores, professores e pais, 
assim como alguns secretários estaduais e municipais 
de educação”.

Portanto, espaço escolar deve ser visto como espaço 
de todos e para todos, assim necessita-se de uma nova 
escola que promova a reflexão crítica e a pesquisa, não 

tendo medo de se arriscar, com coragem para criar e 
questionar o que está estabelecido, investindo na ino-
vação, e se inserindo na proposta da inclusão.

Segundo estudos realizados por Mazzotta (2009, 
p.16) desde o final da década de cinquenta e início dos 
anos sessenta vem ocorrendo na Política Educacional 
Brasileira a integração da “educação de deficientes”, da 
“educação de excepcionais” e da “educação especial”.

Com o surgimento das novas diretrizes para a edu-
cação especial, a escola tradicional de ensino comum e 
escolas especiais estão em busca de soluções para aten-
der as exigências dessa legislação, pois sua importância 
cresceu à proporção que confirma, de maneira formal, 
as agressões aos direitos das pessoas portadoras de neces-
sidades educativas especiais, segregadas, em sua maioria 
nas escolas e institutos especializados, sem ter condições 
materiais e psíquicas para crescerem quanto cidadão. 

Barbosa (1999) relata que o portador de deficiência 
é uma pessoa com direitos. Existe, sente, pensa e cria, 
portanto não se pode privá-lo de experiências reais, 
as quais proporcionam condições de desenvolvimento 
que valorizam a independência corporal e a maturida-
de emocional.

Mas, o que ainda acontece nas escolas é no fato de 
que muitos professores temam inovações e assumir no-
vos riscos, e nesses considerados riscos está a inclusão, 
que nem sempre é bem recebida pelos profissionais da 
escola, que encaram como algo negativo e com descon-
fiança já que estão acostumados com o modelo tradi-
cional de ensino. Deste modo, a figura do Gestor tor-
na-se de fundamental importância na superação dessas 
barreiras buscando recursos que possam auxiliar a co-
munidade escolar com toda a estrutura necessária para 
que a inclusão se efetive, esses recursos são tanto ma-
terial como humanos, através de cursos de formação, 
encontros, simpósios. (SAGE,1999).

Para Luck (2009) a gestão pedagógica está direta-
mente ligada ao foco da escola e constitui uma dimen-
são que dinamiza todo o capital intelectual e material 
da escola, contribuindo com as competências sociais e 
pessoais necessárias para inserção do educando na so-
ciedade. Considerando a dimensão da gestão escolar, 
e sua importância para o processo de inclusão, o ges-
tor deve ser capacitado para estar à frente de uma es-
cola com demandas nem sempre fáceis de materializar, 
dependendo de verbas públicas, usando a criatividade 
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para manter a motivação e aprendizagem, e, capacitar 
a escola como um todo para receber educandos com 
necessidades especiais, promovendo assim, a inclusão, 
preparando o aluno para participar da sociedade como 
ser atuante possa intervir na sociedade como cidadãos 
que é dotado de direitos sociais, políticos e econômicos.

A educação inclusiva tem força transformadora, e 
aponta para uma nova era não somente educacional, 
mas para uma sociedade da unidade na diversidade. En-
tretanto, este assunto ainda é um grande desafio para 
o sistema educacional brasileiro. 

Garantir ao indivíduo portador de necessidades edu-
cativas especiais o direito à escolaridade, numa esco-
la comum regular, não representa apenas um ato de 
amor, visto que esse sentimento é peculiar e se dá es-
pontaneamente, sem se quer exigir reflexão prévia. 
A questão da integração, muito mais que um ato de 
amor, representa o exercício do respeito, um senti-
mento mais sublime que o amor, pois permite, até 
mesmo seu desenvolvimento e sua sustentação. To-
dos nós queremos ser respeitados, em qualquer si-
tuação, por qualquer pessoa. “A integração reclama o 
direito de todas as crianças serem aceitas pela escola 
pública,  não obstante o aspecto atípico ou desvian-
te que apresentem em termos de aparência, capaci-
dade ou comportamento” (FONSECA, 2005, p.209).

Conforme Mantoan (2002) a Educação Especial in-
corpora princípios de uma pedagogia da qual todas as 
crianças possam se beneficiar, pois assume que as di-
ferenças humanas são normais e que a aprendizagem 
pode ser adaptada às necessidades da criança, e não 
somente se adaptar a criança. Uma pedagogia centra-
da na criança benéfica a todos os estudantes e, conse-
quentemente, à sociedade como um todo. 

Touraine (1998) relata que nas escolas inclusivas a 
progressão no ensino não é serial, linear, mas organi-
zada em ciclos de formação/desenvolvimento, que co-
brem as faixas etárias de 6 a 11 anos, de 11 a 14 anos 
para o caso do ensino fundamental. Assim o aluno 
transita em um nível de ensino sem reprovações, sejam 
quais forem as suas necessidades, pois não estabelecem, 
quando uma criança ou jovem devem mudar de ciclo.

Assim, se estabelece uma nova lógica organizacional, 
em que o processo escolar não se limita exclusivamente 
aos avanços cognitivos e em que o tempo escolar é va-
lorizado e entendido como uma etapa da vida do alu-
no que concorre para a formação de sua personalidade 
como um todo (TOURAINE, 1998).

No entender de Michels (2006) e Sage (1999), o ges-
tor deve ser o primeiro a se conscientizar do seu papel 
na organização da escola de modo que se torne inclu-
siva. Só assim será possível promover mudanças edu-
cacionais, de forma a transformar as escolas.  
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A violência entre pares na escola constitui uma im-
portante preocupação da educação contemporânea. Se-
gundo estudo recente elaborado pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
– UNESCO –, cerca de 246 milhões de crianças e jovens 
sofrem violência escolar anualmente (UNESCO, 2019). 
A urgência do tema se revela também pelos muitos es-
tudos e pesquisas que buscam compreender o fenôme-
no: seja pela via da relação entre os alunos e os meios de 
intimidação estabelecidos entre eles (NASCIMENTO e 
MENEZES, 2013; CROCHÍK et al., 2018; ZEQUINÃO 
et al., 2016); seja pelos elementos sociais reproduzidos 
no cotidiano escolar que geram essa brutalidade (SIL-
VA e BITTENCOURT, 2019); ou ainda, buscando ca-
racterizar as formas de violência, como o bullying, e 
identificar elementos ligados ao preconceito e, por ve-
zes, comuns ao fascismo (SILVA e BITTENCOURT, 
2019; BRANDÃO e MATIAZI, 2017; CROCHIK et al, 
2018). Esses estudos têm em comum a percepção de 
que, embora a violência escolar congregue componen-
tes de reprodução da barbárie e dominação suscitadas 
pela maneira como se organiza a sociedade, com desta-
que ao sistema de hierarquias, é preciso também buscar 
no indivíduo os elementos que o levam a se tornar par-
ticipante desses atos, como agressor ou como vítima, 
de modo a desvelar esses “mecanismos a eles próprios, 

procurando impedir que se tornem novamente capa-
zes de tais atos, na medida em que se desperta uma 
consciência geral acerca desses mecanismos” (ADOR-
NO, 1995b, p. 121). É nesse sentido que se inscreve 
o presente artigo. Ao trilhar a orientação de Theodor 
Adorno de que “a pesquisa pedagógica deveria dedicar 
especial atenção à hierarquia latente na escola” (ADOR-
NO, 1995a, p. 111), buscamos discutir o fenômeno da 
violência escolar a partir da caracterização dos sujeitos 
envolvidos nesse processo e da verificação de relações 
com as hierarquias escolares. Tal reflexão implica con-
siderar as características do atual modelo de escola pú-
blica pautado pelas avaliações em larga escala, pelo ge-
renciamento de indicadores de qualidade produzidos 
a partir do rendimento dos estudantes, pelo contexto 
de uniformização do currículo reforçado pela Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC) e pela aceitação da 
prerrogativa da produtividade na Educação, bem como 
do papel do professor nesse processo. 

A hipótese que levantamos é a de que o modelo pro-
dutivo de escola traz o acirramento das hierarquias, 
estabelecendo a mudança no alvo da violência (que 
estaria, agora, mais direcionada àqueles identificados 
como improdutivos mediante os padrões sociais estabe-
lecidos) e incentivando novos arranjos nesse processo. 
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Dessa forma, a dinâmica de violações ocorridas no espa-
ço escolar é novamente legitimada na medida em que a 
escola estimula a adaptação dos estudantes ao discurso 
“meritocrático”, reproduz parâmetros de sociabilidade 
baseados na competição incessante e forma os indiví-
duos como concorrentes perenes, aprofundando e re-
produzindo a dominação social.

Os dados usados neste estudo constituem parte da 
pesquisa “Violência escolar: bullying e responsabilida-
de”5, desenvolvida em escolas estaduais do município 
de Guarulhos- SP e que teve como público-alvo estu-
dantes e professores do nono ano do Ensino Funda-
mental.  As informações foram coletadas a partir da 
aplicação de questionários aos estudantes e entrevista de 
alguns de seus professores, além de entrevistas de ges-
tores das cinco escolas participantes. Neste artigo, usa-
remos parte dos dados obtidos por meio dos questio-
nários citados e das entrevistas com alguns professores. 

Compreendemos as hierarquias escolares tal como 
proposto por Adorno (1995b) ao apontar a existência 
de uma dupla hierarquia no âmbito da escola. Uma 
delas, chamada de não oficial, congregaria o conjun-
to de critérios relacionados ao comportamento, à po-
pularidade frente os pares e às aptidões físicas (força e 
destreza, por exemplo) que caracterizam o estudante 
no meio escolar, contribuindo para a criação de este-
reótipos. Concomitantemente, e estritamente ligada 
às avaliações formais, estaria a hierarquia oficial, cujos 
critérios pautam-se pelo desempenho intelectual e pelas 
notas obtidas pelos estudantes. A existência dessa dupla 
hierarquia na Educação Básica foi confirmada no estu-
do empreendido por Crochík e colaboradores (2018).

Os estudos acerca das hierarquias escolares apontam 
que os agressores situam-se, geralmente, na base da 
hierarquia oficial e no ápice da hierarquia não oficial, 
assim como os alvos preferenciais da violência escolar 
tendem a ser aqueles que estão no topo da hierarquia 
oficial e, sobretudo, na base da hierarquia não oficial. 
É o caso do estudo de Crochík e colaboradores (2018, 
p. 7), em que “os estudantes tendem a associar o pra-
ticante de bullying como sendo alguém forte, popular, 
bom nos esportes e que tem más notas”. Com relação  
 
à vítima, o estudo aponta que os agredidos tendem a 
ser os estudantes mais fracos, gordos e impopulares. 
(CROCHÍK et al., 2018). 

5 Pesquisa internacional sob coordenação do Prof. Dr. José Leon Crochik e financiada pelo CNPQ.

Em nossa pesquisa, as respostas fornecidas pelos es-
tudantes apresentam uma tendência na qual os agres-
sores ocupam o topo da hierarquia não oficial e a base 
da hierarquia oficial, o que reitera a hipótese levantada 
em estudos anteriores. Da mesma forma, os indivíduos 
que sofrem a agressão tendem a ser aqueles que ocu-
pam a base da hierarquia não oficial. Entretanto, dois 
novos elementos chamam a atenção nos dados cole-
tados: 1) os alunos que ocupam o topo da hierarquia 
oficial também aparecem como agressores, embora em 
correlação com menor significância; 2) os estudantes 
que ocupam o cume da hierarquia oficial (melhores 
notas) não foram enquadrados no grupo de estudantes 
mais vitimados. Além disso, encontramos uma correla-
ção significativa entre os melhores em Educação Físi-
ca, os mais populares e os melhores nas outras discipli-
nas. Assim, os dados coletados apontam uma possível 
mudança nas tendências relatadas em estudos anterio-
res (OLWEUS, 2013; CROCHÍK, 2015; ZEQUINÃO 
et. al., 2016; CHAVES; SOUZA, 2018; CROCHÍK et 
al., 2018) referentes ao perfil do estudante visto como 
popular/impopular. Sabemos que a popularidade não 
correspondia à obtenção de boas notas (topo da hie-
rarquia oficial) e que a alta popularidade (apresentada 
por ocupantes dos estratos mais altos da hierarquia não 
oficial) tendia a estar vinculada à demonstração de mais 
agressividade. Assim, é interessante notar que estudan-
tes com bom rendimento passam a ocupar outro papel, 
o que poderia indicar uma mudança na dinâmica das 
hierarquias com relação à violência.  

Nossa pesquisa também contemplou entrevistas com 
professores, objetivando conhecer suas concepções so-
bre a violência escolar – mais especificamente sobre o 
bullying – e sobre os perfis dos estudantes agressores 
e vítimas nesse processo. De modo geral, os docentes, 
ao contrário dos discentes, caracterizam os autores e 
vítimas da violência conforme os padrões dos estudos 
anteriores, demonstrando: um certo distanciamento, 
nesta realidade, em relação aos maus tratos que ocor-
rem no ambiente escolar; desinformação quanto às hie-
rarquias, principalmente a não oficial; e lacunas quanto 
ao entendimento do papel da própria escola. 

Vale salientar que a coleta de dados se deu entre os 
anos de 2018 e 2019, portanto em tempos de implan-
tação da BNCC que norteia o trabalho escolar a par-
tir da ideia de desenvolvimento de competências. Essa 
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perspectiva, de cunho bastante pragmático, visa tornar 
a escola um lugar que “faça sentido” aos alunos e que 
contribua para o “exercício da cidadania e para o mun-
do do trabalho”. (BRASIL, 2017). O conhecimento é 
concebido como ferramenta para que o indivíduo – 
embora sem individuação – possa resolver situações di-
versas, competitiva e eficientemente. Aliado aos já con-
solidados sistemas de avaliação, que servem ao mesmo 
tempo como controle da padronização e como indica-
dores de qualidade na educação, a ênfase na aplicação 
das aprendizagens evidencia a instrumentalização do 
conhecimento e a BNCC elege as habilidades úteis que 
gerarão competências também úteis. Cabe-nos ques-
tionar: úteis a quem e para quê? 

No entanto, a máxima de Adorno: “a educação tem 
sentido unicamente como educação dirigida a uma 

auto-reflexão crítica” (ADORNO, 1995b, p. 123), nos 
ajuda a questionar a concepção de conhecimento de 
um ponto de vista utilitário: existiria uma competên-
cia ligada a autorreflexão? Se sim, como seria possível 
mensurá-la? Nesse sentido, o modelo de escola que te-
mos construído parece ter como principal base o acir-
ramento das hierarquias, já que classifica os alunos en-
tre ‘melhores’ e ‘piores’, em competentes ou não, o que 
pode favorecer “atitudes contrárias à solidariedade, ou 
mesmo à amizade” (CROCHÍK et al., 2018, p. 5). Faz 
sentido, então, que os alunos que ocupam o topo da 
hierarquia oficial deixem de ser vitimados, pois exibem 
a marca de sucesso na escola, reverberando o ideal de 
uma sociedade competitiva que premia a produção a 
qualquer custo e pune aqueles que não se adequam às 
suas estruturas, reiterando a violência. 
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A Educação Inclusiva vista como proposta na educa-
ção, denominada de inclusão social, tem como objetivo 
acolher as pessoas excluídas da sociedade e oferecer a 
equidade de oportunidade para todos. De acordo com 
a Declaração de Salamanca (1997) “O princípio fun-
damental das escolas inclusivas consiste em que todos 
os alunos devam aprender juntos, sempre que possível, 
independentemente das dificuldades e das diferenças 
que apresentem”. A educação inclusiva se define como 
o método de inserir os portadores de necessidades es-
peciais ou com distúrbios de aprendizagem na rede re-
gular de ensino, pois nem sempre a criança que é por-
tadora de necessidades especiais (deficiente), apresenta 
distúrbio de aprendizagem, ou vice-versa, então todos 
esses alunos são considerados portadores de necessi-
dades educativas especiais. Mantoan (2002) se refere 
a necessidade de uma escola livre de preconceitos, que 
realmente valorize a interação entre diferenças promo-
vendo a construção do conhecimento. Nesse contexto 
os conteúdos devem contemplar à realidade do aluno, 
sua cultura, seus laços afetivos 

e sua identidade, pois não se podem ignorar as dife-
rentes realidades de nossos alunos, tanto sociais como 
de aprendizagem, sendo que cada vez mais alunos com 
necessidades educativas especiais procuram as escolas 
regulares para sua formação. A Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional (LDB 9394/96) define os 
princípios democráticos que tratam da educação in-
clusiva, abordando a necessidade de oferecer oportu-
nidades iguais para todos e a percepção de que a escola 

deve atender a diversidade. Esta necessidade de atender 
aos alunos sem distinção e preconceito traz novos ru-
mos para construção da escola democrática. A escola, 
assim, deve ser construída de modo que tanto seus as-
pectos estruturais físicos quanto pedagógicos atendam 
a educação inclusiva. Mendes (2010) aponta que a re- 
organização do ambiente educacional para a educação 
inclusiva deve ocorrer desde a educação infantil, dado 
a importância nesta faixa etária para o desenvolvimen-
to da inteligência, da personalidade, da linguagem e da 
socialização. Todavia, essa ainda não é uma realidade 
encontrada no ensino público nacional. Essa ação está 
em harmonia com a construção de uma sociedade de-
mocrática em que todos alcançam sua cidadania e na 
qual a diversidade é respeitada, de forma que ‘ser dife-
rente é normal’, pois as diferenças de cada um são reco-
nhecidas e aceitas. A verdadeira inclusão envolve mais 
que oferecer ao estudante com deficiência o espaço fí-
sico da escola e sala de aula, mas significa o respeito e 
a compreensão pelas suas habilidades, nesse sentido é 
importante reconhecer que um indivíduo com limita-
ções não significa que não possa ser participativo e apto 
para aprender. Esse sem dúvidas é o ponto de partida 
na reflexão de como trabalhar as diferenças de modo a 
atender as necessidades básicas e sua inclusão no meio 
social (ALVES, 2006). Na proposta inclusiva previstas 
na Declaração de Salamanca consta que “o princípio 
que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam 
acomodar todas as crianças independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lin-
guísticas ou outras.” Assim essa declaração aponta que 
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os sistemas educacionais devem implementar sistemas 
de ensino que atenda a diversidade. Não é suficiente 
apenas a legislação garantir o acesso por meio da ma-
trícula, pois para favorecer a probidade no acesso ao 
conhecimento e conseguinte inclusão social faz-se ne-
cessário à utilização de mecanismos de diferenciação 
visando equilibrar situações de ensino permitindo que 
todos tenham direito de aprender. A educação inclusi-
va tem o papel de transformar a escola regular em um 
espaço adequado para acolher as pessoas com necessi-
dades educacionais especiais e as mudanças que tornam 
os ambientes escolares inclusivos devem ser realizadas 
por cada escola a cada dia para determinada situação 
para cada aluno. A relevância da Inclusão é ter como 
resultado um repensar dos conceitos e práticas da Edu-
cação Especial atuando na escola regular sem perder a 
especificidade do seu campo do saber (MITLER, 2003). 
A Lei Brasileira de Inclusão/Estatuto da Pessoa com 
Deficiência no 13.146 (BRASIL, 2015), tem por fina-
lidade assegurar e promover os direitos deste público 
com vista à sua inclusão social e cidadania. 

Art.27. A educação constitui direito da pessoa com 
deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo 
em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 
vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 
possível de seus talentos e habilidades físicas, senso-
riais, intelectuais e sociais, segundo suas característi-
cas, interesses e necessidades de aprendizagem (p. 9). 

Com base nessa declaração entende-se que a Edu-
cação Inclusiva pressupõe um novo modelo de escola 
capaz de atender a todos os alunos e, os procedimen-
tos até então adotados são substituídos por métodos de 
remoção de barreiras, o que implica um olhar as dife-
renças individuais no contexto da aprendizagem, uma 
organização curricular, com o intuito de proporcionar 
o desenvolvimento integral de todos os alunos, de acor-
do com suas necessidades. Para a Inclusão é necessário 
rever o currículo e planejá-lo junto com os professores, 
pois segundo Brandelise (2007) a elaboração do cur-
rículo, ocorre através das diferenças e divergências de 
opiniões a propostas já consolidadas. A participação 
do docente é de suma relevância no desenvolvimento e 
planejamento do currículo, pois com base nas inúme-
ras experiências vividas no ambiente escolar, o professor 
contribui na reflexão do processo ensino-aprendizagem 
tendo em estima as singularidades de cada discente. 

3 Tecnologia Assistiva - TA é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem 
para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover vida independente e 
inclusão. (BERSCH, 2013)

Portanto, para uma Educação Inclusiva é necessário 
estrutura, organização, recursos didáticos, metodolo-
gias e estratégias de ensino, visto que, para atender a 
todos o currículo precisa se adaptar ao aluno e não o 
contrário, para isso a educação especial não pode ser 
como um ensino à parte, mas junto ao ensino regular 
utilizar metodologias recursos pedagógicos e conheci-
mentos para atender a diversidade oferecendo assim 
um ensino que contribua para o desenvolvimento e a 
inclusão social. A Declaração de Salamanca deixa claro 
que “toda criança tem direito fundamental à educação, 
e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o 
nível adequado de aprendizagem”, assim é necessário 
que sejam identificadas as necessidades de aprendiza-
gem do estudante e adequar as práticas de ensino para 
auxiliar o desenvolvimento desses alunos. Nesse sentido 
é muito importante dinamizar o currículo e abranger 
em suas propostas o ensino de aspectos de vida prática, 
que proporcione uma maior autonomia ao cotidiano. 
A inclusão é um desafio existente no âmbito escolar e 
possui um tempo para ser implementada, da mudan-
ça de paradigmas e concepções dos educadores, de um 
projeto que seja tomado como de toda a escola. Con-
comitante a isso, é necessária a mudanças das práticas 
escolares, permitindo o acesso de alunos com necessi-
dades educacionais especiais, mas antes de tudo, bus-
cando garantir sua permanência nos espaços regulares 
de ensino. Portanto, espaço escolar deve ser visto como 
espaço de todos e para todos, assim necessita-se de uma 
nova escola que promova a reflexão crítica e a pesquisa, 
não tendo medo de se arriscar, com coragem para criar 
e questionar o que está estabelecido, investindo na ino-
vação, e se inserindo na proposta da inclusão. Em rela-
ção ao atendimento educacional especializado, ele tem 
como incumbência reconhecer, preparar, e organizar 
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 
as barreiras para a plena participação considerando as 
necessidades específicas de cada estudante. As ativida-
des desenvolvidas nesse atendimento são diferentes das 
realizadas na sala regular, não substituindo a escolariza-
ção. Esse suporte atenta e ou auxilia o desenvolvimento 
dos alunos com o intuito de desenvolver a autonomia e 
independência na escola e fora dela. Alguns exemplos 
de atendimento educacional especializado é o ensino 
da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e do código 
BRAILLE, incluir a utilização dos recursos de tecnolo-
gia assistiva3, como a acessibilidade ao computador e a 
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comunicação alternativa, preparar e disponibilizar ma-
terial pedagógico ao aluno entre outros, o AEE é pre-
ferencialmente realizado no contraturno ao da classe 
comum frequentada e na própria escola desse aluno. 
Há ainda a possibilidade de esse atendimento aconte-
cer em uma outra unidade escolar próxima ou em um 
centro especializado (BERSCH, 2013). A proposta do 
AEE é ampla, abrangendo um leque de ações com o 
intuito de eliminar barreiras para o aluno com necessi-
dades educacionais especiais no ensino comum, pois a 
inclusão necessita de diferentes suportes e ajustes para 
se efetivar plenamente, pois alunos com o mesmo tipo 
de deficiência podem apresentar diferentes necessidades 
educacionais especiais, necessitando de diferentes ações 
educativas. O AEE conta com o suporte da sala de re-
cursos que são locais munidos de aparatos, mobiliários 
e materiais didáticos e pedagógicos para a proposta do 
atendimento educacional especializado que tem como 
objetivos: prover condições de ingresso, participação e 
aprendizagem no ensino regular aos alunos com defi-
ciência, transtornos globais do desenvolvimento e al-
tas habilidades ou superdotação, matriculados na rede 
pública de ensino regular. Garantir a transversalidade 
das ações da educação especial no ensino regular. Em 
relação a avaliação para os alunos com necessidades 
educacionais especiais tem que ser vista como uma pos-
sibilidade de reflexão como forma de diminuir o vio-
lento processo de exclusão causado por ela, é funda-
mental rever os processos avaliativos para que esses não 
sejam os responsáveis pela desistência e fracasso escolar 
desses estudantes. Essa avaliação deve conter recursos 
de acessibilidade para que estes tenham condições de 
expressar adequadamente suas aprendizagens. Por re-
cursos de acessibilidade podemos entender, segundo 
Sartoreto (2010, p. 03), “desde as atividades com letra 

ampliada, digitalizadas em Braille, os intérpretes, até 
uma grande gama de recursos da tecnologia assistiva, 
enfim, tudo aquilo que é necessário para suprir necessi-
dades impostas pelas deficiências, sejam elas auditivas, 
visuais, físicas ou mentais”. O objetivo da avaliação para 
os alunos com necessidades educativas especiais é mais 
que apenas medir o resultado, pois isso não traz muita 
informação sobre o aluno, mas deve-se considerar a ex-
periência adquirida por esse estudante e observar seus 
avanços e dificuldades frente ao conteúdo escolar. O 
mais importante do processo avaliativo é fornecer escla-
recimentos ao professor sobre o que e como o discente 
aprendeu para que assim este possa utilizar as estraté-
gias que deram certas, replanejar as que não obtiveram 
resultado e pensar em outras atividades para que dessa 
forma o aluno não pare de avançar. Diferentes processos 
de avaliações devem ser utilizados tais como: observa-
ções coletivas e individuais relatórios e portfólios com 
anotações diárias onde o docente escreve as observa-
ções e estratégias dos estudantes na execução das ativi-
dades. O portfólio é um instrumento que permite aos 
professores, pais e alunos perceberem como se iniciou 
o trabalho como este se desenvolveu fornecendo base 
para refletirem sobre o que foi produtivo e auxiliando 
na continuidade do processo educativo por ajudar no 
planejamento das próximas atividades sempre tendo 
em vista o desenvolvimento dos alunos. Os portfólios 
auxiliam na seleção dos recursos de acessibilidade for-
necendo ajuda sobre o sucesso que está sendo alcança-
do com seu uso. E esses registros colaboram por pro-
porcionar orientações não só dos conhecimentos, mas 
também das habilidades adquiridas pelos discentes, e 
assim com base nessas informações possam ser utiliza-
dos os recursos adequados com o objetivo de ampliar 
as habilidades adquiridas por esses alunos. 
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A escola de qualidade, seus sentidos e intenciona-
lidades, expressos em políticas públicas educacionais, 
são o foco deste estudo, sobretudo, pelas expectativas 
depositadas nessa instituição, que, por meio da concep-
ção de ensino como ato político, ético e estético, pode 
constituir-se como um caminho de oportunidades para 
que os brasileiros tenham uma formação comprome-
tida com a emancipação, a democracia e o combate às 
diversas formas de opressão e discriminação (FREIRE, 
1975). A investigação é de natureza qualitativa docu-
mental (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), busca identificar e 
discutir compreensões e sentidos para a educação bási-
ca a partir de um contexto social específico: a previsão 
legal indicada pelo Poder Público. Os documentos se-
lecionados foram os indicados pela Secretaria de Edu-
cação Básica como norteadores dessa etapa do sistema 
educacional: a Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (BRASIL, 1996); as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2013); e o Pla-
no Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso 
Nacional em 26 de junho de 2014 (BRASIL, 2014). 
O material empírico produzido foi analisado a partir 
de Análise Textual Discursiva – ATD (MORAES; GA-
LIAZZI, 2007). A categoria “políticas públicas” é apre-
sentada neste artigo. 

Da análise dos documentos, emergem reflexões sobre 
as mudanças por que passam os discursos sobre educa-
ção básica de qualidade ao longo do tempo e sobre os 
descompassos entre as leis e diretrizes com a realidade 
vivenciada. No que diz respeito aos discursos, denotam-
-se mudanças que parecem importantes, uma vez que 

as palavras utilizadas nos documentos já tiveram uma 
tendência que lembra muito o contexto empresarial e 
tecnicista, com ênfase, por exemplo, no “padrão de qua-
lidade” (BRASIL, 1996). Mais recentemente, discutem 
essa formação mínima esperada, ao mesmo tempo em 
que colocam em evidência ideias mais voltadas para a 
formação humana como um todo, que extrapola ob-
jetivos utilitaristas (BRASIL, 2013; 2014).  

Sobre o descompasso entre as ideias expressas nos 
documentos que orientam a educação básica brasilei-
ra e as ações e condições para que as escolas alcancem 
tais objetivos, infere-se que quanto maior a presença 
da realidade escolar, com seus limites e suas poten-
cialidades nos documentos que orientam as políticas 
educacionais, mais crescem as chances de tornarem-se 
balizadores das práticas. Sua viabilidade passa pela par-
ticipação dos professores que atuam nas escolas, pela 
sensibilidade e valorização ao que eles têm a dizer, para 
que não se sintam apenas na obrigação de dar respos-
tas a uma estrutura hierárquica, mas que possam sen-
tir-se parte indispensável das mudanças, também por 
eles, desejadas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) faz referência a um “padrão mínimo de qua-
lidade”, no entanto, não traz elementos que fomentem 
discussões sobre o significado desse termo. São men-
cionados “levantamentos estatísticos, estudos e pesqui-
sas” (BRASIL, 1996, p. 27) e “variedade e quantidade 
mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao de-
senvolvimento do processo de ensino-aprendizagem” 

mailto:basso.lais@yahoo.com
mailto:neifonseca@hotmail.com


anais dO vi sEnafE E ii sEinfE | 137Et05 EscOla, pOlíticas públicas E inclusãO

prOjEtO rEbuplicanO dE EducaçãO básica brasilEira dE qualidadE: O quE nãO é EfêmErO?

(BRASIL, 1996, p. 2). Não há qualquer menção a plu-
ralidade de conhecimentos ou a diversidade cultural. 
Nos anos 90, a educação básica estava muito mais vol-
tada para fornecer os meios para a inserção e progressão 
no mercado de trabalho ou em estudos posteriores, do 
que para a formação comum indispensável para o ple-
no exercício da cidadania, em suas diferentes esferas.  

De acordo com Santos (2011, p. 8) o projeto apro-
vado em 1996 fora delineado pelo Senador Darcy Ri-
beiro e não correspondia aos anseios da década anterior, 
discutidos entre educadores, o que fez com que “várias 
bandeiras que foram levantadas durante o movimen-
to acabaram distorcidas ou completamente descarac-
terizadas de sua ideia original”. Tais distorções acaba-
ram abrindo margem para que as políticas públicas 
educacionais ganhassem uma conotação das deman-
das do trabalho numa perspectiva neoliberal, a exem-
plo da noção de descentralização, que tem sido con-
fundida com a desobrigação do Estado (SHIROMA; 
MORAIS; EVANGELISTA, 2002). Esta crítica tem fei-
to ainda mais sentido, em diferentes momentos histó-
ricos, como um alerta para os perigos de o Estado se 
ausentar na prestação de serviços públicos de qualidade 
em áreas básicas, como a educação.  

Descentralização do poder significa, em primeira ins-
tância, transferir o poder na tomada de decisões, am-
pliar a participação dos sujeitos, atribuir autonomia às 
instituições e aos profissionais responsáveis, conside-
rando o espaço público, democrático e solidário (NO-
VAES; FIALHO, 2010).  O que não significa omissão 
do Estado na oferta de serviços e desresponsabiliza-
ção com a garantia de direitos básicos fundamentais. 
Utiliza-se uma noção de descentralização destorcida, 
facilmente confundida com privatização, que “se ca-
racteriza pela progressiva transferência de controle go-
vernamental da educação, convertendo as escolas pú-
blicas em escolas privadas” (PÉREZ, 1994; HANSON, 
1997 apud NOVAES; FIALHO, 2010, p. 591). Confor-
me a LDBEN/96 a descentralização da educação pode 
ser pensada a partir da responsabilização de outras ins-
tituições nos processos formativos que não apenas as 
escolas, mas também “na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pes-
quisa, nos movimentos sociais e organizações da so-
ciedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 
1996, p. web). Outro aspecto que merece destaque foi 
a estrutura que a educação básica passou a ter a partir 
dessa LDBEN, por outro lado, o grande equívoco foi a 

ênfase ao ensino fundamental acima dos outros níveis 
de ensino (SILVA, 2010). 

As DCNEM (BRASIL, 2013) trazem reflexões sobre 
a necessidade de reconhecimento da identidade das es-
colas, das especificidades e das diferenças sociocultu-
rais. De maneira geral, avançam bastante em termos 
éticos, estéticos e de responsabilidade social, trazendo 
princípios educacionais que exigem de todos os sujeitos 
do processo educativo comprometimento com o que 
definem e assumem como expressão e busca da educa-
ção básica almejada. Colocar as intencionalidades das 
políticas em ação envolve, impreterivelmente, investi-
mento em formação de professores, sob pena de sofre-
rem um esvaziamento de sentido e, com isso, perderem 
sua potencialidade de induzir melhorias na educação 
(SILVA; COLONTONIO, 2014).  O Plano Nacional de 
Educação (PNE) foi aprovado pelo Congresso Nacional 
em 26 de junho de 2014 e tem a vigência de 10 anos, 
portanto, irá reger a educação brasileira até 2024. Em 
tempos de efetivar as metas do PNE, com um planeja-
mento importante para esta década e para o futuro da 
educação básica, evidencia-se paradoxos entre as polí-
ticas educacionais de Estado e de governo. 

Pensar a educação básica brasileira, a partir de suas 
elaborações históricas, remete a organização do trabalho 
dos diferentes agentes sociais envolvidos voltada para 
a promoção de ideias e conhecimentos sobre ciência, 
tecnologia, cultura, religião, política e sobre diferentes 
formas de ser e de viver. Busca-se contribuir com uma 
formação de pessoas que conhecem as diferenças e as 
respeitam, com elementos que permitem fazer suas es-
colhas de forma mais consciente. As políticas educa-
cionais são resultado, mesmo que tecido a partir de 
conceitos democráticos e republicanos embrionários, 
de debates entre segmentos da sociedade para reivin-
dicar a universalização da educação básica pública, lai-
ca, gratuita e com qualidade social. Ao considerar tais 
intencionalidades, elaboradas à muitas mãos ao longo 
da pequena trajetória democrática brasileira, que con-
dições materiais e imateriais de implementação o país 
vivencia nos dias de hoje? O que motiva e quem são os 
responsáveis pelo sentido das políticas públicas educa-
cionais, pelas rupturas e continuidades que elas repre-
sentam como projeto republicano brasileiro? 

A implementação de políticas públicas envolve dife-
rentes esferas da sociedade e Poder Público, não depen-
de, exclusivamente, dos caminhos do aparelho estatal. 
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Os rumos da educação básica brasileira passam, ne-
cessariamente, por pessoas como essas, que leem e es-
crevem artigos em eventos, revistas e livros sobre edu-
cação, que vão às escolas e às ruas trabalhar por ela, 
portanto, há espaços a serem ocupados e outros a serem 
conquistados. A escola é um espaço único e privilegia-
do por abrir as portas para a diversidade, ao contrapor 
uma perspectiva monocultural e hegemônica, a partir 
da ecologia dos saberes (SANTOS, 2007). Isso significa 
que ela, através de quem a faz, pode corroborar mais 
expressivamente com a manutenção do status quo so-
cial e cultural ou com a sua transformação. 

O projeto republicano sinaliza como horizonte da 
educação básica a inclusão cultural e social, o que vai 
muito além da expectativa de progresso no trabalho ou 
nos estudos superiores, não se restringe à adequação à 
lógica de mercado, nem se confunde com políticas de 
governo. Educação básica de qualidade pressupõe que 
os princípios democráticos fundamentem a política e 
a gestão educacional, para que a tomada de decisões 
considere que a educação possuiu uma história, cons-
truída com o trabalho e a luta de muitas pessoas, e 
seja legitimada pelos agentes sociais que materializam 
as intencionalidades das políticas públicas diariamen-
te, nas diferentes escolas e demais instituições de en-
sino desse país. 
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Angélica da Silveira Mendes2

Procuramos com este trabalho, produzido a partir 
de uma inspiração nos estudos foucaultianos em edu-
cação, problematizar ainda de maneira inicial, como 
os discursos empreendidos ao longo da formação ini-
cial, no curso de Educação Especial da Universidade 
Federal de Santa Maria atentam para a deficiência e 
desse lugar capturam a diferença a partir da produção 
de classificações e avaliações diagnósticas. Diferença 
traduzida como anormalidade, cuja classificação para 
posterior correção e normalização ocupam a centrali-
dade das práticas. Considerando tal intencionalidade, 
elencamos como materialidade analítica 39 Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCC’s) defendidos no curso de 
Educação Especial Diurno da Universidade Federal de 
Santa Maria/UFSM no período de 2014 a 2018, dispo-
níveis no manancial3 da biblioteca digital da instituição.

O presente trabalho constitui-se como fragmento 
de uma pesquisa maior intitulada “Inclusão, Educa-
ção Especial e práticas discursivas: efeitos na produção 
de subjetividades”, a qual é vinculado ao DEC – Gru-
po de Pesquisa Diferença, Educação e Cultura/CNPq, 
composto por pesquisadores da UFSM, e ao GIPE – 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão, constituído 
por pesquisadores de diferentes instituições de ensino 
superior entre elas a Unisinos; UFRGS; FURG; UNI-
VATES; IFRS; UFES. O projeto, financiado pelo Fun-
do de Incentivo à Pesquisa – FIPE Sênior/UFSM, tem 
por intenção investigar diferentes discursos produzidos 
na articulação entre inclusão e educação especial, pro-
curando compreender e problematizar seus efeitos na 

produção dos sujeitos a partir de princípios de condu-
ção do Estado na lógica neoliberal.

Problematizações sobre práticas discursivas produ-
zidas a partir de princípios inclusivos têm ocupado a 
centralidade das investigações desenvolvidas pelos pes-
quisadores que constituem os grupos de pesquisa acima 
citados desde os anos iniciais do presente século. Para 
além do foco na inclusão, tais pesquisas alinham-se 
pela eleição teórico metodológica da perspectiva pós-
-estruturalista e ao fazê-lo marcam uma filiação a uma 
forma de pensar, de questionar e de fazer pesquisa no 
campo das humanidades, e aqui mais especificamente, 
no campo da Educação Especial.

Assim, procuramos produzir pesquisas a partir do 
exercício da hipercrítica ou, como diz Veiga-Neto 
(2005, p. 28), pela “crítica da crítica”, exercício de in-
vestigação em que os estudos do filósofo Michel Fou-
cault e seus comentadores ocupam lugar privilegiado. 
A crítica foucaultiana é aquela que “está sempre pron-
ta a se voltar contra si mesma para perguntar sobre as 
condições de possibilidade de sua existência, sobre as 
condições de sua própria racionalidade”. Desse modo, 
ao empreender uma crítica a partir dos estudos fou-
caultianos, colocamo-nos no lugar daquele que, ao per-
guntar, não procura pelas explicações, mas pela possi-
bilidade de suspeitar do que está posto. E, ainda que 
explicações sejam dadas, elas serão também passíveis 
de novas suspeitas. A hipercrítica não imobiliza, não 
aquieta. Ela incomoda, desestabiliza, pois “se desloca 
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sem descanso, sobre ela mesma e sobre nós” (VEIGA-
-NETO, 2005, p. 29).

Na esteira da perspectiva teórica em questão, os ob-
jetos de análise anunciados não se constituem como 
um conjunto de signos, como elementos significantes 
que remetem a conteúdos e representações, mas no en-
tendimento que lhes dá Foucault (2000, p. 56), como 
“práticas que formam sistematicamente os objetos de 
que falam”, discursos que engendram relações que, ao 
se operacionalizarem, produzem o limite mesmo desses 
discursos. Isso significa dizer que as relações discursivas 
oferecem objetos de que o discurso pode falar, “deter-
minam o feixe de relações que o discurso deve efetuar 
para poder falar de tais ou quais objetos, para poder 
abordá-los, nomeá-los, analisá-los, classificá-los, expli-
cá-los, etc.” (id., p. 52).  Assim, esses objetos/materia-
lidades são entendidos não como significados soltos, à 
espera de serem descobertos – o que levaria a um en-
tendimento de que esses significados existiram antes 
de sua enunciação –, mas como fazendo parte de dife-
rentes discursos que passam a existir somente no mo-
mento em que foram enunciados. 

Assumir esse posicionamento metodológico implica 
compreender que ao propormos olhar para a educação 
especial e seus desdobramentos nas práticas educacio-
nais contemporâneas sem pretender desenvolver uma 
defesa dos ideais inclusivos, discorrendo sobre suas be-
nesses para a humanidade, estamos tampouco produ-
zindo juízos de valor negativo com relação às práticas 
que têm sido desenvolvidas em educação especial no 
atual contexto educacional, afinal, como lembra Vei-
ga-Neto (2008) as coisas não são, em si mesmas, nem 
boas, nem ruins. 

[...] E isso é assim por várias razões. Em primeiro lu-
gar, no mundo social não faz sentido pensar e falar so-
bre alguma coisa “por si só”, falar em uma ação “em si 
mesma”. Indo mais fundo: em nenhuma circunstância 
fazem sentido as expressões “por si só” e “em si mes-
mas”. As coisas, nossas ações e o que pensamos sobre 
tudo isso só fazem sentido nas relações que mantêm 
entre si e com o resto do mundo. Para dizer de outra 
maneira: não havendo como isolar, de modo absoluto, 
um conceito, uma categoria, uma ação etc., é preciso 
pensá-los sempre relacionalmente, em conexão uns 
com os outros, de modo interdependente. Em segun-
do lugar, não se pode dizer que algo é bom ou ruim, 
necessário ou desnecessário, sem examinar as condi-
ções a partir das quais tanto se está falando acerca des-
se “algo”, quanto se está emitindo algum julgamento 
sobre ele (VEIGA-NETO, 2008, p. 11).

Por isso, ao mapear nossas escolhas teórico-metodo-
lógicas entendemos deixar claro que não nos interes-
sa partir de juízos de valor antecipados. Nos interessa 
sim exercitar a crítica pelo exercício do pensamento. 
Portanto, pensar sobre a Educação Especial não signi-
fica estar contra as práticas nela implicadas, mas sig-
nifica sim colocar em suspeição algumas verdades que 
têm sido produzidas a partir desse cenário educacional 
e que são utilizadas como estratégia para o assujeita-
mento dos sujeitos. 

Nesse sentido, ao olhar para o material anunciado 
pelos trabalhos de conclusão do curso, percebe-se que 
ao proporem-se a trabalhar com o conceito de diferen-
ça, essa acaba sendo significada como falta. Diferença 
vista como aquilo que qualifica o estranho na escola, 
aquele que resiste ao esquadrinhamento disciplinar e 
enquadramento das normas. Tais formas de significar 
os sujeitos alvo dos processos de inclusão na escola po-
dem resultar de uma formação em Educação Especial 
cuja compreensão de sujeito está amparada em teori-
zações clínicas que tomam a ideia de desenvolvimento 
normal como referência para a avaliação e identificação 
dos alunos com deficiência.

O perigo dessa concepção localiza-se no fato de que 
ao tomar a norma como referência, passa-se a produzir 
na escola dois grupos de alunos: anormais/diferentes 
e normais. Sobre esses primeiros práticas de correção 
são operacionalizadas a partir de princípios clínicos, 
cuja intenção é reabilitar, buscando aproximação desses 
outros “diferentes” à norma instituída. Nesse processo 
operamos a tentativa de apagamento da diferença, e 
nos tornamos incapazes de atentar para a subjetividade 
presente em cada aluno, ignorando assim suas formas 
singulares de estar na escola. Ao tomarmos a deficiência 
como foco, esquecemo-nos de olhar para o aluno que 
apresenta essa deficiência como manifestação singular, 
sujeitando-o à práticas in/excludentes.

Ao naturalizar a produção da anormalidade das pes-
soas com deficiência, a educação especial assume para 
si a responsabilidade de normalização dos sujeitos in-
dicados legalmente como seu “público-alvo”, sem efe-
tivamente analisar como os estamos produzindo e os 
efeitos dessa produção na vida desses sujeitos. Diante 
disso, buscamos nessa pesquisa, em um exercício de 
hipercrítica, empreender uma analítica sobre discursos 
produzidos por sujeitos em formação na área da Edu-
cação Especial, procurando discutir as possibilidades 
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de significação da diferença na área, que escape a cap-
tura dessa diferença.

Assumindo essa possibilidade de significação nos 
colocamos na contramão dos discursos produzidos 
a partir da filosofia da representação, que tem tradi-
cionalmente indicado a verdade sobre os processos de 
desenvolvimento e as possibilidades de existência dos 
alunos na escola. Pela filosofia da representação há um 
percurso evolutivo de desenvolvimento humano que 
deve ser conquistado pelo sujeito. Tal percurso foi pro-
duzido sob diferentes abordagens no século XX, de for-
ma privilegiada pelas teorias da psicologia da apren-
dizagem. Como um dos principais expoentes dessas 
teorizações, cujas “descobertas” invadiram de maneira 
determinante os espaços de formação e atuação peda-
gógica, temos Jean Piaget. 

Segundo Piaget há um percurso verdadeiro de de-
senvolvimento por onde todos os sujeitos passam. Tal 
percurso pressupõe a superação de esquemas de pen-
samento que vão sendo localizados dentro de quatro 
estágios de desenvolvimento: Estágio Sensório-Motor 
(0-2 anos); Estágio Pré-Operatório (2-6 anos); Estágio 
Operatório Concreto (6-12 anos) e Estágio Operató-
rio-Formal (12 anos em diante). A indicação das ida-
des de início e fim de cada estágio são utilizadas como 
marcos indicadores da normalidade (ou não) que cada 
aluno apresenta na escola. É possível flexibilizar em cer-
ta medida cada uma dessas marcações normativas, pois 
segundo o autor cada sujeito, a depender do seu ritmo 
de desenvolvimento biológico e dos estímulos que rece-
ber do meio, poderá demorar-se mais ou menos dentro 
de cada estágio, mas não há a possibilidade de alguém 
pular estágios. Assim passamos a compreender que cada 
desenvolvimento real localizado nos sujeitos se consti-
tui como uma representação do desenvolvimento ideal, 
portanto imperfeita, o que garante a possibilidade de 
atenção aos diferentes ritmos e a compreensão de que 
o aluno ideal não existe.

Importa atentar, no entanto, que ainda que se defen-
da a inexistência de um aluno cujo desenvolvimento 
pode ser compreendido como ideal, mantem-se a cer-
teza de que há uma forma normal de se desenvolver. 
Há um percurso mais verdadeiro que todos devem per-
correr. Nessa perspectiva, como pudemos analisar em 
algumas narrativas que olham para o sujeito a partir de 
teorias da aprendizagem e do desenvolvimento, visuali-
za-se que a compreensão que se tem sobre a deficiência 

é que a pessoa que a possui é aquela que não apresen-
ta um desenvolvimento ideal (porque ninguém apre-
senta) e que não se desenvolve dentro dos padrões de 
normalidade instituídos.

Nesse contexto a diferença é lida como um desvio 
desses padrões. Se há uma norma de desenvolvimen-
to a ser seguida, e aceita-se que há sujeitos que, ainda 
que de maneira imperfeita (com diferentes ritmos) se 
desenvolve normalmente, há também aqueles que não 
alcançam essa norma, portanto apresentam um desen-
volvimento imperfeito e anormal. Toda a classificação 
de deficiência é feita então a partir dessa relação nor-
malidade X anormalidade, pois, só é possível falar que 
alguém tem deficiência visual por exemplo, porque o 
normal do desenvolvimento do ser humano é possuir 
a capacidade total de visão preservada.

Na contramão desse processo de produção de for-
mas mais verdadeiras de compreensão dos sujeitos e 
suas formas singulares de vida, elegemos teorizações 
produzidas na esteira da perspectiva pós-estuturalista, 
especialmente a partir de Nietzsche, Foucault, Deleuze, 
entre outros, para questionar a produção de discursos 
que objetivam e subjetivam os indivíduos, tornando-
-os sujeitos de determinadas verdades. Nessa perspec-
tiva compreendemos que as coisas não são em si ver-
dadeiras ou falsas, e portanto o desenvolvimento não 
deve ser lido pelo binômio normal/anormal, pois toda 
teoria/conceituação produzida com a intenção de des-
cobrir mesmo como as coisas acontecem, são formas 
de produzir – pela linguagem, a verdade. Uma verda-
de sempre inventada, compreendida como produto das 
relações de poder com fins de governamento e captura 
da diferença. Diferença compreendida como múltipla 
e que aos ser encerrada em um conceito, acaba sendo 
apagada e/ou anulada em sua potência política.

Diante disso, ao assumirmos que não há verdade so-
bre a forma como os sujeitos se desenvolvem, mas sim 
formas singulares de desenvolvimento que não deve-
riam ser encerradas em teorias e modelos, olhamos para 
o sujeito com deficiência como alguém que se desen-
volve a sua maneira, a partir das relações que vai esta-
belecendo com o outro. Com isso, não se está queren-
do negar que há formas de desenvolvimento que não 
possibilitam que o sujeito se aproprie dos conteúdos 
curriculares, ou que não possibilitem que ele enxergue, 
ou caminhe, por exemplo. Porém, essas formas não são 
formas anormais de vida, e sim possibilidades outras de 
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existência. Nem imperfeitas, nem erradas, nem feias... 
“apenas” outras, e por assim ser, não precisam ser 

corrigidas, compensadas, apagadas, precisam sim 
ser vividas.
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campO cOmO uma pOlítica inclusiva

Lorena Inês Peterini Marquezan¹  

Inicialmente buscamos revisitar a trajetória de uma 
professora a partir do projeto PIBID interdisciplinar 
do campo, nas quais emerge parte da tese defendida 
em 2015 com o título TRAJETÓRIAS E PROCESSOS 
FORMATIVOS NA/DA DOCÊNCIA: MEMÓRIAS E 
[RES] SIGNIFICAÇÕES do Programa de Pós-gradua-
ção em Educação da UFSM. O problema e ou inquie-
tação na qual mobilizou-me a busca de respostas foi: é 
possível articularmos as políticas públicas como o PI-
BID Interdisciplinar do campo da UFSM, com as duas 
escolas da Educação Básica? Para isso busquei uma re-
visão de literatura nas quais percebi que os estudos so-
bre a interdisciplinaridade remontam a antiguidade 
clássica na qual era de interesse especulativo dos filóso-
fos. Porém, para este trabalho nos reportamos à déca-
da de 60. A temática interdisciplinaridade foi lançada 
pelo pesquisador francês Georges Gusdorf, em 1961, 
a UNESCO (Fundo das Nações Unidas para a Educa-
ção e Cultura), que criou um projeto de pesquisa inter-
disciplinar para as Ciências Humanas, reintegrando o 
conhecimento para ser colocado a serviço do bem co-
mum da humanidade. O referido projeto considerava 
a interdisciplinaridade uma possível via de ampliação 
do exercício crítico da cidadania, necessário ao desen-
volvimento das sociedades. Alguns estudiosos de uni-
versidades europeias e americanas de diferentes áreas 
do conhecimento compartilharam das ideias propos-
tas, nas quais as reflexões deste grupo voltaram-se para 
indicar as principais tendências de pesquisa nas Ciên-
cias Humanas, no sentido de sistematizar a metodo-
logia e os enfoques das investigações realizadas pelos 
pesquisadores. As questões daquela época, segundo os 
estudiosos, eram: a proposição do estudo da arte numa 
dimensão antropológica, levando hoje a refletirmos so-
bre a superação da dicotomia ciência e arte; a indicação 

da necessidade de estudarmos antropologicamente as 
matemáticas, o que nos permite hoje refletir sobre a 
dicotomia “cultura e ciência”. 

Percebemos que o movimento surgiu na Europa, 
principalmente na França e na Itália, em meados da 
década de 1960, época em que os movimentos estu-
dantis reivindicavam um novo estatuto de universidade 
e escola como tentativa de elucidação e de classificação 
temática das propostas educacionais que começavam a 
aparecer na época, buscando flexibilidade, igualdade, 
liberdade e fraternidade. 

No Brasil, nos anos 70, as primeiras pesquisas sobre 
a interdisciplinaridade foram de Hilton Japiassú, no 
ano de 1976, as quais estão presentes no livro “Inter-
disciplinaridade e Patologia do Saber”. A obra foi ba-
seada nos trabalhos do francês Georges Gusdorf, em 
que a interdisciplinaridade aparece mais voltada para 
a pesquisa em Ciências Humanas. O autor trazia os 
principais questionamentos a respeito da temática e 
seus conceitos, fazendo uma reflexão sobre as ativida-
des interdisciplinares, fundamentada em experiências 
realizadas naquele período, apontando a necessidade 
de superarmos a fragmentação responsável pelas “mi-
galhas do saber.

Ivani Catarina Arantes Fazenda, no seu primeiro es-
tudo (1993), dedicou-se mais aos aspectos relativos à 
conceituação do que à metodologia, em que também 
dissertou sobre como a interdisciplinaridade estava sen-
do implementada nas diferentes esferas do poder cons-
tituído na época, a partir da análise do quadro po-
lítico, que resultou no livro intitulado “Integração e 
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Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: efetivação 
ou ideologia?”

Para Edgar Morin (2000), as disciplinas, como es-
tão estruturadas, só servirão para isolar os objetos do 
seu meio e isolar partes do todo. A educação deve rom-
per com essas fragmentações para mostrar as correla-
ções entre os saberes, a complexidade da vida e os pro-
blemas que hoje existem. Caso contrário, será sempre 
ineficiente e insuficiente para os cidadãos do futuro. 
Na formação de professores, faz-se necessário resgatar 
as memórias docentes de forma contextualizada, elen-
cando os fatos que marcaram a trajetória de aprendi-
zagem nos percursos urbanos e/ou rurais, no sentido 
de compreender a constituição dos processos formati-
vos interdisciplinar e transdisciplinar, com vistas a res-
significá-los como um processo permanente, aberto e 
inacabado da personagem sujeito da pesquisa priori-
zando o projeto do PIBID interdisciplinar do campo. 

Quanto à Metodologia, percebemos na trajetória em 
nossa personagem/sujeito de pesquisa o paradigma da 
complexidade, a unidade, dentro da diversidade, a Edu-
cadora buscou construir o PIBID interdisciplinar do 
campo nas quais os saberes e fazeres foram articulados 
entre os diferentes Centros de Ensino da UFSM, ou 
seja, Centro de Educação, Centro de Educação Física e 
Desporto, Centro de Artes e Letras e Centro de Ciên-
cias Naturais e Exatas. Na entrevista semiestruturada 
percebemos que o método/caminho/ensaio/estratégia 
implicou num conjunto de princípios metodológicos 
que configuram um guia para um pensar complexo.  
Portanto, o método se torna central e vital quando se 
reconhece a presença de um sujeito que se esforça em 
descobrir, que conhece e pensa, reconhecendo que a ex-
periência vivida de maneira dialógica, compartilhada, 
articulando a formação de professores da UFSM com 
a Escola Básica. 

O pensamento complexo entende a ordem através de 
um conceito mais rico do que o da lei do determinis-
mo, pois, para além dela, inclui as ideias de constrição, 
obrigatoriedade, estabilidade, constância, regularidade, 
repetição, estrutura e invariabilidade, presentes no de-
senvolvimento de todas as reflexões as quais observei 
participando do grupo de estudo e do memorial escrito 
pela personagem/sujeito da pesquisa. Essa ordem nova 
rompe com a ideia, segundo a qual apenas há ciência 
do geral, pois ao complexificar-se, a ideia de ordem se 
relativiza. Revisitando o capítulo de livro escrito por 

Furtado e Meurer (2013, p.147), percebemos que as 
autoras se reportaram ao paradigma da complexidade 
de Edgar Morin (1999) para fundamentar o Projeto 
PIBID Interdisciplinar do Campo. Acreditamos que o 
religar e o problematizar caminham juntos nas traje-
tórias e processos formativos na/da docência da perso-
nagem/sujeito da minha tese:

Após analisar os dados, buscamos com a equipe de 
professores e a direção da escola um tema gerador que 
pudesse ser trabalhado por toda a escola na tentativa 
de alcançarmos a realização de uma proposta interdis-
ciplinar, nos fazendo pensar propostas que articulem 
teoria e prática e que superem a fragmentação em dis-
ciplinas. Fazendo uma analogia entre a interdiscipli-
naridade e a globalidade, a mutidimensionalidade e a 
complexidade de Morin (2000), podemos dizer que 
acreditamos em uma educação que possibilite encon-
trar no todo as qualidades e as propriedades que não 
são encontradas nas partes, reconhecer o caráter mul-
tidimensional do conhecimento, em que as dimensões 
históricas, econômicas, sociais, sociológicas, etc. dia-
logam entre si e que os elementos afetivos, psicológi-
cos, políticos, etc. estabelecem uma interatividade en-
tre o objeto de conhecimento e seu contexto, a fim de 
compreender a unidade da complexidade (MEURER; 
FURTADO, 2013, p. 148). 

As autoras reportando-se à necessidade de aprender 
a religar, a problematizar, parafraseiam Morin na qual 
a ideia de uma reforma do pensamento como neces-
sidade paradigmática; afirmam que os princípios fun-
damentais que devem governar todos nossos discursos 
e nossas teorias. [...] são fragmentados e deveríamos 
buscar a conjunção e a implicação mútua, citando cri-
ticamente que se estuda o cérebro nos departamentos 
biológicos e o espírito nos departamentos psicológi-
cos, sem jamais criar laços. Revisitando a aprendiza-
gem da religação, afirma Morin (1999) que a missão 
do ensino implica muito mais em aprender a religar do 
que aprender a separar, o que foi feito até o presente. 
Aprender a problematizar, essas ideias são o fio condu-
tor nos projetos político-pedagógicos e de Ensino, Pes-
quisa e Extensão coordenada pela personagem/sujeito 
da minha tese, especialmente do Projeto PIBID Inter-
disciplinar do Campo.  sempre aberta ao diálogo e com 
uma sensibilidade de escuta, de empatia, de compreen-
são, de humildade, pois tem consciência que religar e 
problematizar caminham juntos. Religar as questões a 
partir do ser humano, mostrando-o em seus aspectos 
biológicos, psicológicos, políticos, pedagógicos e so-
ciais, podendo acessar as disciplinas, mantendo nelas 
a marca humana e, assim, atingir a unidade complexa 
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do homem, esse é o mote do pensamento complexo, 
em processo de formação permanente. 

Como considerações finais, apresenta-se um para-
digma da complexidade foi fundamental para melhor 
compreendermos as trajetórias e os processos forma-
tivos na/da docência da personagem/sujeito de minha 
pesquisa. Revisitando o projeto PIBID interdisciplinar 
do campo percebemos que o mesmo contém os opera-
dores dialógicos, holográficos e recursivos, implícitos 
na Teoria da Complexidade pois considera o caráter 
subjetivo, qualitativo e criativo da aprendizagem, nas 
quais, o aprender pode ser traduzido como uma busca 
de reconfigurações constantes do auto-referencial dos 
seres humanos, para se alcançar saltos qualitativos do 
seu entendimento da realidade, propiciando discus-
sões reflexivas e compreensões nos processos de Gestão 
Educacional articulando a Universidade com a Escola 
Básica, em seus diversos níveis de complexidade: or-
ganismo - entorno, organizações - entorno, sociedade 
- entorno, local e global, permutando pesquisas com 
saberes e fazeres nacionais e internacionais de manei-
ra permanente.

A personagem/sujeito, nas articulações de teorias e 
prática, em vários contextos investigativos vem contri-
buindo para a construção dos projetos político-peda-
gógicos construídos no coletivo, compartilhando ação-
-reflexão-ação emancipatórias, muitas vezes imbricadas 
nas fragilidades e possibilidades, como é o caso das es-
colas itinerantes do MST e das duas escolas do PIBID 
interdisciplinar do campo, nas quais mobilizam alunos 
de diferentes licenciaturas da UFSM, como Pedagogia, 
História, Educação Especial, Dança, Matemática, Le-
tras – Português, Biologia, Geografia e Educação Fí-
sica, formando uma verdadeira comunidade entre os 
Centros: CE, CCNE, CEFD, CCSH e CAL, constituin-
do-se na/da docência em dinâmicas de complexida-
de inovadora.

As trajetórias pessoal/profissional e os processos for-
mativos na/da docência, vivenciados e narrados pela 
personagem/sujeito da pesquisa configuram-se com-
plexas. Em busca das suas memórias e [res] significa-
ções foi buscando fatos e imagens, montando quebra-
-cabeças a partir das unidades simples de pensamento 
e abarcando o todo de sua vida e de sua profissão, as 
unidades complexas que reconstituem o Todo. Em cir-
cularidade, cuja abertura volta-se ao tempo-espaço em 
que passado-presente-futuro são mergulhos em direção 
de si mesmo, do quê se escondeu e faz bem revelar, do 
quê se esqueceu e, frente ao Outro, é des-velado.

Parafraseando Morin (2004), somos confrontados 
ao processo da complexidade do mundo interligado 
à complexidade da história. Precisamos urgentemente 
reformar o pensamento a partir da reflexão, pensando 
a ciência una e múltipla, simultaneamente, revisitando 
a epistemologia interdisciplinar e transdisciplinar, res-
significando os saberes necessários à educação na for-
mação de inicial e continuada de professores, através 
das Políticas Públicas como Projeto PIBID Interdisci-
plinar do Campo da UFSM. Podemos afirmar que ela 
vive no paradigma da complexidade, carreando nele 
os seus saberes e fazeres, evidente na postura reflexiva, 
aberta, inacabada, sempre compartilhando com humil-
dade. Afirma estar sempre aprendendo devido à incom-
pletude de todo ser humano, mobilizado pela busca da 
inteireza do ser.

É preciso religar o que era considerado como sepa-
rado concomitantemente, é preciso aprender a fazer 
com que as certezas interajam com a incerteza. “O co-
nhecimento é, com efeito, uma navegação num ocea-
no de incerteza respingado de arquipélagos de certeza”. 
(MORIN, 1999, p.46). A Universidade e a Escola básica 
necessitam de uma revisitação urgente na sua estrutu-
ra, nas matrizes curriculares que permeiam a formação 
inicial e continuada dos profissionais e, no nosso caso, 
a formação inicial e continuada de nossos professores, 
como o Projeto PIBID Interdisciplinar do Campo. 
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A partir das crises cíclicas experimentadas pelo sis-
tema capitalista, se intensifica, a partir da década de 
1980, a proliferação de correntes teóricas que anali-
sam a crise do capitalismo contemporâneo e a neces-
sidade de reestruturação produtiva. O movimento de 
reestruturação do capital, representado pela acumula-
ção flexível, e os fenômenos que decorrem diretamen-
te das diversas formas de exploração da força de traba-
lho, impõem um olhar histórico e crítico sobre efeitos 
devastadores dos processos produtivos, no que tange a 
formação humana e às práticas educativas.

Não é diferente no que diz respeito à educação, so-
bredeterminada pela dinâmica do capital. O presente 
trabalho, de natureza bibliográfica se propõe refletir 
sobre a incidência de fenômenos econômicos e pro-
dutivos na educação, considerando principalmente, na 
perspectiva das teorias sociais da educação, o exposto 
por István Mészáros em Educação para Além do Capi-
tal (2005). Busca-se compreender como se estruturam 
as categorias educação e trabalho, nesta obra do autor.

Considerando as diversas formas societárias de pro-
dução, elaboradas e estruturadas ao longo da história, 
o capital se constitui num amplo sistema de mediações 
promovidas pela divisão social do trabalho, implicando 
numa série de determinações de acumulação, a exemplo 
da formação de monopólios, e multinacionais, extra-
ção e transferência de valor para o capital privado, en-
tre outras, evidenciando o desenrolar histórico e cons-
tituindo as condições materiais de produção da vida 
que determinam as relações sociais.

As sucessivas crises do capital e a lógica do sistema 
produtor de mercadorias precariza o trabalho e aumen-
ta o número de desempregados. Tais características, 
para nosso autor, são estruturais do sistema de meta-
bolismo social do capital. A lógica societal posta não 
obedece a qualquer orientação humanamente signifi-
cativa, e subordina o valor de uso ao valor de troca das 
mercadorias, o que é explicado a partir da inversão nos 
sistemas de mediação: primeira de segunda ordem para 
a metabolismo de segunda ordem, sendo este segundo 
estruturado pelo capital.

Assim, uma das condições de vigência do metabolis-
mo de segunda ordem é a personificação dos operários 
como trabalho, o que leva a uma relação de dependên-
cia com o capital historicamente dominante, o que, por 
sua vez, reduz a identidade do sujeito desse trabalho a 
suas funções produtivas fragmentárias. Na perspecti-
va ontológica pressuposta por nosso autor, o trabalho 
sob as condições totalizantes do capital é incompatí-
vel com o trabalho em sua perspectiva ontológica. É 
dizer: o trabalho que estrutura o capital desestrutura a 
humanidade e o trabalho que estrutura a humanidade 
é incompatível com o sentido de trabalho que o capi-
tal impõe. A premissa básica de tal olhar se radica no 
caráter ontológico que o trabalho desempenha na for-
mação social-histórica da sociedade, e, portanto, dos 
indivíduos, uma vez que o trabalho se constitui a par-
tir da relação do homem com a natureza, e da necessi-
dade de transformá-la para garantir sua sobrevivência.

O trabalho, portanto, não desempenha mais a fun-
ção principal que regula necessidade vitais da socieda-
de. Ele segue a organização hierarquizada da produção 
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e das relações sociais que sustentam o controle do ca-
pital, isto é, a formação vertical do trabalho torna pos-
sível o metabolismo social que assegura a perpetuação 
do capital, quer dizer, as mediações de segunda ordem 
subordinam o trabalho à lógica do capital.

Sendo assim, o processo de alienação se torna con-
dição sine qua non para a manutenção da ordem social 
e reprodutiva do capitalismo. Um dos efeitos consis-
tem na redução, por parte dos trabalhadores, de suas 
identidades em decorrência do decurso do trabalho, 
impedindo, assim, o pleno desenvolvimento do sujei-
to, diretamente vinculados, de certa maneira, a forma 
de arranjo social da produção, ou seja, da divisão so-
cial do trabalho.

Neste cenário, o autor refere educação para além do 
capital. Educação ela mesma definida como “uma ques-
tão de ‘internalização’ pelos indivíduos, da legitimidade 
da posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, 
juntamente com suas expectativas ‘adequadas’ e as for-
mas de conduta ‘certas’, mais ou menos explicitamente 
estipuladas nesse terreno” (MÉZSÁROS, 2005, p. 44).

Para Mészáros, a educação – termo que, para o au-
tor, transcende a instituição escola – opera um papel 
que é indispensável, uma vez que não é um processo 
separado do contexto social, político e econômico, pelo 
contrário, sofre influência direta dessas dimensões e 
interfere (ou pode interferir) substancialmente em de-
cisões políticas.

Com efeito, a educação não se explica em si, daí a 
necessidade da compreensão histórica e da compreensão 
das expressões concretas de uma determinada cultura. 
Isto posto, a educação fornece mecanismos e possibili-
dades reais para alterar essas relações, tornando-as sus-
tentáveis, isto é, a capacidade de controle consciente da 
reprodução de um novo metabolismo social, orientada 
pela livre associação dos trabalhadores, portanto, qua-
litativamente superior. Vale lembrar, entretanto, que a 
educação não se caracteriza como fator determinante, 

mas sim um fator determinado, e, justamente por isso, 
exerce ação integrante na transformação social.

A categoria educação na referida obra é tributária da 
dimensão política do processo que representa. A asso-
ciação consciente dos indivíduos é intermediada por 
práticas educativas, que habilitam o sujeito a objeti-
var as ações transformadoras das relações reprodutivas 
do metabolismo social. Nesse sentido, a educação se 
torna continuada e, por conseguinte, se impõe como 
uma prática que norteia uma conjuntura social para 
além do capital.

Esta linha argumentativa, de ascendência gramscia-
na, aduz que não há separação entre a dimensão inte-
lectual e o processo da ação, da atividade, do trabalho. 
Enquanto na educação geral predomina um caráter 
condescendente do conhecimento, como se este estives-
se suspenso da realidade, desvinculado de sua dimen-
são mundana e da necessidade premente de reprodução 
das condições objetivas de sobrevivência, nos termos 
de Mészáros (2005), a educação vocacional, impede 
o sujeito de acessar o conhecimento e agir sobre ele, 
pois não envolve o domínio de códigos técnicos, ape-
nas sua reprodução.

Em tais termos torna-se impossível uma ação verda-
deiramente democrática em uma sociedade que domina 
hierarquicamente o trabalho e tem regras impostas por 
representantes do capital – os bancos – sobre como os 
sistemas educativos.

A discussão teórica realizada nos permite concluir 
que uma sociedade fundada na lógica do capital traz 
consigo o conflito de interesses entre em classes e dita 
educação para além do capital busca a superação de tal 
sistema mundial. Apenas uma educação com compro-
misso revolucionário pode romper com a ordem so-
cial vigente e superar a reprodução social e econômica, 
que se dará com a reestruturação social, reformulação 
do ensino e das práticas educativas, e dos demais es-
tratos sociais.
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Este trabalho discute interações entre as estratégias 
educacionais de famílias de classes médias e novos pro-
jetos educacionais privatistas, refletindo sobre suas im-
plicações éticas a partir da noção de justiça social de 
Iris Marion Young (2006). O objetivo da pesquisa é 
contribuir para discussões que articulem o campo das 
políticas educacionais, a sociologia e a filosofia da edu-
cação, colaborando para debates críticos sobre como a 
lógica privatista da educação relaciona-se com a posição 
subjetiva de classe social – e, em particular, das classes 
médias. Justifica-se a opção pelo estudo de três inciati-
vas políticas por elas constituírem, apesar de suas dife-
renças, um tipo particular de privatização chamado de 
“políticas de escolha parental” (ADRIÃO, 2018), que 
possui demanda crescente na sociedade civil (BARBO-
SA, 2016). Tais iniciativas são os vouchers, as escolas 
charter e o ensino domiciliar. Este é um tipo de política 
que modifica, radicalmente, a maneira como as famílias 
participam das escolas de suas comunidades, gerando 
novas questões de ordem ética quanto a variados temas 
educacionais, como “acesso”, “qualidade”, “equidade” 
e “financiamento”.

Já o interesse pelas classes médias é explicado pelo 
diagnóstico, difundido nos estudos educacionais críti-
cos (ex. NOGUEIRA, 2013; BALL, 2011), de que é la-
cunar a pesquisa sobre estas camadas e a educação. Ao 
se considerarem pesquisas recentes (CARDOSO, PRE-
TECEILLE, 2017; WRIGHT, 2005) da sociologia do 
trabalho e da sociologia política, reforça-se esta relevân-
cia dado o papel central dos interesses e da cultura das 

camadas médias nas definições políticas, legais, econô-
micas e educacionais na agenda nacional e internacio-
nal. Busca-se compreender, desta forma, como as estra-
tégias atuais de famílias de classe média relacionam-se 
com a racionalidade destas políticas privatistas.

Estas articulações são examinadas a partir da concei-
tuação de Young (2006) quanto à justiça social. Para 
a autora, é possível considerar 3 eixos sobre os quais a 
justiça social pode ser estruturada. O primeiro é a divi-
são social do trabalho, a qual seria fundamentalmente 
injusta – de tal forma, não basta para a autora resumir 
a luta por justiça à igualdade de oportunidades, pois 
a própria organização da produção impede este obje-
tivo. Este aspecto é importante para se refletir sobre a 
direção que as políticas aqui examinadas conduzem as 
expectativas educacionais das classes médias, uma vez 
que tais projetos se ancoram em uma justiça alicerçada 
na crença da oportunidade individual (ADRIÃO, 2018). 
O segundo eixo para Young (2006) definir a justiça 
social é o poder de decisão. Para a autora, não apenas 
a divisão do trabalho precisa ser reimaginada para se 
superar um modelo de pirâmide hierárquica, mas as 
instituições decisivas na política também – não basta 
apenas equilibrarem-se as oportunidades em termos 
de representatividade se o poder continua a ser exerci-
do por poucos e muitos não o acessam. Quanto a este 
eixo, é crucial neste trabalho pensar como estes novos 
movimentos encurralam um ideal de justiça social que 
envolveu, historicamente, a escola pública para todos, 
planejada de forma participativa, reconfigurando desta 
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forma o imaginário sobre a democratização do poder na 
e através da escola. Finalmente, o terceiro eixo dá con-
ta da normatividade. Para Young (2006), justiça social 
envolve também romper com um modelo de suposta 
“normalidade” para os sujeitos. Como exemplo, a au-
tora fala sobre deficiência: justiça social não se refere 
a fornecer condições para que uma pessoa tida como 
deficiente tenha sua desvantagem reduzida – seria, de 
fato, compreender que a pessoa só é deficiente em uma 
sociedade cuja estrutura básica inclui escadas, corredo-
res estreitos ou máquinas operadas com o pé. Propõe-
-se, portanto, a partir também deste eixo de definição 
de justiça social, compreender como estas propostas 
privatistas para a educação redefinem justiça como um 
tema de escolha privada, limitando necessários enfren-
tamentos estruturais à ideia de “normalidade” cada vez 
mais ao campo do privado, e como esta nova lógica se 
conecta às estratégias de famílias das camadas médias.

É a partir, assim, deste olhar sobre justiça social que 
se procede a campo, com entrevistas semiestruturadas. 
É selecionada uma amostra de 20 pais ou mães de estu-
dantes de escolas privadas com altas mensalidades, em 
um importante centro urbano brasileiro. São 10 per-
guntas, que tratam de cada política de escolha parental 
em específico e de modo geral, bem como de visões de 
educação (tanto como projeto social quanto para seus 
filhos) e de planos de futuro para a família.

Em complemento a este desenho metodológico, a 
revisão de literatura tem sido etapa crucial no desen-
volvimento desta pesquisa e na definição das categorias 
centrais da análise, tais quais as políticas de escolha pa-
rental e as noções de classe social e classe média. Assim, 
os vouchers são definidos, conforme Adrião (2017, p. 
16), como “cheque-escola ou cheque-ensino [...] uma 
modalidade de bolsa de estudos custeada integralmen-
te ou em parte pelo Estado para que as famílias “es-
colham” entre escolas privadas, aquela na qual matri-
cularão seus filhos”; já a escola charter, para a mesma 
autora (ADRIÃO, 2014, p. 278), pode englobar tan-
to escolas privadas subsidiadas por fundos públicos, 
“quanto escolas públicas geridas por instituições pri-
vadas; [desde] que não haja cobrança de mensalidades 
ou matrículas, que operem segundo as normas esta-
belecidas pelos setores responsáveis e que possam ser 
escolhidas pelas famílias.” Finalmente, o ensino do-
miciliar seria conceituado como “modelo de oferta edu-
cativa fora do ambiente escolar [...] com demandas 
crescentes. O modelo confronta-se com o pressuposto 

da obrigatoriedade de frequência à escola e defende o 
direito das famílias em não escolarizarem seus filhos” 
(ADRIÃO, 2017, p. 16). 

Já as classes sociais, a partir de uma revisão da tra-
dição sociológica neomarxista (WRIGHT, 2005, CAR-
DOSO, PRETECEILLE, 2017), são aqui compreendidas 
por um olhar sobre a renda e a ocupação, mas não se 
restringem a estes termos. Classe social é tomada, a par-
tir de contribuições da sociologia de Bourdieu (2013) 
como uma condição que é incorporada, vivida, sendo 
assim definida por Ball (2003, p. 6-7): 

Classe aqui é uma identidade e um estilo de vida, e 
um conjunto de perspectivas sobre o mundo social e 
seus relacionamentos, marcado por variados níveis de 
reflexividade. [...] Nós pensamos e somos pensados 
por classe. [...] Posições similares de classe são expe-
rimentadas diferentemente e têm histórias diferentes. 
[...] Eu tomo classe como dinâmica e emergente, como 
Savage coloca, “as pessoas agora têm que conquistar 
suas posições sociais”. Assim, reprodução não é nun-
ca garantida e mobilidade, para cima ou para baixo, é 
sempre possível. Tal mobilidade é tanto contingente 
como estrategicamente dependente. [...] É sobre como 
classe é conquistada e mantida, e atuada ao invés de 
algo que simplesmente é! Classe é feita e disputada 
nas vidas diárias de famílias e instituições, em decisões 
de consumo, assim como no processo de produção, e 
particularmente em momentos de crise e contradição 
quando os pais pensam no bem-estar, na felicidade e 
no futuro de sua prole.

Conta, para se conceituar classes médias, nesta pers-
pectiva, as ocupações e a renda no mundo de traba-
lho, de acordo com as diversas frações estabelecidas 
por Wright (2005), passando por profissionais libe-
rais, gerentes e funcionários públicos especialistas. No 
entanto, em complemento a esta condição relaciona-
da a posições no modo de produção, as classes médias 
são entendidas neste trabalho a partir de regularidades 
quanto ao modo de vida. O empreendimento de Bour-
dieu (2013) neste sentido é fundamental, e a partir de 
noções como “malthusianismo”, “ascetismo” e outras 
caracterizações, podemos perceber a condição de ins-
tabilidade e insegurança das classes médias quanto a 
sua mobilidade social, sendo esta uma de suas caracte-
rísticas constitutivas, especialmente ao consideramos 
estratégias educacionais (BALL, 2003, NOGUEIRA, 
2013). Não por acaso, Ball (2003, p. 4, tradução mi-
nha) constata: 

Para as classes médias, estes são os melhores e os 
piores tempos. Um tempo de abundância e risco, 
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oportunidade e austeridade, celebração e ansiedade. 
Como sempre, por definição, esta é uma entre-classes, 
uma classe assentada em contradições e ansiedades. 
Como Ehrenreich afirma, “se isto é uma elite, então é 
uma elite insegura e profundamente ansiosa”.

Neste sentido, é preciso compreender como um gru-
po politicamente decisivo, mas marcadamente ansio-
so, como as classes médias, tem produzido significado 
sobre a educação em articulação a estas reconfigura-
ções do público e do privado. O trabalho de Michael 
Apple, ao definir o “guarda-chuva ideológico” que for-
ma a Nova Direita que encabeça projetos privatistas é 
fundamental para esta tarefa. Para o autor, a hegemo-
nia deste grupo não é estável ou coesa, pois de fato há 
uma diversidade de interesses, que formam o “guarda-
-chuva ideológico sob o qual podem se abrigar grupos 
diferentes, que normalmente poderiam não concordar 
na totalidade uns com os outros” (APPLE, 2000, p. 43). 
Conforme resumem Gandin e Lima (2016, p. 656): 

Os quatro grupos que formam essa aliança são os neo-
liberais, os neoconservadores, os populistas autoritá-
rios e a nova classe média profissional. Os neoliberais 
constituem a liderança da Nova Direita e representam 
o grupo que se preocupa com a orientação político-e-
conômica atrelada à noção de mercado. Os neoconser-
vadores são aqueles que defendem os valores do pas-
sado como muito melhores que os atuais e que lutam 
pelas “tradições culturais”. Os populistas autoritários 
são, em geral, pessoas da classe trabalhadora que estão 

preocupados com a sua sobrevivência econômica e que, 
portanto, em seus cotidianos, lutam, defendendo va-
lores morais estritos, para que essa aliança sobreviva. 
Por fim, o grupo constituído pela nova classe média 
profissional está preocupado com a mobilidade social 
e tal segmento “pode não concordar totalmente com 
esses outros grupos, mas [...] [seus] interesses profis-
sionais e progresso dependem da expansão de siste-
mas de prestação de contas, da busca da eficiência e de 
procedimentos gerenciais [...] (APPLE, 2000, p. 32). 

Este trabalho, portanto, procura explorar com maior 
profundidade como esta classe média descrita por Apple 
navega entre suas aspirações e entre outros grupos so-
ciais, aproximando-se, ou mesmo afastando-se, em cer-
tos momentos, de pautas de outros setores do “guar-
da-chuva”. Focaliza-se, em particular, a relação dessas 
famílias com novas formas de se constituírem estraté-
gias educacionais, a partir da lógica da fração neolibe-
ral deste bloco, investigando-se as políticas de “escolha 
parental”. Como esta articulação ocorre, onde se encon-
tram suas estabilidades, suas fissuras, e inclusive onde 
há possibilidades de reações contra-hegemônicas, são 
componentes centrais da discussão proposta. A partir, 
deste modo, dos três eixos de justiça social definidos 
por Young, se procura compreender como as visões e 
decisões destas famílias em relação às iniciativas priva-
tistas investigadas têm redesenhado os consensos sobre 
a escola e suas funções sociais. 
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Os currículos que hoje pautam a formação inicial 
para a docência de alguma forma também esboçam 
possíveis atuações dos professores nas escolas. As discus-
sões hoje feitas nas rodas de formação na universidade 
se ensaiam em pensamentos mais abertos ao diálogo 
e que também venham a incluir em seus planejamen-
tos didáticos as discussões que enxergam a diversidade 
na qual nos constituímos em nossas sociedades. Este 
trabalho apresenta um projeto de pesquisa em anda-
mento que se debruça sobre os currículos de formação 
inicial e as políticas públicas que os atravessam a pau-
tar a formação inicial de professores no Rio Grande 
do Sul, em instituições federais que oferecem cursos 
de licenciatura.

Pensar a formação inicial de professores, na perspec-
tiva da democratização do ensino superior a partir das 
teorias do Imaginário Social, de Cornelius Castoria-
dis (1982), nos levaram a pesquisar os currículos dos 
cursos de Química, Física, Matemática, Ciências Bio-
lógicas e Pedagogia, das Universidades Federais e os 
Institutos Federais do Rio Grande do Sul. Trouxemos 
como objetivo desta pesquisa apanhar algumas signi-
ficações imaginárias que se enredam nessas propostas 
de formação inicial, particularmente, como vem sen-
do contemplado a temática da diversidade. Conhecer 
como os processos formativos iniciais de professores, 
abordam as seguintes temáticas emergentes: “(..)diversi-
dade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa 
geracional e sociocultural como princípios de equidade 
(art. 3º, inciso 6, VI, CNE 2/2015).”

Enquanto a segunda metade do século XX mostrou-
-se em movimentos que visavam à ampliação de opor-
tunidade e direitos à educação, somente se experimen-
tou ocupar mais espaço nas escolas e na universidade, 
na América Latina, depois de se iniciar o século XXI 
(Gatti, 2019). Esta abertura no Brasil foi muito impul-
sionada por políticas públicas, dentre as quais destaca-
mos REUNI (2007), PROUNI (2005) e FIES (2001). 
Essas, entre outras políticas que visavam à ampliação 
e permanência (relativamente), na Educação Básica e 
Superior, mostraram o quanto a acessibilidade aos espa-
ços educacionais revertem na necessidade de repensar a 
estrutura social e a isso requer investimentos e espaços 
mais equitativos na escola e na sociedade.

As diretrizes e metas do Plano Nacional da Educa-
ção, Lei 13.005 (BRASIL, 2014) trazem, como aponta 
a Meta 13, a necessidade de requalificar os cursos de 
Pedagogia e as demais Licenciaturas de modo a inte-
grá-los às demandas da educação básica para que os li-
cenciandos tenham a formação necessária ao seu exer-
cício profissional, ou seja, que venham a ter melhores 
condições de desenvolver seu trabalho pedagógico com 
as crianças e adolescentes. No sentido de qualificar a 
formação docente, a Resolução 2/2015 CNE aponta 
como um dos princípios da formação profissional do 
magistério da educação básica o compromisso com a 
construção de uma “nação soberana, democrática e jus-
ta e inclusiva e que promova a emancipação dos indi-
víduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e 
valorização da diversidade.”
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Partimos do suposto que o professor que detém co-
nhecimentos a respeito da diversidade que caracteriza 
tanto a sociedade brasileira bem como os estudantes 
que fazem parte do sistema de educação nacional pode 
tornar-se um agente na luta contra as variadas formas 
de violência que sofrem crianças e jovens que não são 
reconhecidos, que são invisibilizados e ou que são re-
jeitados nas suas diferenças e ou desigualdades.

A pesquisa está ancorada em abordagem qualitativa 
e como procedimentos metodológicos estamos reali-
zando um levantamento dos currículos dos cursos de 

licenciatura, através dos Projetos Pedagógicos de Cur-
sos com destaque para os componentes curriculares 
que trazem em suas ementas o olhar voltado a dar es-
paço para as discussões sobre diversidade previstas na 
Resolução 2/2015. Uma vez sistematizadas essas pri-
meiras informações, estamos formulando entrevistas e 
entrando em contato com os coordenadores desses cur-
sos para ouvirmos seus depoimentos sobre o processo 
de implantação das propostas de formação com intuito 
de confrontarmos os documentos (currículo proposto) 
e as práticas (currículo vivo).
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A hermenêutica filosófica, enquanto um fundamen-
to de origem das geisteswissenschaften, a partir da base 
filosófica de Hans-Georg Gadamer em Verdade e Mé-
todo I, reorienta, em um primeiro momento, o sentido 
de verdade para as ciências humanas e especialmente 
para a filosofia. Essa reorientação sobre o sentido de 
verdade, torna-se possível pela demonstração ontológi-
ca do vir-a-ser de sentido que aparece para um sujeito 
de linguagem em determinado momento histórico. É 
por essa relação entre sentido, linguagem e historicida-
de que a hermenêutica filosófica pode, em um segun-
do momento, ser problematizada como hermenêutica 
pedagógica, onde, através da potencialidade de sentido 
da linguagem, a noção de formação e de subjetivação 
podem ser pensadas. Deste modo, podemos perguntar, 
qual a potencialidade formativa da noção de linguagem 
e sentido que advém da Hermenêutica filosófica de Ga-
damer? É possível pensar uma noção de subjetivação 
através da ideia de experiência a partir das bases da ex-
periência hermenêutica? Não estaria aí uma tentativa 
de retomada pedagógica para uma legítima subjetiva-
ção em tempos de excessos tecnicistas?

Pode a consciência sobre nossa existência finita e 
temporal, nossa experiência e origem de sentido, reo-
rientar a forma como consideramos o processo de subje-
tivação humana? Em outras palavras, como a consciên-
cia da experiência hermenêutica é capaz de apresentar 
uma pedagogia da historicidade, hermenêutica, que não 
sucumba aos excessos da epistemologização de nossa 
formação? Será pelo estudo da linguagem, mais pre-
cisamente pela concepção de diálogo, que abrimos a 

reflexão sobre os caminhos que nos apontam a esta her-
menêutica pedagógica.

Vive-se a experiência hermenêutica no sentido de es-
tar antropologicamente no tecido da historicidade, mas 
a consciência desta experiência é uma condição que se 
desenvolve através da linguagem. É a abertura da lin-
guagem, a estrutura desta abertura de linguagem que 
caracteriza a consciência hermenêutica ou consciência 
histórica. Para Hans-Georg Gadamer, a abertura da 
linguagem se dará através da forma lógica da pergunta, 
pois será a pergunta que irá guiar, que possibilitará esta 
consciência hermenêutica. A abertura que caracteriza a 
essência da experiência hermenêutica tem a estrutura 
lógica da pergunta.

A experiência em sua essência, enquanto experiência 
de sentido no mundo vivido não acontece fora da lin-
guagem e fora das possibilidades da pergunta. A forma 
como o sentido aparece para uma consciência através 
desta abertura propiciada pela pergunta, é semelhante 
ao modo de como esta pergunta gera a aporia e a sus-
pensão do juízo dentro do diálogo socrático. Quer di-
zer, a dialética de Platão tem em si uma negatividade 
que é produtiva, iniciada pela pergunta, falando her-
meneuticamente, iniciada pela suspensão de todo pré-
-juízo dos falantes, onde a aporia é o reconhecimento 
dos limites de sua própria linguagem e horizonte in-
terpretativo. O reconhecimento dos limites do pró-
prio horizonte interpretativo, representa, como nos diz 
Gadamer, a famosa docta ignorantia socrática, onde a 
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superioridade da pergunta revela a negatividade pro-
dutiva da própria aporia (1996, p. 439).

A pergunta possui primazia hermenêutica, pois ela 
proporciona a abertura de sentido e linguagem; há uma 
espécie de ruptura no logos do interpelado, no sentido, 
onde a resposta aparece como um sentido, um novo 
logos. O diálogo, ou como o próprio Gadamer prefe-
re chamar, a conversação (Gespräche), que queira em 
sua intencionalidade, explicar, buscar o sentido de algo, 
deve começar em seu princípio por perscrutar o que 
quer saber, através da pergunta mesmo. A pergunta no 
modelo socrático, contraria o próprio domínio formal 
da linguagem, onde querer falar e apenas explicar as 
coisas, leva o interlocutor que pensa saber, ao fracasso 
deste saber. Hermeneuticamente, o aspecto qualitativo 
da pergunta para a produtividade do diálogo, está na 
abertura constante da linguagem enquanto sentido, que 
a pergunta proporciona e sustenta em uma conversação.

 A relação entre pergunta e resposta enquanto jogo 
de linguagem, um jogo dialético para o aparecer de um 
saber, consiste no aparecer de um julgamento correto e 
no excluir do incorreto. O saber enquanto uma coisa 
mesma, aparece quando se resolvem as instâncias con-
trárias e se compreende a falsidade ou a não legitimi-
dade dos argumentos. Neste modelo de saber a partir 
da dialética enquanto jogo de pergunta e resposta, o 
saber é um trabalho negativo, uma espécie de caminho 
de desconstrução, mas que leva ao saber. Esta produti-
vidade do saber, a partir da abertura de orientação de 
sentido propiciada pela pergunta, pode ser entendida 
se se compreender a primazia da pergunta em relação 

2 Hans-Georg Gadamer vai chamar a atenção em Verdade e Método I, para uma análise da dialética a partir de Aristóteles, que pode 
dar luz sobre esta natureza do saber, a partir da Metafísica. Aristóteles diz que a dialética é a capacidade de investigar o contrário, e se 
para coisas contrárias pode existir uma e mesma ciência. Esta perspectiva de Aristóteles irá concordar com uma característica geral da 
dialética que aparece no Parmênides de Platão, sobre se existe ou não uma possibilidade de uma mesma ciência para coisas opostas. 
Para a nossa situação hermenêutica em relação ao vir a ser do saber, a dialética é a tensão pergunta resposta que aparece como uma 
propiciadora de um saber.
3 Livre tradução do presente autor.
4 É necessário mencionar aqui um esclarecimento conceitual acerca dos sentidos de diálogo em Gadamer e sobre a legitimidade deles. 
Nem todo o modo de comunicação verbal possui uma legitimidade, no sentido crítico em que busca a hermenêutica filosófica para o 
esclarecimento dos sujeitos, para a educação. Existem formas de linguagem que não cumprem as exigências de um diálogo verdadeiro, 
como o interrogatório jurídico, a conversação terapêutica e a negociação entre comerciantes. O problema que estaria subjacente a estes 
modos de uso da linguagem seria de que estas formas de “diálogo” estariam vinculadas a objetivos já premeditados, onde o interlocutor 
já sabe aonde quer chegar e qual resultado interessa. No interrogatório, cumpre buscar informações para suspeitas já existentes. É o que 
aparece no termo alemão Verhör, que indica um prefixo “ver”, um “desvio”, no qual o interrogador manipula as informações, selecio-
nando as informações que deseja ouvir. Na conversação terapêutica, o terapeuta tenta levar o cliente a reconhecer sua situação, a fim 
de retomar o controle de sua vida. Na conversação entre comerciantes, o objetivo da conversação é o lucro, de modo que a conversação 
é levada para este fim. É importante ressaltar aqui, de que o que interessa a Gadamer é um modelo de diálogo que impeça os jogos de 
poder entre sujeitos e leve os interlocutores a este aspecto de subjetivação do diálogo. O modelo de diálogo idealizado por Hans-Georg 
Gadamer aparece como fundo mental da experiência hermenêutica e apresenta características específicas, entre as quais se destacam: 
a disposição por parte dos interlocutores de entregar-se a um processo social aberto; o reconhecimento da autonomia dos parceiros; a 
capacidade de exercer a escuta, como elemento fundamental da experiência hermenêutica; e a renúncia a quaisquer verdades últimas 
(FLICKINGER, 2014, p. 83).

à resposta, quer dizer, o que subjaz ao conceito de sa-
ber é a primazia da pergunta2.

Devemos enfatizar de que não existe uma fórmu-
la lógica para o realizar da pergunta, um modelo de 
aplicação, um método para a pergunta, como já men-
cionamos anteriormente, é este não saber que leva à 
pergunta. Entretanto, dentro da noção de experiência 
hermenêutica, há uma certa negatividade nesta expe-
riência em relação às opiniões pré-estabelecidas e a ne-
cessidade da pergunta, o dar-se conta de este não saber, 
surge desta característica de não se integrar às opiniões 
pré-estabelecidas. Como afirma Gadamer em Verdade 
e Método I, “o perguntar é mais um padecer que um 
fazer. A pergunta se impõe; chega a um momento em 
que já não se pode seguir, permanecer com a opinião 
acostumada3” (1996, p. 444).

O modelo de conversação não possui um enqua-
dramento lógico, no sentido de técnica ou aplicação, 
mas a necessidade do saber, a consciência do não sa-
ber, a condição aporética dos interlocutores, faz com 
que exista uma consciência que também é crítica no 
próprio diálogo. É no modelo deste diálogo que apa-
rece as possibilidades extremas da razão, da verdade e 
rebaixa toda contra argumentação que pretende colocar 
limites para a vigência de um único sentido específico4 
(GADAMER, 1996, p. 445).

Há uma necessidade de se estabelecer um sentido es-
pecífico. A dialética acontece entre interlocutores, apa-
rece enquanto arte de condução de conversação, mas 
ao mesmo tempo, possui uma intenção interna a este 
diálogo, que é uma intenção de levar os interlocutores 
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a um saber, um esclarecimento5. O modelo de diálo-
go platônico enquanto modelo de diálogo vivo, her-
menêutico, deve ser o modelo por excelência da expe-
riência social. Dentro do processo educativo, o diálogo 
vivo deve ser este modelo da legítima experiência so-
cial, enquanto uma experiência de construção de si. 
Daí, vemos que o processo educativo, organizado para 
o desenvolvimento do sujeito enquanto um proces-
so de subjetivação, deve chegar a realizar o seu cará-
ter eminentemente social. Nesse processo educativo 

5 A forma literária do diálogo, bem como vemos na forma dos diálogos platônicos, é capaz de devolver à linguagem o movimento 
literário e aberto da própria linguagem durante a conversação; quer dizer, para a compreensão do fenômeno hermenêutico, podemos 
dizer que a forma mais literária dos diálogos aproxima ao conceito hermenêutico de linguagem praxiológica, enquanto um fenômeno, 
uma experiência histórica. Uma linguagem que fosse exclusivamente demonstrativa em relação ao mundo, não permitiria esta abertura 
de sentido e ela mesma seria tratada enquanto fora do mundo.

se encontram as relações entre sujeitos que, também 
estão institucionalizados na escola, na universidade e 
compõem o que os gregos chamam de eros pedagógi-
co. Esse eros pedagógico compreende uma troca de re-
lações que é intersubjetiva, praxiológica, não formal, 
entre sujeitos e que colabora para o modo de subjeti-
vação. Essa característica de experiência social acontece 
através do diálogo aberto, enquanto experiência social 
e a excelência desta experiência, também é a excelência 
da experiência social.
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A dispersão da atividade educacional tem demons-
trado sua fragilidade no que tange o próprio concei-
to educativo. Tanto a (re)formulação dos sistemas de 
ensino, quanto os fundamentos epistêmicos, sugerem 
“novos” rumos nas orientações educacionais. A rela-
ção de saberes e interesses que vem se constituindo na 
realidade brasileira se configuram a partir de posturas 
neoconservadoras e autoritárias que beiram a um “obs-
curantismo” e em inúmeros mecanismos de controle.

De modo particular, quer se pensar aqui a partir dos 
processos educativos escolares, que deveriam investir 
nos potenciais emancipatórios dos sujeitos, se caminha 
em direção contrária. Isto é, na atualidade, a educação 
escolar vem sendo atacada por concepções que beiram 
a obscuridade (como por exemplo, projeto Escola sem 
Partido, a tão discutida e propagada neutralidade da 
ciência, do educador, do âmbito escolar, o não ofereci-
mento das disciplinas de filosofia e sociologia, somente 
para citar alguns casos), dificultando os processos de 
formação humana integral e crítica.

O desenvolvimento do conceito de sujeito significou, 
a partir do século XVII, na filosofia, a consciência de si 
reflexiva, na ciência, o sujeito epistemológico de contro-
le da natureza pelo conhecimento das leis que a regem. 
O reconhecimento do outro implicou uma necessidade 
do reconhecimento de si mesmo nesse período. Porém, 

na contemporaneidade o sujeito inscreve-se na ideolo-
gia de uma ciência econômica regida por um circui-
to fechado de “fenômenos objetivos”, os do mercado 
mundial, essa forma moderna do destino os submete.

Essa aferição é a da ordem de uma heteronomia pro-
duzida pelo pensamento linear e único, acentuando o 
reino da uniformidade e da unanimidade que sacrifica 
a alteridade. No caminho de Nietzsche (2002), uma 
moral de rebanho, pois a massa constitui-se segundo 
um espírito gregário acrescido, agora, de um traço es-
pecial: trata-se de indivíduos “atomizados”, indivíduos 
encapsulados em seu próprio isolamento. Isolados tam-
bém no sentido de seu desenraizamento – não de uma 
tradição, mas de qualquer tradição, seres gregários e 
atomizados, posto que destituídos de referências co-
muns. O condutor do rebanho, para Nietzsche, pode 
ser o ideal ascético, que em nome de uma vida pura, 
espiritualizada, sacrifica o rebanho, tornando-o apenas 
rebanho de seguidores cegos, porque o ideal ascético, 
num sentido filosófico é:

[...] uma dura renúncia feita com a melhor vontade, 
está entre as condições propícias à mais elevada espiri-
tualidade, e também entre as consequências mais na-
turais: não surpreende, portanto, que o ideal ascético 
tenha sido tratado pelos filósofos com alguma parcia-
lidade. A um exame histórico sério, o laço entre ideal 
ascético e filosofia revela-se ainda mais estreito e sólido. 
Pode-se dizer que apenas nas andadeiras desse ideal a 

mailto:alexsanders@unesc.net
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filosofia aprendeu a dar seus primeiros passinhos so-
bre a terra – ah, ainda tão desajeitada, de carinha tão 
aborrecida, tão pronta a cair e ficar deitada sobre o 
ventre, essa coisinha tímida e mimosa de pernas tor-
tas! (NIETZSCHE, 2002, p. 101-102).

Essa massa ao mesmo tempo sofrida, sacrificada, re-
legada às piores condições de existência, os condenados 
da terra (FANON, 1968) se somam na atualidade com 
uma massa de não pensantes, dos reféns da indústria 
cultural (ADORNO; HORKHEIMER), dos que assu-
mem grosseiramente que tendo condições de consumir, 
são também os privilegiados do momento, vivem no 
conforto e em condições diferenciadas. Mas, sua verda-
deira paixão é consumir como uma forma de liberar-se 
dos grilhões, das amarras, como prometem os conduto-
res de rebanhos, os malogrados seres humanos, aniqui-
lados por paixões tristes, frustrados, sofridos também 
compram uma condição ascética e a ostentam como 
produto adquirido nos manuais de esclarecimento dos 
condutores de rebanhos. Uma análise mais profunda 
e criteriosa do mundo do consumo e consumidores 
ávidos revelaria talvez no sentido nietzschiano que os 
homens estão doentes, e numa sociedade de doentes, 
aquele que conduz ou é conduzido é por certo alguém 
com um tipo de enfermidade ou patologia.

Por outro lado, como é possível uma massa consi-
derável de pessoas acreditar que levam uma vida dis-
tante dos turbilhões sociais que acometem a sociedade 
atual? Vilania e barbárie numa costura depravada, sem 
nenhum contingenciamento de qualquer natureza, ao 
contrário, a deixa é criar, produzir, vender, comprar e 
consumir sem nenhuma reserva. Como os ideias as-
céticos, independentes de qualquer conservadorismo, 
podem ser estabelecidos e vividos na atualidade? Existe 
saída social, cultural e política para a massa? É possível 
uma educação para a massa dos não abastados econo-
micamente? Como pensar numa massa que pode pagar 
por serviços e bens, mas sequer percebe de longe como 
deveria ser classificada, por sua rudeza no trato social, 
por sua ganância no consumo, por gestar apenas o ter e 
esquecer de ser, por sua febre e adesão a padrões chulos 
e imorais de explorar a vida de outrem, por seu padrão 
de extremo consumo e cultura discutível no que tange 
à formação humana - como pensar esse tipo de massa?

Na sociedade de massa tudo passa a ser tomado se-
gundo o valor de troca. Todo indivíduo é intercambiá-
vel, dispensável. Massa e classes sociais dissociam-se, 
pois é característica da primeira não só a ausência de 

pensamento autônomo, ou de pensamento propria-
mente dito, mas, de maneira mais essencial, ausên-
cia de interesse comum. Se pensarmos na aceleração 
técnico-científica, contraditoriamente, podemos nos 
orgulhar da capacidade criadora e reprodutora do ser 
humano, contudo, isso está levando a uma instrumen-
talização do próprio sujeito, configurado através dessa 
razão instrumental.

Vivemos em uma sociedade cada vez mais exigente 
em seus construtos de relações tecnificadas que con-
vocam seus membros a buscarem novas maneiras de 
atuar em suas relações de sobrevivência. O que temos 
é uma formalização racional reduzida e vinculada ao 
poder, a dominação e a exploração, conhecida pela so-
ciedade no aspecto da criação/produção/representação 
de uma nova barbárie social. Se não estamos atentos 
a essas configurações sociais, passam despercebidas as 
relações alienantes e ideológicas que, mecanicamente 
automatizam o sujeito como peça de uma engrenagem 
social, fechada em si mesma e como consumidor dos 
espetáculos barbarizados.

Notamos em nosso cotidiano, manifestações de eli-
minação do outro, sobretudo, discriminação racial e da 
exclusão social. Parece estar em evidência hoje a ideia de 
um outro, no entanto, isso permanece distante de uma 
realização efetiva de uma alteridade. Nas premissas de 
Adorno (1995) podemos considerar que os processos 
educativos não se restringem a apenas ao momento de 
instrumentalização subjetiva. Com isso, procura indi-
car que a educação deve mergulhar na mais profunda 
busca de si, sem a segurança de categorias superficiais. 
Para ele, a educação não pode ficar presa a modelos 
ideais de racionalidade.

Adorno desenvolve uma crítica dissolvente da tota-
lidade sistêmica do pensamento moderno. Para ele o 
princípio de não-identidade impede o reducionismo 
objetivista e subjetivista e impossibilita a dissolução 
do particular no universal. Para Adorno (2009), tota-
lização é sinônima de totalitarismo. Somente uma ra-
zão negativa preserva o sentido viável da crítica. A ra-
zão negativa é uma dialética sem síntese, que preserva 
a consciência dos contrários e impede a reconciliação 
do sujeito a uma ordem social obcecada pela produção 
do mesmo, do equivalente universal no valor de troca.

Dessa forma, o tema da alteridade deveria estar, po-
tencialmente, nos planos de uma filosofia da educação. 
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A necessidade de uma educação crítica e reflexiva pre-
cisa ser estendida a todas as pessoas. Essa ideia de edu-
cação expõe a necessidade de decifrar as condições e os 
determinantes históricos que causam o modo ao qual 
os indivíduos estão submetidos. Por isso, o empenho 
aqui estava voltado, sobretudo, para a difusão de uma 
educação política, isto é, de uma formação conscienti-
zadora das contradições sociais que destaquem os limi-
tes da própria realidade brasileira marcada pela racio-
nalidade operacional do capitalismo neoliberal.

Adorno, ao explicitar o papel político da educação, 
aponta com toda força para uma “educação para a con-
tradição e resistência”. A educação, enquanto processo 
formativo, tem a empreitada de “fortalecer a resistência 
do que fortalecer a adaptação” (ADORNO, 1995, p. 144); 
sobretudo, para se contrapor às formas de degeneração 
educativa que promovem o conformismo e a submissão 
servil do conhecimento. Tal degeneração é produto de sua 
carência reflexiva, pois, no entender adorniano, educar 
significa levar a sério o tempo necessário para a constru-
ção de sentido que se dá na relação pedagógica, princi-
palmente pelo indescritível empobrecimento do pensar, 
da linguagem e expressão humana.

A formação não se resolve numa fórmula qualquer, 
mas depende da forma deliberada da relação entre os 

envolvidos no processo educativo, uma vez que não 
há como desvencilhar-se da consciência verdadeira e 
do peso da experiência com uso de “receituários pe-
dagógicos” organizados por uma inflexão decisiva da 
educação. O que é preciso entender é que a formação 
implica um sentido tríplice entre o ético, estético e po-
lítico. A educação é a relação com o outro, se não for, 
cairá no solipsismo, pelo qual problemas são resolvi-
dos antes mesmo de surgirem. Respostas são dadas a 
perguntas que não mais são feitas. E perguntas ficam 
sem respostas.

Para Adorno, os fins da educação, no sentido de para 
onde ela deve conduzir, remete-nos aos conteúdos so-
ciais da formação cultural (Bildung). Trata-se, portanto, 
da necessidade de reflexão sobre os processos histórico-
-culturais, a fim de transcendê-los da condição em que 
estão colocados. Pois, para ele, a “educação tem sentido 
unicamente como educação dirigida a uma autorrefle-
xão crítica” (ADORNO, 1995, p. 121). Isso significa 
que, mesmo inseridos nos processos de (semi) formação 
de nosso tempo de exceção, podemos buscar um arca-
bouço substancial de resistência, possibilitando a ca-
pacidade de abertura para o pensamento constelativo e 
para a problemática da formação humana na perspecti-
va do pensamento crítico educacional contemporâneo.
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A fenomenologia é um marco referencial para o pen-
samento contemporâneo. O termo fenomenologia foi 
utilizado pela primeira vez pelo filósofo Jean Henri 
Lambert no ano de 1763. Kant, Hegel, Husserl foram 
alguns filósofos que também se utilizaram da fenome-
nologia em suas teorias. Husserl foi um filósofo com 
teorias desafiadoras pela dificuldade de compreendê-las. 
Ele traz a fenomenologia no final do século XIX e iní-
cio do século XX quando a psicologia tende a se tornar 
uma importante ciência para a compreensão humana. 
Husserl é um filósofo que procurou descrever a feno-
menologia tornando-a um novo método filosófico para 
a contemporaneidade.

A partir de Husserl, surgem várias e distintas inter-
pretações por meio de filósofos contemporâneos como 
Ricoeur, Heidegger, Levinas, entre outros. Ricoeur, se-
guindo Husserl, descreve a fenomenologia para procu-
rar compreender a existência humana. A obra que nos 
deteremos para referenciar a fenomenologia husserlia-
na é Meditações cartesianas, publicada originalmente 
em 1931, a qual introduz a concepção de ego trans-
cendental para a ideia de intencionalidade. Esta foi a 
obra mais importante pela qual Ricoeur se utiliza para 
suas concepções fenomenológicas. Ricoeur (2009, p. 
14) afirma que “ainda que a fenomenologia em sentido 
lato seja a soma da obra husserliana e das heresias que 
nasceram de Husserl, é também a soma das variações 
do próprio Husserl”.

Ricoeur perpassa a concepção de Husserl sobre a 
fenomenologia e retrata suas reflexões a partir do agir 
estabelecendo a hermenêutica através do discurso. Por 
meio e a partir da ação humana formam-se discursos e 
linguagens. Através da linguagem surge a relação entre 
os sujeitos e a história de vida de cada um é constituída. 

Ricoeur justifica a relação do discurso com a ação hu-
mana a partir da obra Do texto à ação.

A grande descoberta em Ricoeur (1989) é afirmar 
que o texto é uma ação e que detrás de cada ação há 
um texto. Desta forma, há a concepção de mundo do 
texto, e uma relação entre dizer e fazer. As ações são 
interpretadas através do texto como forma de com-
preender a nós mesmos e o mundo. Assim, como um 
texto, a ação também é dotada de sentido e significado. 
Portanto, tanto os textos como as ações estão sempre 
abertos para novas interpretações.

Então, segundo Ricoeur (1989) a hermenêutica é um 
modo de investigação do ser no mundo para compreen-
der nossa existência. Desta forma, levando em conside-
ração que a ação pode ser interpretada como um texto, 
assim como o texto pressupõe uma ação, Ricoeur ques-
tiona a teoria de Husserl: “Qual será o choque desta 
hermenêutica centrada na coisa do texto, no idealismo 
husserliano?” (1989, p. 62). A resposta parte da feno-
menologia, em que a consciência tem seu sentido fora 
de si, na concepção da intencionalidade husserliana. 
Porém, Ricoeur toma um novo rumo para a fenome-
nologia, já que acredita que ela não esteja baseada num 
exterior absoluto (1986, p. 173). Então, a compreen-
são da existência humana não se baseia na apreensão 
imediata de fenômenos externos, mas a fenomenolo-
gia passa a ser apreendida “dentro de si” por meio do 
texto. Para Ricoeur, nossa interpretação do mundo e 
dos outros sujeitos é mediatizada pela linguagem, pe-
las configurações e refigurações.

Brugiatelli (2018) destaca que a comparação feita 
entre a fenomenologia e a hermenêutica é essencial 
para compreender os diversos pontos de vista acerca da 
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linguagem. Segundo Jervolino (2011), a hermenêuti-
ca em Ricoeur se baseia a partir do agir e do sofrer, ou 
seja, por detrás dos textos e discursos sempre haverá 
um homem que age e sofre. “Trata-se de pensar a fe-
nomenologia do si que age e que sofre com os recur-
sos especulativos da tradição filosófica tornada objeto 
de reinterpretação e de uma reapropriação” (JERVO-
LINO, 2011, p. 69).

Pela relação com o mundo do texto e com a lingua-
gem, estabelecemos o processo de construção da nar-
rativa e do reconhecimento mútuo. Graças as variações 
imaginativas (RICOEUR, 2014, p. 155) é possível um 
distanciamento do real quanto ao si mesmo para que 
haja novas interpretações. Além disso, Ricoeur estabele-
ce uma fenomenologia baseada na reflexão do si através 
dos símbolos, dos textos e da linguagem como forma de 
compreensão. Portanto, estabelece uma nova forma de 
pensar a fenomenologia: a partir da hermenêutica. “O 
conceito de distanciação [do real] [...] é o pressuposto 
para que a hermenêutica retroceda à fenomenologia” 
(CORÁ, 2014, p. 21).

Ricoeur (1989) inova a fenomenologia ao pensá-la 
através do modo reflexivo e discursivo. A fenomenolo-
gia ricoeuriana possui a necessidade de interpretação. 
Portanto, a partir da relação entre fenomenologia e o 
ego husserliano que a existência humana passa a ser in-
terpretada. Por meio da interpretação há a constituição 
do sujeito e do outro. Para Ricoeur (1989) a fenome-
nologia não pode afirmar-se senão pela hermenêutica, 
trazendo pressupostos husserlianos como a explicitação, 
a evidência e a intuição.

A perspectiva fenomenológica permite ao homem 
descrever os fenômenos que a ele são apresentados. Em 
Ricoeur, a fenomenologia vai além por meio da ação, 
da linguagem e da alteridade. Porém, a fenomenologia 
de Husserl recorre a intencionalidade e às reduções para 
resolver o problema da fenomenologia, diferentemen-
te de Ricoeur que se utiliza dos conceitos husserlianos, 
mas os resolve de outra forma. Porém, a redução altera 
a própria noção de consciência da qual Husserl teria 
partido. Husserl parte das Meditações cartesianas para 
formular sua concepção fenomenológica, em que o co-
gito surge como condição para a verdade. A egologia 
em Husserl não se restringe a pensar o outro como al-
guém diferente de si, mas a intersubjetividade se apre-
senta pelo ego e pelo alter-ego.

A constituição do sujeito e do outro em Ricoeur par-
tem das definições de ego e alter-ego advindas da teoria 
husserliana. A grande questão está no reconhecimen-
to mútuo a partir desses conceitos. O ego reconhece a 
existência de outro ego? Husserl menciona a existência 
do outro em sua teoria, porém trazendo para a teoria 
de Ricoeur, a grande dificuldade está em reconhecer o 
alter-ego a partir do ego. Ricoeur (2014) trata da alte-
ridade para se referir ao outro, então o outro seria o 
alter-ego tal como a teoria husserliana ou seria defini-
do como alteridade? Porém, é preciso levar em consi-
deração que, para Husserl, o outro não está presente 
como definido na teoria ricoeuriana, mas que Ricoeur 
não se atém a uma fenomenologia transcendental tal 
como Husserl.

Ricoeur (2014) estabelece uma ligação entre a feno-
menologia e o reconhecimento do si a partir da alteri-
dade, ou seja, pelo contato com o outro, o homem se 
reconhece como ser capaz. Para tanto, Ricoeur apresenta 
a dialética entre ipseidade e alteridade, de modo a refle-
tir sobre o outro a partir do si-mesmo. A relação entre 
os sujeitos determina a intersubjetividade e o respeito 
mútuo, e a partir disso, o sujeito se reconhece como 
homem capaz. A partir do narrar e do agir do si, tanto 
eu como os outros podem narrar e agir, entrelaçando 
a subjetividade e a intersubjetividade, ou seja, a ipsei-
dade com a alteridade (CORÁ; SILVA, 2016, p. 28).

A questão fenomenológica em Ricoeur se torna ainda 
mais problemática a partir do reconhecimento do ho-
mem capaz, presente principalmente na obra Percurso 
do reconhecimento, mas que é mencionada ainda em O 
si-mesmo como outro. O grande problema está na ana-
logia do outro com o si-mesmo, então o outro não se 
apresentaria como realmente é. Isso relata um grande 
problema para a fenomenologia na teoria ricoeuriana. 
Em Husserl, o ego constitui diferentes egos, justifican-
do a existência do eu e do outro.

Ao designar a identidade do sujeito, Ricoeur com-
preende o outro como alteridade a partir da concep-
ção de outra identidade. A partir disso, abre o caminho 
para o reconhecimento mútuo e para a ética. Então, a 
alteridade se justifica pela possibilidade de associar o 
reconhecimento mútuo e a mutualidade e constituir a 
ética fenomenológica.

A ética em Ricoeur é marcada pelo respeito mútuo e 
pela reciprocidade entre os sujeitos. Ricoeur (2014, p. 
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186) define a ética como “a visada da ‘vida boa’ com e 
para outrem em instituições justas”. Ao definir a ética, 
Ricoeur se refere como “vida boa” à estima de si, “com 
e para outrem” à solicitude relacionada com a alteri-
dade, e “instituições justas” ao campo da igualdade de 
sujeitos justos (RICOEUR, 2014, p. 197).

A vida boa ricoeuriana é aquela em que o agente é 
responsável por suas ações. Por “vida boa”, Ricoeur 
está se referindo à Ética a Nicômaco de Aristóteles, em 
que a vida boa é adquirida a partir de quando o sujeito 
busca praticar ações para obter vida boa e chegar a eu-
daimonia2. Tanto para Ricoeur como para Aristóteles, 
o sujeito torna-se capaz de refletir acerca de suas ações 
e colocá-las diante de um viés ético.

Já na obra Percurso do reconhecimento, Ricoeur des-
creve sobre a luta por reconhecimento mútuo do si de-
finida pela troca de dons. A alteridade confirma a exis-
tência do si-mesmo pela descentralização do si, em que 
o eu se coloca no “lugar” do outro. Porém, não pode-
mos pensar somente na luta por reconhecimento, pois 
isso resultaria somente em conflitos e violências sociais 
distanciando os sujeitos. Essa dissemetria não seria “se 
colocar no lugar do outro”, mas uma possível troca de 
dons que minimizam os conflitos existentes devido ao 
reconhecimento mútuo.

Desta forma, a dissemetria originária de Husserl não 
é totalmente excluída, mas é mantida em parte para jus-
tificar o respeito entre sujeitos. Porém, nessa luta pelo 
reconhecimento sempre haverá o ego para se relacionar 

2 Conceito originado em Aristóteles, e que corresponde à felicidade e a realização da vida plena do homem virtuoso.

com o outro, em que Ricoeur (2006) leva em consi-
deração a intersubjetividade para a luta pelo reconhe-
cimento. Além disso, parte da ideia de imaginação ao 
se colocar no “lugar” do outro. Esse posicionamento 
para designar o outro constitui o alter-ego, já que as ex-
periências e a consciência parte de mim para definir o 
outro. O outro não é algo desconhecido porque parte 
da “minha concepção”. Então, o outro não seria uma 
designação do próprio ego atribuindo ao outro as expe-
riências e a consciência dada pelo próprio ego?

Ricoeur (2006) não parte dos conflitos existentes 
para o reconhecimento mútuo, mas de uma posição 
harmoniosa nas relações interpessoais. A fenomeno-
logia pode edificar a dissemetria da simultaneidade de 
reconhecimento entre o ego e o outro pela troca de 
dons. Porém, é preciso esclarecer este caminho traça-
do por Ricoeur através da fenomenologia para que haja 
essa troca de dons resultando no respeito ético entre 
os sujeitos.

 A gratidão surge como justificativa para o com-
partilhamento espontâneo de dons entre sujeitos, sem 
esperar nada em troca. Ricouer (2006) aponta que a 
gratidão é um dom desinteressado e que não tem a in-
tenção de obrigação, por isso se torna um dom espon-
tâneo. Desta forma, o reconhecimento mútuo e a troca 
de dons implicam uma nova forma de pensar na con-
temporaneidade e uma nova forma de pensar a ética a 
partir da fenomenologia.
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Jivago Furlan Machado1

O presente trabalho2 apresenta dois aspectos referentes 
ao modo como se dá a compreensão das experiências hu-
manas no tempo. Um deles seria o âmbito linguístico, o 
aspecto estrutural utilizado para o entendimento por meio 
da linguagem e das estruturas linguísticas. O outro seria 
o caráter da compreensão por composição da intriga, ou 
convergência narrativa. O objetivo é evidenciar o caráter 
imprevisível do entendimento humano, que vai além da 
suposta exatidão das estruturas da língua e torna a com-
preensão uma ação carregada de aspectos singulares e sub-
jetivos, ainda que sempre levando em conta a influência 
simbólica da tradição. Para isso, me utilizo principalmente 
de alguns textos de Paul Ricoeur (1913-2005), bem como 
outros autores que tratam dessa temática. 

Antes de esboçar minha proposta, saliento que neste 
trabalho tratarei da leitura de textos e leitura de mundo 
como análogas, ainda que não idênticas. Ao tratar a educa-
ção como interpretação do que é experienciado pelas pes-
soas, considero como experiências a serem interpretadas 
tanto textos quanto episódios no mundo fora dos textos, 
desde uma simples caminhada pela rua até uma aula na 
universidade. Evidentemente as ferramentas para a inter-
pretação variam significativamente para a leitura do mun-
do e para a leitura de textos, no entanto, as semelhanças 
são inegáveis, pois trato aqui da esfera do leitor que inter-
preta e não especificamente da obra a ser interpretada3. 

Como compreendemos as experiências pelas quais 
passamos? 

Ainda que essa pergunta pareça exageradamente ge-
nérica, sua indagação me estimula a pensar a respeito de 
como se dá o processo educativo, tendo em vista que ter 
aulas na escola, ler um livro ou até mesmo assistir um 
filme são experiências pelas quais passamos e que nos 
deixam elementos com os quais pensamos e nos edu-
camos. Trato aqui da compreensão de um modo mais 
amplo, que vai além do ensino escolar, englobando as 
mais diversas atividades interpretativas. Meu ponto, 
portanto, parte desse aspecto elementar da relação das 
pessoas com o que elas experienciam. Desse modo, es-
tou tratando a educação como um processo de inter-
pretação das experiências que nos chegam, sejam elas 
quais forem, haja vista que o caráter educativo está re-
lacionado não com as experiências em si, mas com a 
interpretação dos dados que nos chegam por elas.

As experiências que temos com o mundo ao nosso 
redor não nos chegam de modo direto, com um su-
posto sentido pronto e perfeitamente assimilável. É ne-
cessário que interpretemos os dados oriundos do que 
experienciamos para que, só assim, os possamos com-
preender. Esse processo de interpretação é baseado, se-
gundo Ricoeur, em pelo menos dois aspectos: as estru-
turas linguísticas e o aspecto simbólico das tradições 
da comunidade em que estamos inseridos. A respeito 
do primeiro aspecto, o autor se utiliza da divisão es-
truturalista da linguagem entre língua (langue) e fala 
(parole) (RICOEUR, 1979, p. 30), sendo a primeira o 
conjunto de códigos compartilhados em uma comu-
nidade linguística para possibilitar a comunicação e o 
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segundo seu caráter prático, a ação de comunicar-se 
com os outros, indo além das regras convencionalmen-
te utilizadas. Podemos considerar então a língua como 
tendo um caráter sincrônico, de simultaneidade e pre-
tensamente a-histórico, ou seja, que se mantém apesar 
da passagem do tempo, e a fala como sendo diacrônica, 
levando em conta a historicidade de quem se expressa 
e inserindo a comunicação no aspecto temporal, finito. 
A sincronia da língua é desafiada a inovar-se e reinven-
tar-se de acordo com os usos e adaptações da diacronia 
da fala, aquela servindo como uma constante busca por 
regularidade e exatidão e esta desafiando sua simetria e 
inserindo novos elementos em seu sistema.

Ricoeur se utiliza desses dois aspectos da linguísti-
ca para aprofundar sua análise do que ele chama de 
“Enxerto hermenêutico sobre a fenomenologia” (RI-
COEUR, 1979, p. 9), a saber, o modo como se realiza 
uma ontologia da compreensão. Surge então a pergun-
ta: em que consiste essa ontologia da compreensão? 

Ricoeur se utiliza da proposta de Heidegger para a 
qual a busca por compreensão seria uma característi-
ca inerente ao ser, o que caracterizaria sua manifesta-
ção como necessariamente se realizando para a com-
preensão. Ricoeur caracteriza a proposta de ontologia 
da compreensão de Heidegger como “via curta” (RI-
COEUR, 1979, p. 9) entre ser e compreender, carecen-
do, para tal manifestação, de um método, uma media-
ção entre ser e compreender. Ainda que se manifeste 
compreendendo, o ser não realizaria, segundo Ricoeur, 
tal tarefa de imediato, de modo puro e simples, mas 
através de mediações linguísticas e simbólicas, da tra-
dição. É por isso que o autor busca no estruturalismo a 
divisão acima citada entre langue e parole, pois é atra-
vés dessas ferramentas de análise que ele desenvolverá 
sua investigação a respeito da compreensão humana.

Ao tratar a hermenêutica como “a teoria das opera-
ções da compreensão em sua relação com a interpreta-
ção dos textos” (RICOEUR, 2013, p. 23) Ricoeur sugere 
que a interpretação, que poderíamos chamar também 
de caráter singular da leitura, seria indispensável para 
a compreensão. Sua tarefa é diferenciar a hermenêuti-
ca da antiga exegese textual, a qual buscaria, antes de 
mais nada, a tentativa de compreender um texto através 
de sua intenção, buscando para além da obra, aquilo 
que supostamente a levou a ser elaborada, como um 

4 Uma espécie de antropofagia, como os modernistas brasileiros da primeira metade do século XX pretenderam fazer com as obras 
estrangeiras a partir de uma leitura nativa. 

significado oculto a ser desvendado pelo leitor. Afastan-
do-se dessa leitura romântica, Ricoeur sugere que nos 
atenhamos ao fenômeno do texto, à obra em relação 
com seu leitor, cujo sentido jamais se livra do caráter 
existencial de quem a lê. Assim, ele cria uma relação de 
necessidade entre texto e leitor, de modo que o sentido 
de uma obra dependa de alguém que a interprete. Até 
aqui poderíamos dizer que não haveria grandes diferen-
ças entre sua proposta e a que ele atribui a Heidegger. 
No entanto, ao atentarmos para o aspecto metodoló-
gico da interpretação, surge a diferença, tendo em vista 
que Ricoeur aponta alguns caminhos a serem utilizados 
pelo leitor para realizar sua interpretação. 

O aspecto linguístico, tanto em sua face sincrônica 
quanto na diacrônica, é necessário para a interpretação, 
mas não suficiente. Ainda que nos utilizemos de regras 
e convenções estruturais da língua para a comunicação 
e interpretação, há além disso o caráter tradicional, o 
simbólico. Afirmar o caráter simbólico da interpreta-
ção significa lembrar que necessariamente nos utiliza-
mos de significados já prontos, com carga semântica 
anterior, sem os quais não teríamos de onde partir para 
qualquer compreensão. O simbólico lembra que, para 
pensarmos, estamos com os pés no chão, falando de-
terminada língua, pertencendo a determinada comu-
nidade, tendo gênero, cor, nacionalidade, etc. O sim-
bólico nos fornece os elementos sedimentados com os 
quais nos debateremos para, caso nos seja necessário 
ou de nosso desejo, o modificarmos em algum senti-
do, recriando significados novos a partir dos antigos4:

Vejamos: trata-se do problema de saber como é que 
um pensamento pode ser simultaneamente ligado e 
livre, como é que o carácter imediato do símbolo e 
a mediação do pensamento formam um todo sólido. 
(RICOEUR, 2016, p. 6-7).

A formação dessa unidade, que leva em conta o sim-
bólico tradicional, ainda que para tentar superá-lo, ca-
racteriza a leitura como recriativa, pois cria a partir 
do já dado e não do nada, não uma leitura ideal, de 
um não-lugar feita por um não-sujeito, mas uma lei-
tura existencial, carregada de significados anteriores e 
com a geração de novos a partir deles. Essa inovação 
de sentido que caracteriza a leitura de um ponto de 
vista hermenêutico, em sentido ricoeuriano, se utiliza 
das estruturas linguísticas acima citadas como meio de 
expressão, forma de comunicação. No entanto, para 



anais dO vi sEnafE E ii sEinfE | 167Et06 EpistEmOlOgia, narrativas E fOrmaçãO

a cOmprEEnsãO imprEvisívEl das narrativas: brEvEs cOnsidEraçõEs

além do simbólico e do estrutural, há o caráter narra-
tivo da compreensão.

Em que consiste o caráter narrativo da compreensão?

Por caráter narrativo me refiro ao que Ricoeur cha-
ma de inteligência narrativa (RICOEUR, 2010, p. 82), 
ou a compreensão por composição da intriga. Ricoeur 
sugere haver uma disposição prévia, anterior à lógica 
sintática, com a qual nos organizamos para que o ex-
perienciado por nós seja compreendido. Em outras pa-
lavras, ele afirma que há uma ordenação episódica, até 
cronológica, ainda que não só, da compreensão do que 
experienciamos no tempo. É como se necessitássemos 
de uma convergência temporal interna, uma organiza-
ção em episódios com uma coerência entre si para que 
efetuássemos a compreensão. Com isso, Ricoeur não 
sugere que passemos a narrar tudo o que pensamos, 
mas que é necessária uma composição sequencial que 
possua sentido para nos entendermos perante o que 
queremos compreender, como se o texto fosse inseri-
do em nossa ordem prévia para desordená-la, tal qual 
a fala diacrônica desafia a língua sincrônica, sendo ne-
cessária uma nova organização, uma elaboração narra-
tiva que incorpore o inovador com o já sedimentado.

Tendo em vista as dicotomias acima apresentadas, 
afirmamos aqui a inexatidão da compreensão das ex-
periências humanas no tempo. Ainda que partindo de 
símbolos comuns, oriundos das tradições sedimenta-
das na cultura e nos utilizando de estruturas sincrôni-
cas pretensamente lógicas e com uma certa exatidão 
de sentido, há sempre, em meio a essas esferas de mo-
nossemia, células revolucionárias de sentido, vivências 
e experiências que fogem das amarras estruturais, que 

resistem em se encaixar nos modelos prévios e que, 
mesmo expressadas por meio deles, inserem aspectos 
inovadores que forçam os leitores a recriarem, com base 
em suas vivências, sentidos novos.

Além do caráter inevitavelmente inovador das ex-
periências oriundas da vivência cotidiana das pessoas, 
pois a vida é maior e mais complexa que as narrativas 
a respeito dela, sugerimos aqui, com base no concei-
to de inteligência narrativa de Ricoeur, a necessidade 
de composição poética para a compreensão das expe-
riências humanas no tempo. Seja lendo livros ou con-
versando com os feirantes na praça, o entendimento 
necessita de uma ordenação temporal interna, análoga 
ao processo de narração de uma história.

O inovador não diz respeito apenas ao aspecto dia-
crônico da fala, que resiste em resumir-se à sincronia 
das estruturas da língua, nem somente às experiências 
singulares de cada pessoa no mundo, mas também a 
como elas organizam, o que e como lembram, ou me-
lhor, como configuram as informações que têm dispo-
níveis, bem como imaginam e criam novos sentidos e 
novos usos do que já conhecem para se entenderem 
no tempo. Eis o caráter imprevisível da compreensão, 
a dimensão interna de sua leitura, o aspecto singular 
e obscuro, que está além do estruturalmente exposto, 
mas que o embasa e tenta se traduzir por ele. A inte-
ligência por composição da intriga pode ser conside-
rada, assim, a esfera de compreensão mais fundamen-
tal para o leitor, que refigura o que experiencia, ainda 
que necessite das ferramentas da linguística para expor 
seu entendimento e parta, para sua interpretação, de 
sentidos previamente existentes, oriundos da tradição.
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Repensar a formação do professor universitário exige 
também repensar o mundo externo, no contexto diário 
e cotidiano das pessoas. A realidade, entendida como 
uma possibilidade de existência artística, de ver e pen-
sar a beleza do mundo, caminha em direção à arte e ao 
modo sensível de entender os acontecimentos. Nesse 
sentido, a educação estética torna-se necessidade atual 
e urgente, como forma de conhecimento por intermé-
dio dos sentidos humanos e da reflexão sobre eles. Para 
Bauman (2009, p. 163) “[...] somos todos artistas de 
nossas vidas conscientemente ou não, de boa vontade 
ou não, gostemos ou não. Ser artista significa dar forma 
e condição àquilo que de outro modo seria sua forma e 
aparência”. Assim, damos direção e sentido àquilo que 
julgamos importante, em um confronto diário com 
uma série de dilemas que nos causam mais confusões 
do que sugestões.

A instalação de incertezas no indivíduo, resultante da 
“fluidez” destacada por Bauman, na pós-modernidade, 
ampliada também pelo neoliberalismo, traz repercus-
sões e grandes implicações nos tempos atuais, sobretudo 
na formação das sociedades e dos indivíduos. Nas pa-
lavras de Duarte Júnior (2011, p. 20): “[...] em tal so-
ciedade programada, resta-nos apenas desenvolver um 
“mínimo eu”, sem grandes apegos, valores e crenças e 
flexível o suficiente para mudar de opinião e de estilo 
ao sabor das alterações da moda”. E o indivíduo preso 
nesta aldeia, estaria condenado a reproduzir esta rea-
lidade? Não seria oportuno contrapor a este contexto 
um projeto educacional que valorize a ligação do indi-
víduo a sua cultura e realidade local, na qual ele passa 
aprender a sentir e se expressar?

Pretende-se refletir sobre essas questões no presen-
te resumo, como premissas fundamentais na forma-
ção do docente universitário. A formação estética do 
professor assume um papel fundamental, na hipótese 
de que ela possa interferir na forma de agir em sala de 
aula, possibilitando um olhar mais sensível aos proble-
mas educacionais.

Uma reflexão inicial:  
a modernidade insensível

Desde meados do século XIX as promessas de felici-
dade, beleza e liberdade estiveram associadas à moder-
nidade, ligadas frequentemente às descobertas cientí-
ficas, tecnológicas e ao consumo acelerado. Por outro 
lado, não faltam motivos para o temor ao mundo mo-
derno: controle social, relações “fluidas”, guerras, in-
tensificação da violência cotidiana, desertificação da na-
tureza, insensibilidade para com o outro, apartando os 
socialmente incluídos e excluídos. A maneira como so-
ciedade e mundo se organizaram produziu um homem 
contemporâneo regido por uma lógica de consumo e 
de aparência, disciplinado pela mídia e esquecido em 
suas crenças e valores, mostrando-se como indivíduo 
assujeitado e individualista. A razão é privilegiada como 
ideologia dominante, apartando o sensível do homem.

Estamos alicerçados em mundo moderno que se so-
lidifica cada vez mais na descrição quantitativa em de-
trimento da qualitativa, o que nos indica para uma mu-
dança dos sentidos e sensações, isto é, do corpo, para o 
cérebro. Edifica-se uma concepção voltada para a razão, 
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para a matematização e para o progresso, fundado no 
trabalho humano como propulsor de melhoria do pre-
sente. Esta dimensão carrega consigo a visão utópica 
acerca do futuro, baseada na felicidade e no bem-es-
tar. A Revolução Industrial acentuou radicalmente o 
processo de reeducação do corpo humano, através de 
seu regime de atividades, em um ritmo cada vez mais 
regrado e submetido ao modo industrial do trabalho. 
Este processo distanciou severamente o homem dos 
prazeres do corpo e das atividades não rentáveis, no 
que tange à produção de bens de consumo. Este mo-
vimento afastou o homem dos sentidos, tornando-o 
uma máquina produtiva capaz de produzir felicidade 
e facilidades para seu viver.

No campo dos domínios da ciência, o homem tor-
na-se máquina, dono da técnica para o progresso, capaz 
de promover plenamente o bem-estar da humanidade. 
As grandes guerras e a barbárie instaladas no mundo no 
início da Modernidade colocaram a ação humana em 
dois extremos: de um lado, produtora de grandes avan-
ços científicos e tecnológicos de que a mente humana 
é capaz e, de outro, a brutalidade sem precedentes de 
toda história humana, capaz da barbárie, em uma ação 
cientificamente planejada e executada. Duarte Júnior 
(2011, p. 52) reforça esse paradoxo ao analisar o ho-
mem neste contexto, afirmando que “o que possibilitou 
a percepção de que a competência para afirmar como é 
e como funciona o mundo real, reivindicada pela ciên-
cia, repousa, em última instância, sobre a sua capaci-
dade de destruir essa mesma realidade, com a colabo-
ração de sua filha mais dileta, a moderna tecnologia”.

Esta in-sensibilização contemporânea traz consigo os 
contornos de uma história que esqueceu o homem nas 
suas diferentes dimensões. O valor econômico atribui o 
valor do homem, através da imagem de uma mercado-
ria, reduzindo-o a uma forma instrumental, calculista, 
tecnicista de atuação da própria razão humana. A ins-
talação dessa luta cotidiana pela sobrevivência desone-
ra o homem do envolvimento e da preocupação com o 
outro, com as instituições, com os valores de humani-
dade e com o coletivo. Fragmenta e mergulha o indi-
víduo num profundo individualismo. O homem mo-
derno vive em um mundo ameaçado pela aniquilação 
atômica, pela volta dos antigos fanatismos religiosos 
e políticos e pela degradação intensa dos ecossistemas 
e da natureza. Na modernidade, como afirma Duarte 
(2010, p. 1), “a vida mesmo viu-se capturada no inte-
rior de uma espiral de consequências incontroláveis e 

imprevisíveis”. O descrédito nos movimentos coletivos 
e a força insuficiente de cada um na transformação da 
realidade, reforça a impotência do ser humano com re-
lação ao futuro. A falta de perspectivas e planejamento 
de longo prazo, abre a possibilidade para que outros 
façam por nós, sem nenhum obstáculo.

Além destes aspectos, a incapacidade de pensar, do 
planejamento para longo prazo, e o desaparecimento 
ou enfraquecimento das estruturas sociais que auxilia-
riam neste desenvolvimento, levam a história política 
e as vidas individuais a projetos de curto prazo, na in-
capacidade vivenciar sequências e conceitos, como ma-
turação, desenvolvimento e progresso, que poderiam 
ser significativamente utilizados. Bauman reitera que 
essa vida fragmentada estimula a “orientações laterais”, 
quer dizer, cada ação deve ter um resultado instantâ-
neo, exigindo habilidades e arranjos diferentes. Como 
resultado deste contexto, temos nos ombros dos indi-
víduos a responsabilidade pelo seu fracasso ou suces-
so, como se ele fosse capaz de resolver isoladamente os 
dilemas gerados pelas vivências voláteis e responsabili-
zado plenamente pelas escolhas realizadas.

Os conhecimentos locais, de experiências cotidia-
nas perdem espaço e legitimidade, em nome dos sabe-
res universais, da ideologia dominante. Duarte Júnior 
realiza o esforço de investigar este mundo real ligado 
aos fios sensíveis que nos envolvem em um único teci-
do chamado corpo. Afirma que “começa aí, portanto, 
nesse “corpo-a-corpo” primeiro mantido com o mun-
do que nos rodeia, a aventura do saber e do conhecer 
humanos. Sem dúvida, há um saber sensível, inelutá-
vel, primitivo, fundador de todos os demais conheci-
mentos, por mais abstratos que estes sejam” (DUARTE 
JÚNIOR, 2011, p. 12). É deste lugar, “do saber sensí-
vel”, que se vislumbra na educação as possibilidades de 
mudança, na contramão desta realidade que vivemos.

A arte e o modo de 
ver o mundo

Movemo-nos em um mundo constituído por co-
res, odores, sabores, gostos e formas, em que a razão 
e o inteligível parecem ter maior valorização em de-
trimento ao sensível, à abstração e ao sentimento. A 
arte, neste contexto, assume papel de transformação na 
vida dos sujeitos, causando sensação de estranheza ao 
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já conhecido, possibilitando ao sujeito viver sentimen-
tos e experienciar sensações diferentes em seu cotidia-
no. Entendemos a dimensão estética no que se refere 
ao desenvolvimento do gosto pelas artes, na capacida-
de de articular-se com a vida, ao agradável, a fruição, 
as emoções, ou seja, o desenvolvimento de todas as fa-
culdades humanas no ato de criação ou de apreciação. 
Ao articular esta ideia do papel transformador que as 
criações culturais proporcionam, com mudanças radi-
cais no pensamento e na ação, o ser humano experien-
cia outras formas de leitura do mundo. Assim, como 
nos assinala Schiller (1963, p. 64) ao evidenciar que 
“[...] esta energia do caráter, com cujo empenho se ob-
tém a cultura estética, é justamente a mola maior de 
tudo quanto é grande e excelente no homem, cuja fal-
ta nenhuma outra virtude, por grande que fosse, po-
deria suprir”.

A arte convida a fazer uma nova leitura do mundo, 
levando-nos a sentir outras sensações, possibilitando 
outras vivências e nos ensinando a viver nossas dores. 
Dores que ensinam sobre si. As narrativas, as imagens, 
as dramatizações, a literatura, a música são formas reais 
de humanidades, de pura atividade humana, em que a 
utilidade se coloca para nos tornarmos melhores, ape-
nas pela indispensável presença de que existam. Pen-
sar a educação da arte no contexto educacional con-
temporâneo é desencadear um processo reflexivo sobre 
novas formas de relação humana, explicitando proble-
mas e perspectivas que se apresentam neste contexto. 
De forma contundente, a educação estética compreen-
de como sensível, envolvendo todo o sujeito, capaz de 
gerar novas formas de sensibilidade e uma imersão na 
totalidade da vida, em uma luta constante pela eman-
cipação de todos os sentidos. Desta forma, Hermann 
(2005) chama a atenção para uma teoria da educação 
que seja capaz de operar entre as fronteiras da ciência 
e da arte. Destaca a importância da relação entre esté-
tica e ética na educação, reforçando o caráter sombrio 
do diagnóstico do presente. Quando a sociedade vive 
períodos de crise, a educação recebe por inteiro estas 
consequências e a arte, como importante forma de ex-
pressão de liberdade, também sofre prejuízos e conse-
quências neste campo, pois apresenta em seu contexto 
espaços de resistência.

A educação estética e a 
formação dos docentes

Partimos do pressuposto de que a formação integral 
exige do sujeito humanizar-se. Esta relação de humani-
zação ocorre na aproximação com o desenvolvimento 
da formação sensível. No cotidiano marcado por frag-
mentação e competitividade, a educação estética pode 
constituir-se como promotora da harmonia em uma 
profunda inserção na totalidade da vida. Para Hermann 
(2005, p. 15) “o estético, ao trazer a interpretação da 
vida, gera novos modos de integração ética”. Nesta pers-
pectiva, a educação deve ser capaz de superar as fron-
teiras entre o inteligível e o sensível, em um processo 
de formação que requer envolvimento, aproximação e 
mediação entre os sujeitos. Formar-se é constituir-se 
no caminho e implicar-se nele.

A educação estética passa a ser entendida como uma 
atitude do sujeito perante o mundo, no estabelecimen-
to de relações de harmonia, beleza e sensibilidade com 
o mundo. A reflexão aponta para a preocupação esté-
tica na educação, entendida como dimensão humana 
que tem sido relegada nas instituições educacionais em 
nome de um saber para o intelecto. Um saber voltado 
para a razão, desenvolvido de forma técnica, na preocu-
pação exacerbada pelo conhecimento e pela informação 
científica. Nas palavras de Schiller (1963, p. 34), “esta 
mesma forma técnica, entretanto, que torna a verda-
de visível para o entendimento, faz por escondê-la ao 
sentimento; pois o entendimento, infelizmente, precisa 
destruir o objeto do sentido interior quando dele quer 
apropriar-se”. Assim, a educação estética assume uma 
atitude ética perante o mundo, no estabelecimento de 
relações sensíveis, de beleza e de harmonia. A educa-
ção passa a questionar suas “parcerias racionalistas, a 
Ciência e a Tecnologia” como afirmam Amorim e Cas-
tanho (2008), pois estas “não admitem que o campo 
do sensível não seja redutível à linguagem verbal e à 
matemática, nem que a invenção, a criatividade, o so-
nho, o devaneio, a fantasia façam parte das operações 
mentais do mundo da consciência”.

O processo formativo do professor exige reflexões 
acerca do seu papel no contexto contemporâneo e o 
desenvolvimento de atitudes coerentes que percor-
rem o campo da docência. A necessidade da forma-
ção integral, fundamentada pela construção do sensível 
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mostra-se como uma necessidade para a humanização 
da atuação docente. A formação estética auxiliaria no 
processo de sensibilização do professor para atuação na 
docência acadêmica. Para Hermann (2005) “a estética 
envolve o abandono do conceito para dar lugar à força 
imaginativa e à sensibilidade”. Ainda para a autora, esse 
sentido estético se aproxima da liberdade moral porque 
são desinteressados e independem de fins exteriores. A 
massificação do ensino, a diversidade acadêmica, a dis-
ponibilidade de tempo para estudo e a própria transfor-
mação da universidade são alguns fatores que exigem a 
necessidade para a formação de novos professores. Esta 
não se reduz à formação técnico-científica da área de 
formação, mas a outras dimensões didático-metodoló-
gicas capazes de dar conta das exigências universitárias.

A arte, provocadora de sentimentos, na medida que 
age sobre os sentidos humanos, seria a grande educa-
dora, pois possibilitaria ao sujeito conhecer as coisas do 
cotidiano, personificando a experiência, incorporando 
os sentidos, fazendo da vida parte de si. Nas palavras 
de Amorim; Castanho (2008, p. 1181) “apreender o 
mundo, ingenuamente, por intermédio da ótica de ou-
trem é o meio contra o qual uma educação que se pre-
tenda estética luta, ao reivindicar que o sensível se faça 
janela por onde o aluno possa ver-se, aos seus compa-
nheiros e ao mundo”. Criar não é sinônimo de resolu-
ção de problemas no campo da atuação docente, mas 
na capacidade de tecer novas perspectivas e formas de 
atuação possíveis que sejam compatíveis com a teia da 
vida, tornando conhecimento algo próprio e não ape-
nas recebido. Pretende-se, dessa forma, que através da 
atuação dessa docente, o aluno seja capaz de inventar 
esse conhecimento, produzindo suas crenças, convic-
ções, através de atitudes poéticas, de consciência crítica 
por meio do aporte de informações. Esta possibilidade 
estaria fundada na oferta infinita de experiências sensí-
veis ao professor e ao aluno.

Considerações finais

Promover movimentos de mudança em educação 
por meio da formação de docentes não depende, uni-
camente, de ações que estabeleçam projetos ou progra-
mas de formação, pois os saberes de docência são com-
postos por saberes de experiências, de conhecimentos 
e de práticas pedagógicas. Em outras palavras “o do-
cente que se faz far-se-ia, também, o sujeito criador (e 
dono) de seu modo de olhar e fazer as relações huma-
nas, o mundo, a educação” (AMORIM; CASTANHO, 
2008, p. 1182). Neste movimento, a educação estéti-
ca, promotora também de uma educação ética, pode 
desencadear um processo de reflexão sobre a forma de 
relação entre ambas, explicitando os problemas e pers-
pectivas que se apresentam à ética na educação, dian-
te do que Hermann (2005) chama de “estetização do 
mundo da vida”.

 A formação estética expressa o esforço de pro-
mover e valorizar o desenvolvimento pleno do ser hu-
mano, na compreensão de educação como processo for-
mativo do humano, transcendendo os muros da escola 
para o contexto cultural e social onde pulsa a vida. É 
por esta dimensão estética-humana que as vozes deste 
ensaio pretenderam tornar-se audíveis no campo educa-
cional. Também, para que a formação docente promo-
va o desenvolvimento de um ser autônomo, soberano 
e integrado à vida, superando conflitos entre a razão e 
os sentimentos, ampliando as formas de pensamento 
e liberando novas formas de sensibilidade que temos 
deixado de lado, mas que também integram nossa con-
dição humana.
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Superfícies introdutórias

Este artigo surge a partir das experiências como pro-
fessores pesquisadores ao longo do processo de trabalho 
pela qual passamos, desde o período de formação em 
cursos de licenciatura. Tal processo tem demandado 
pensar questões acerca da natureza do trabalho peda-
gógico e sua dimensão de liberdade por parte do pro-
fessor. Por estas razões, são questões acerca da liberdade 
que movem esta escrita.

De modo a ampliar a discussão sobre a liberdade, nos 
servimos da argumentação de dois autores centrais que 
guiaram a escrita no sentido de, evidenciar e justificar, 
o atendimento sobre as condições de liberdade a par-
tir do trabalho pedagógico. Assim, Marx (2017, 2013) 
e Spinoza (2013), a partir dos conceitos de Trabalho, 
para um e Conatus, para outro, mediram os argumen-
tos apresentados abaixo.

O texto está dividido em três seções. Na primeira, 
após a introdução, se apresenta a problematização que 
moveu a escrita; na segunda, se aproximam os concei-
tos de Marx e Spinoza, sustentando a argumentação 
acerca da liberdade e, por fim; na terceira seção são 

apresentados os encaminhamentos conclusivos sobre 
o tema da liberdade a partir do trabalho pedagógico.  

Pressupostos da escrita

O caminho da formação docente não é um proces-
so simples, implicando, geralmente, empenho vigoro-
so na própria (trans) formação do futuro professor. Tal 
processo, no entanto, não se conclui após o término 
da graduação em licenciatura, mas segue ao longo do 
trabalho pedagógico na escola. 

Apesar deste processo contínuo de formação, por ve-
zes, o trabalho na escola, e, mais especificamente, na 
sala de aula, parece tomar um caráter repetitivo, quase 
mecânico, de modo que cabe ao professor ofertar de-
terminados conteúdos em vista de “transmitir” deter-
minados conhecimentos. Contra esta perspectiva3, que 
enfatiza com centralidade determinante o caráter re-
produtivo da escola, nos colocamos a questionar: como 
produzir linhas de fuga além da simples reprodução, a 
partir do trabalho pedagógico, na escola?

Neste sentido, é a vivência em sala de aula, media-
da pela necessidade de cumprir conteúdos curriculares 
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– por vezes a partir de materiais didáticos estandardiza-
dos que levam o professor apenas a “aplicar” imediata-
mente determinadas atividades, a fim de “completar” o 
material –; de produzir trabalho burocrático que escapa 
ao trabalho com os estudantes4 e sobretudo; a cumprir 
extensa carga horária em sala de aula – o que precariza 
seu trabalho pedagógico – aquilo que moveu o ques-
tionamento acima citado. 

Liberdade como condição: 
a proximidade entre 
o contados e o trabalho

Relativa distância temporal separa o filósofo do século 
XVII, Baruch Spinoza, de Karl Marx, nascido no século 
XIX. Contudo, tal distância não deixou de influenciar 
Marx (2012), algo que marcou sua crítica à sociedade 
capitalista. A concepção de “ser humano” trabalhada 
por Spinoza (2013), em nosso entender, contribuiu para 
a formação da crítica contida no conceito de trabalho 
alienado, produzida por Marx (2013). Neste sentido, 
tal concepção nos ajuda a lançar atenção sobre o tema 
da liberdade para pensar sobre o trabalho pedagógico 
enquanto possiblidade de liberdade.

Na ontologia spinozana, ou seja, na sua concepção 
de “ser humano”, Deus é toda a natureza, de tal forma 
que, obviamente, o humano também é parte dela. As-
sim, se lê em sua “Ética” que “só Deus existe exclusiva-
mente pela necessidade de sua natureza e age exclusiva-
mente pela necessidade de sua natureza. Logo, só ele é 
causa livre” (SPINOZA, 2013, p. 39). Portanto, Deus 
é livre por natureza, pois é a causa ativa de tudo que 
pode produzir e não é constrangido por nada que lhe 
seja exterior. Logo se Deus, para o autor, é a natureza, 
sua ontologia implica em ser também o humano causa 
livre de si. Deste ponto temos inicialmente o esboço 
do que seja a Liberdade para este autor, relacionando 
a esta o princípio de ação, em que, ser livre, por fim, 
é ser a causa ativa de si mesmo. Essa causa específica, 
Spinoza denomina como conatus ou potência humana 
de ser causa de si, de se auto produzir.

4 Por exemplo, com reuniões admirativas, preenchimento de notas em plataformas digitais, preenchimento de cadernos de chamada, 
etc. Atividade que exigem do professor, por vezes, maior atenção que sua própria atividade fim, ou seja, a produção da aula. 

A argumentação de Marx, acerca do trabalho, pode 
ser aproximada disto que se entender por conatus ao 
se ler:

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o ho-
mem e a natureza, processo este em que o homem, 
por sua própria ação, medeia, regula e controla seu 
metabolismo com a natureza. Ele se confronta com 
a matéria natural como uma potência natural. A fim 
de se apropriar da matéria natural de uma forma útil 
para sua própria vida, ele põe em movimento as for-
ças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus bra-
ços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza 
externa e modificando-a por meio deste movimento, 
ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. 
Ele desenvolve as potências que nela jazem latentes e 
submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio 
(MARX, 2013, p. 255).

Em linhas gerais, para Marx, aquilo que reprime, que 
constrange essa potência humana diz respeito à força de 
trabalho ser alienada daquele que a vende. Ou seja, o 
trabalhador, ao necessitar vender sua força de trabalho, 
ao alienar esta enquanto mercadoria que não lhe tem 
função de uso, contradiz seu conatus como potência 
humana. Sendo assim, no processo de venda da força 
de trabalho, para garantir sua existência, contraditoria-
mente, o trabalhador cerceia sua liberdade – constrange 
seu conatus, em termos spinozanos. 

É nestes termos, com base no conatus como potência 
humana de se auto determinar e o trabalho alienado 
como condição de restrição desta potencialidade, que 
se argumenta sobre o tema da liberdade. O trabalho 
pedagógico, neste sentido, ao potencializar espaços de 
fuga em meio à reprodução, especialmente por via da 
crítica e do trabalho coletivo, tem a capacidade de evi-
denciar as contradições que constrangem, na sociedade 
de classes capitalista, o conatus. Outrossim, o trabalho 
pedagógico carrega consigo a capacidade de expor, por 
meio dos conhecimento sistemático as contradições que 
constituem uma sociedade baseada na exploração da 
força de trabalho com a sociedade atual.

O trabalho pedagógico possibilita expor, por meio 
dos conhecimentos científicos sistematizados, as con-
tradições que constituem uma sociedade baseada na 
exploração da força de trabalho tal como a sociedade 
atual. Assim, ao destacar, por exemplo, a historicida-
de e os sentidos que justificam a existência e reprodu-
ção destes conhecimentos podemos desenvolver linhas 
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que fogem do estabelecido, apresentando assim outras 
possibilidades e relações com o conhecimento e con-
teúdos escolares.

A escola, como espaço de trabalho com o conheci-
mento sistematizado, científico e construindo historica-
mente, sobretudo, como espaço de formação das novas 
gerações, possibilita a oportunidade de potencializar a 
crítica. A partir do trabalho pedagógico, da subversão 
dos status quo que subsidia a reprodução da sociedade, 
se constitui a escola como campo fértil para reforçar 
o conatus. Por fim, o trabalho com o conhecimento 
sistematiza, na perspectiva de crítica ao trabalho alie-
nado, potencializa aspectos mais autônomos por parte 
do trabalho pedagógico frente às relações de poder que 
estruturam a escola.

Conclusões provisórias 

Ao partirmos de questionamentos oriundos do tra-
balho pedagógico na escola, o tema da liberdade foi o 
que mediou essa escrita. Como professores pesquisado-
res, questionar o locus e a natureza do trabalho peda-
gógico é pensar sobre as linhas de fuga frente a aparen-
te reprodução que se apresenta em relação a educação 

escolar. Foram questionamentos no trabalho em sala 
de aula que geraram os argumentos aqui apresentados.

Como forma de sustentar a argumentação, os traba-
lhos de Spinoza (2013) e Marx (2007, 2013) ajudaram 
a compor uma compreensão de ser humano, e, sobretu-
do, de liberdade como conatus. Com este pressuposto 
foi possível analisar o trabalho alienado, caracterizado 
como a venda da força de trabalho por parte do traba-
lhador no modo de produção capitalista, se apresenta 
como restrição do conatus, e logo, como cerceamento 
da liberdade. 

Se argumentou, por fim, que, partindo da possibi-
lidade crítica do trabalho pedagógico, se pode produ-
zir pontos de fuga, que potencializem maior liberdade 
por parte do professor/a. A crítica às bases que susten-
tam os conhecimentos cientificamente sistematizados, 
ao evidenciar as contradições da sociedade, potencia-
lizam destacar como esta sociedade é fundamenta na 
negação do conatus a partir da venda da força de tra-
balho como condição para sua reprodução. Em suma, 
potencializar a compreensão sobre essas contradições 
da sociedade capitalista, possibilitam ao professor/a, a 
partir do trabalho pedagógico, produzir linhas de fuga 
capaz de garantir maior liberdade de suas ações. 
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Apresentado pelo escopo de uma subjetividade enrai-
zada e capaz de dar a si mesmo as regras, configurando 
uma espécie de maioridade conquistada pela passagem 
de um estado inferior para um superior, o modo de ser 
do ente humano foi reduzido ao escrutínio daquilo 
que pode ser manipulado, esquadrinhado e medido. 
A indeterminação como sendo o solo fenomenal fun-
damental e originariamente indispensável ao exercício 
de si mesmo foi convertida em indigência, conflitando 
com a soberania de um “eu” capaz de afirmar-se cons-
tantemente. Confrontado com a analítica existencial 
(HEIDEGGER, 1993), o ente humano, no seu modo 
próprio de ser, desentranha-se não mais como um “su-
jeito” preso em uma densa interioridade e animal que 
calcula (HEIDEGGER, 2001b; HEIDEGGER, 1993), 
mas como um modo de ser em constante desgarramen-
to (HEIDEGGER, 1978) e necessitado de ajuda. (HEI-
DEGGER, 1993). 

Heidegger inverte os pressupostos epistemológicos 
que entregaram um modo de ser humano cheio de si 
para apresentar um modo de ser concernido ao mundo 
e a indigência própria do modo errante do ser huma-
no. A radicalidade da relação homem/mulher e mun-
do suplanta a dicotomia interioridade e exterioridade, 
mente e corpo. . “O corpo do homem é qualquer coisa 
de essencialmente diferente de um organismo animal” 
(HEIDEGGER, 1995, p.92). Da mesma forma, reapro-
xima o corpo do tempo, trazido não mais dissociado, 
mas como o lugar mesmo da abertura existencial hu-
mana, lá onde cada um dos que são humanos se en-
contra afetado pela presença dos outros.

Embora enfrentando dificuldades para se tematizar 
modos específicos de ser-no-mundo tendo em vista 

Heidegger desenvolver sua analítica existencial impli-
cada pelas estruturas ontológicas do Dasein como res-
pondente ao modo de ser do ente humano, aberto pe-
las relações implicadas de outros e da historicidade do 
acontecimento desentranhada pela clareira própria do 
existir, procura-se, por meio do acompanhamento do 
modo de ser da mulher-detenta, articular as estruturas 
ôntico-ontológicas heideggerianas com o desdobramen-
to da experiência-limite vivida pelo modo da reclusão. 
Experiência narrada por meio de textos, poemas e car-
tas que desnudam os aspectos pertinentes à existência 
humana que procuram reaproximar o corpo do tempo 
e a vida daquilo que é originariamente próprio da nossa 
condição: a inexistência de uma natureza e de motiva-
ções psíquicas e ou do meio que pudessem entregar o 
todo do modo de ser do homem/mulher.

A explicitação conquistada pela aproximação do 
modo de ser da mulher detenta da analítica existen-
cial heideggeriana (HEIDEGGER, 1993) converte-se 
na tentativa de, em acompanhando este modo, desve-
lar a própria condição humana, à luz de Ser e Tempo 
(1993), pois a experiência limite implicada pelo excesso 
de realismo próprio da prisão, pode possibilitar novas 
escolhas e experiências de liberdades, mesmo em situa-
ção de encarceramento. Começar algo novo, assumir 
uma nova implicação existencial tem a ver com a con-
dição humana de poder transitar sobre o seu próprio 
ser, de transcender o plano fático e assumir e ou recu-
sar possibilidades. 

A experiência-limite vivida pela mulher detenta, pelo 
seu modo, articula-se com um para além do presídio, 
pois a corporeidade se desentranha como excêntrica, de-
senhando não um limite corporal de ensimesmamento, 
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mas um lastro aberto na direção de... E quanto mais o 
ente humano é afetado originariamente, mais ele ex-
perimenta a possibilidade de começar e descentra-se 
do corpo que pode estar preso (no caso da prisão), au-
tonomizando não um aspecto do tempo e do espaço, 
mas as múltiplas facetas do tempo e do espaço vividos, 
articulando a própria existência a partir do instante.

Assume-se uma postura fenomenológica do deixar-se 
mostrar da própria mulher-detenta, por meio de suas 
narrativas (SILVEIRA, 2017), aproximando-as da analí-
tica existencial, procurando requisitá-las para o desvela-
mento das estruturas ontológicas do Dasein e, de modo 
especial, articulando seu alcance com a possibilidade de 
se desdobrar uma pedagogia própria, vislumbrada pela 
experiência-limite, capaz de colocar o ente humano no 
encalço de si mesmo, reconfigurando o recorte educati-
vo centrado no modelo apropriativo-cumulativo para à 

indeterminação, para a insustentabilidade de uma “na-
tureza” humana capaz atingir o fim de um processo e 
adonar-se de si. O ente humano articula-se enquanto 
projeto aberto e justamente por ser aberto, pode im-
plicar-se por outras possibilidades. Invertem-se, com 
isso, as supostas garantias racionais que concerniriam 
indivíduos plenos de si e sujeitos ao erro. O que se 
tem são modos errantes, inexistindo motivações que 
venham de trás ou de dentro, mas acontecência, des-
dobramento em direção ao mundo. Modo que pode 
assumir a responsabilidade sobre si mesmo e o mun-
do ou entregar-se ao comodismo do todos e ninguém. 
O que se alcança é que a liberdade somente pode ser 
vivida como exercício, como um consumir imanente, 
pois ela só de consuma quando se consome (POMPEIA; 
SAPIENZA, 2011, p. 23).
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O longo processo de escravização de povos nativos 
e africanos deixou cicatrizes profundas e não reparadas 
até hoje, no contexto brasileiro. Ainda, após o fim da 
escravidão, que se deu de forma extremamente proble-
mática, as desigualdades entre brancos e negros pros-
seguem acentuadas. A narrativa branca em setores de 
visibilidade da sociedade brasileira, é predominante, de 
modo a configurar as estruturas hierárquicas e apagar as 
demais vozes de qualquer espaço que elas possam emer-
gir e oferecer perigo ao privilégio branco. Além das po-
líticas genocidas do Estado, que matam três vezes mais 
jovens negros em comparação a jovens brancos, como 
mostra pesquisa feita pela Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar), publicada no site G1 Globo2, outra 
forma de apagamento do povo negro é perpetrada, em 
nosso contexto, a saber, o epistemicídio. 

Mesmo que o debate sobre a história de povos africa-
nos e afro-brasileiros esteja crescendo nas ciências hu-
manas, quase sempre a branquitude adota uma postura 
negligente com relação aos debates étnico-raciais. Ade-
mais, quando falamos sobre a branquitude que ocupa 
os espaços acadêmicos de Filosofia, a discussão se torna 
ainda mais complexa, pois, como argumenta Charles 
Wade Mills (1999, p. 13), “a filosofia é a mais branca 
dentre todas as humanidades” (apud BARBOSA, 2016, 
p. 317). Mesmo com a existência da Lei 10.639/03, 
que alterou a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96), 
determinando a obrigatoriedade do ensino de história 
e cultura afro-brasileira e africana, nas escolas de ensino 
fundamental e médio, os cursos de licenciatura em Filo-
sofia pouco contemplam e debatem o tema, ainda hoje.

A tradição filosófica ocidental e seu ensino perpetua-
ram, ao longo da história, a ideia da origem do conhe-
cimento filosófico na Grécia, sem questionar de onde 
vieram as bases para essas teorizações ou, ainda, se ha-
viam mais regiões no mundo que desenvolviam leituras 
de mundo semelhantes. Historiadores, como George 
Granville Monah James, fizeram um trabalho de res-
gate dessa história, em que civilizações muito anterio-
res aos gregos já estavam teorizando acerca do mundo 
e produzindo conhecimento, em suas sociedades. Em 
1954, Monah James lançou a obra Stolen Legacy, em 
que aponta uma série de semelhanças entre as teorias 
de filósofos gregos e a filosofia do Antigo Egito. Mole-
fi K. Asante, filósofo e historiador, também traz a ori-
gem da palavra grega philo-sophia na língua Mdu Ntr. 
Segundo Asante, citado por Luis Thiago Freire Dantas 
(2015, p. 446) no artigo Descolonização Epistêmica: 
A Geografia Política das Filosofias:  

A origem de ‘Sophia’ está evidente na língua africa-
na Mdu Ntr, a língua do antigo Egito, onde a palavra 
‘Seba’, que significa ‘o sábio’, aparece pela primeira vez 
em 2052 a.C., no túmulo de Antef I, muito antes da 
existência da Grécia ou do grego. A palavra tornou-se 
‘Sebo’ em copta e ‘Sophia’ em grego. Como para o fi-
lósofo, o amante da sabedoria, é precisamente aquilo 
que se entende por ‘Seba’, o Sábio, em escritos antigos 
de túmulos egípcios. (ASANTE, 2014, p. 118)

É possível perceber até aqui que, em nossa socieda-
de, alguns discursos e narrativas são mais legitimados 
em detrimento de outros. Isso se dá, muitas vezes, pelas 
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relações de poder  que atribuem o papel de sujeito de 
conhecimento a um perfil muito específico e historica-
mente legitimado por uma elite intelectual. Em países 
que passaram por processos de colonização, a proble-
mática se segue mais profunda, pois essas hierarquias 
narrativas prosseguem estabelecidas internamente, mes-
mo que o país como um todo tenha sido vitimado por 
processos de dominação. Isto porque a branquitude 
formada em lugares, como o Brasil, reproduz uma ló-
gica de domesticação do conhecimento, reflexo dire-
to de um conhecimento colonizado. Sendo assim, nas 
academias brasileiras, a produção filosófica se detém 
numa Filosofia totalmente deslocada da realidade so-
cial local e que busca aceitação e legitimação na lógica 
europeia ou norte-americana de pensamento, introje-
tada no mundo acadêmico brasileiro.

A branquitude brasileira reproduz um poder de fala 
e dominação de espaço, que busca invisibilizar narrati-
vas desviantes desse padrão de conhecimento europeu 
ou norte-americana. Ademais, historicamente, a bran-
quitude cria narrativas estereotipadas para identificar e 
caracterizar, de forma excludente e pejorativa, outros 
povos e os conhecimentos provindos destes, como ocor-
re na fala de Kant, em seu trabalho Observações sobre 
o sentimento do belo e do sublime (1764), citado por 
Renato Noguera, em seu artigo Denegrindo a filosofia: 
o pensamento como coreografia (2011):

Os negros da África não possuem, por natureza, ne-
nhum sentimento que se eleve acima do ridículo. O 
senhor Hume desafia qualquer um a citar um único 
exemplo em que um negro tenha mostrado talentos, e 
afirma: dentre os milhões de pretos que foram depor-
tados de seus países, não obstante muitos deles terem 
sido postos em liberdade, não se encontrou um úni-
co sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou 
na ciência, ou em qualquer outra aptidão; já entre os 
brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saí-
dos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo 
prestígio, por força de dons excelentes. Tão essencial 
é a diferença entre essas duas raças humanas, que pa-
rece ser tão grande em relação às capacidades mentais 
quanto à diferença de cores (KANT, 1993, p. 75-76). 

Como define a filósofa Lélia Gonzalez, em seu artigo 
Racismo e sexismo na cultura brasileira, a branquitu-
de infantiliza sujeitos negros, sendo “infans aquele que 
não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira 
pessoa, porque é falada pelos adultos” (GONZALEZ, 
1984). Esse fato exemplifica as facetas da manutenção 
do poder, sendo muito presentes na construção do co-
nhecimento filosófico e, outrossim, essas narrativas só 

se sustentam com o silenciamento daqueles dos quais 
se fala de forma preconceituosa. Sem que a negritude 
possa falar de sua história e seus conhecimentos, é a 
branquitude, que, colocada, historicamente, enquan-
to sujeito “neutro” e “universal”, se torna possuidora 
do discurso, criando uma narrativa hegemônica, que 
reforça a concepção sobre o lugar de superioridade do 
seu pensamento, mas sempre reivindicando um caráter 
falso de neutralidade. 

Além disso, a branquitude detém a falsa concepção 
de não ser racializada, uma vez que, se lendo enquan-
to sujeito neutro e universal, o branco não se vê en-
quanto racializado; e, por consequência, não enxerga 
em si a carga de privilégios que a hierarquia social lhe 
concede, impossibilitando a problematização do ra-
cismo. Isso reflete-se na falta de responsabilização da 
branquitude, com relação aos discursos racistas repro-
duzidos em obras filosóficas, pois o branco encara esse 
problema sempre como o “problema do negro”, o qual 
a branquitude não se sente envolvida o suficiente para 
se incumbir de discutir e refletir sobre.

No contexto brasileiro, onde perdura um pensamen-
to filosófico colonizador, é necessária uma reflexão so-
bre o que é e para que serve a filosofia, em nossa realida-
de. É preciso reavaliar qual história estamos contando, 
quem possui poder de fala e quais as consequências do 
racismo epistêmico e dessa divisão racial de espaço, no 
progresso do conhecimento filosófico e na educação 
brasileira, como um todo. Precisamos decidir se con-
tinuaremos falando deles, os europeus, ou de nós, os 
brasileiros, pois o resgate do pensamento de povos afri-
canos, filósofas/os negras/os da atualidade e filósofas/
os ameríndios não diz respeito apenas a uma parte da 
população, mas da construção do pensamento de um 
país inteiro, da cultura, da política, da religião, de um 
universo de questões que ainda precisam ser pensadas 
e aprofundadas, mas que não o fazemos por conta das 
barreiras limitadoras do pensamento colonizado. Para 
isso, é necessário, também, que a branquitude repense 
seu papel na construção do conhecimento e sua pos-
tura com relação à problemática do racismo epistêmi-
co, a fim de questionar o lugar de poder ocupado ao 
longo da história, e assumir responsabilidade para pro-
mover mudanças no pensamento hegemônico, repleto 
de heranças colonialistas, que minam a consciência e 
o pensamento coletivo, perpetuando e criando narra-
tivas racistas. 
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Para abordar estas questões, será utilizado o conceito 
de “lugar de fala”, trazido pela filósofa Djamila Ribei-
ro, em seu livro “O que é lugar de fala?”, na tentativa 
de romper com discursos universais, partindo do pres-
suposto de que todas/os possuímos um lugar social e 
falamos a partir deste contexto e, inclusive, através das 
hierarquias que nos perpassam. Será enfatizada, ainda, 
uma perspectiva de descolonização do conhecimento 
filosófico, inspirado nos escritos de Frantz Fanon, em 

destaque, o livro “Os Condenados da Terra”, que ex-
plana a relação do colonizador e do colonizado e dos 
instrumentos que os imperialistas utilizam, incluindo 
a produção intelectual, para estabelecer relações hierár-
quicas. Ademais, o texto “Racismo e Sexismo na Cultu-
ra Brasileira”, da antropóloga Lélia Gonzales, também 
contribuirá, neste artigo, para elucidação das relações 
de poder existentes na sociedade brasileira.
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Com o crescente processo de industrialização e o 
avanço do sistema econômico e político neoliberal, o 
século XX representa uma ruptura nas tradicionais for-
mas de se pensar e fazer educação. Com isso, tanto o 
papel da escola quanto o fazer docente passam a ser 
questionados e por vezes se tornam alvo de críticas 
pautadas em argumentos inconsequentes e pejorativos. 
Atualmente, os avanços tecnológicos substituem o fazer 
humano pelo fazer mecânico e alteram as relações no 
campo do acesso e socialização do conhecimento. Estes, 
associados às intensas dinâmicas geopolíticas, produzem 
nos espaços escolares um estranhamento quanto aos 
fins e objetivos dessas instituições, desafiando-as quan-
to à manutenção da sua própria sobrevivência, uma vez 
que, mediante os preceitos neoliberais, a educação pas-
sa a ser vista como uma mercadoria. Prevalece, portan-
to, a ideia de uma educação utilitarista, pragmática, a 
serviço do mercado. Há um distanciamento dos ideais 
de formação humana e integral do sujeito, apesar des-
tes ideais estarem presentes nos discursos pró educação 
democrática e institucionalizados nos documentos ofi-
ciais e diretrizes para a educação.

Entendemos que estamos imersos historicamente em 
um momento crítico em se tratando de educação e os 
acontecimentos no campo político e social demons-
tram que as democracias estão a perigo. A principal 
causa é uma crise profunda que vem sendo gestada 
progressivamente e tem passado despercebida, mas que 
está trazendo consequências desastrosas às sociedades 

democráticas. Para Nussbaum (2010, p. 19-20, gri-
fo nosso):

Estamos en medio de una crisis de proporciones gigan-
tescas y de enorme gravedad a nível mundial. No, no 
me refiero a la crisis económica global que comenzó a 
princípios del año de 2008. Al menos e nese momento 
todo el mundo sabía lo que se avecinaba y varios líderes 
mundiales reaccionaron de inmediato, desesperados 
por hallar soluciones. En efecto, el desenlace para sus 
gobiernos sería arduo si no las encontraban, y a la lar-
ga muchos dellos fueron reemplazados por causa de la 
crisis. No, en realidad me refiero a una crisis que pasa 
prácticamente inadvertida, como un cáncer. Me refiero 
a una crisis que, con el tiempo, puede llegar a ser mu-
cho más perjudicial para el futuro de la democracia: la 
crisis mundial en materia de educación (grifo nosso).

Essa crise a que Nussbaum se refere tem a ver com o 
sentido da formação humana que, em nosso entendi-
mento deveria, acima de tudo, contribuir para formar 
pessoas que além de profissionais, sejam também capa-
zes de dar conta de si mesmas e contribuir para que o 
mundo supere suas mazelas, com expectativas de uma 
vida mais humana e feliz, uma educação que considere 
o ser humano na sua totalidade.

Essa concepção de educação na qual nos amparamos 
é essencialmente humanista e nos remete aos ideais 
gregos de formação, por ser essa a herança e mode-
lo de educação que serve de base para os modelos de 
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educação que se desenvolveram em quase todo o mun-
do ocidental, uma vez que, como diz Jaeger (1994, p. 
14) “desde as primeiras notícias que temos deles, en-
contramos o homem no centro do seu pensamento”.

Da Antiga Grécia advém um tipo ideal de formação 
e de cultura no qual os princípios fundamentais de uma 
educação enquanto processos formativos se configura-
ram. Na formação do homem grego todas as esferas da 
vida humana, tanto materiais quanto espirituais, são 
colocadas no centro das preocupações, considerando a 
totalidade do ser. No dizer dos gregos, educar signifi-
ca a criação do homem vivo, ou seja, o homem como 
potencialidade e como possibilidade de um vir-a-ser. 
Esse foi, certamente, o maior legado deixado pelos gre-
gos para a educação.

No que se refere ao problema da educação, a cons-
ciência clara dos princípios naturais da vida humana 
e das leis imanentes que regem as suas forças corporais 
e espirituais tinha de adquirir a mais alta importância. 
Colocar estes conhecimentos como força formativa a 
serviço da educação e formar por meio deles verda-
deiros homens, como o oleiro molda a sua argila e o 
escultor as suas pedras, é uma ideia ousada e criado-
ra que só podia amadurecer no espírito daquele povo 
artista e pensador. A mais alta obra de arte que o seu 
anelo se propôs foi a criação do Homem vivo. Os gre-
gos viram pela primeira vez que a educação tem de ser 
também um processo de construção consciente (JAE-
GER, 1994, p. 13).

A educação, quando vista como um processo de 
construção consciente, se constitui como uma possi-
bilidade transformadora. Tem sentido transformador, 
tanto sobre o ser humano no seu contexto individual e 
espiritual quanto sobre o contexto social, pois ao trans-
formar-se o homem transforma o seu entorno. 

Esse ideal grego de formação perpassa os séculos e fo-
ram justamente essas ideias que serviram de base para a 
sociedade moderna, uma vez que “em todo lugar onde 
esta ideia reaparece mais tarde na História, ela é uma 
herança dos gregos, e aparece sempre que o espírito hu-
mano abandona a ideia de um adestramento em fun-
ção de fins exteriores e reflete na essência própria da 
educação” (JAEGER, 1994, p. 14).

Outro elemento importante sobre o sentido do pro-
cesso educativo é aquele que atribui à educação uma 
função social, ou seja, que coloca a educação como um 
bem comunitário, e que compreende a influência que 

os modelos de educação adotados podem ter sobre o 
desenvolvimento humano e social. Jaeger (1994, p. 4) 
corrobora com esse olhar quando diz que:

A educação participa na vida e no crescimento da so-
ciedade, tanto no seu destino exterior como na sua es-
truturação interna e desenvolvimento espiritual; e, uma 
vez que o desenvolvimento social depende da cons-
ciência dos valores que regem a vida humana, a histó-
ria da educação está essencialmente condicionada pela 
transformação dos valores válidos para cada sociedade.

Entre os muitos pré-requisitos para que uma educa-
ção/formação seja dotada de sentido e significado, “ter 
consciência dos valores que regem a vida humana”, sem 
dúvida, figura como elemento importante. 

Nesse sentido, assumimos a necessidade de pensar 
a educação na perspectiva apontada por Nussbaum 
(2010, p. 39): “la educación no consiste en la asimila-
ción pasiva de datos y contenidos culturales, sino en el 
planteo de desafios para que el intelecto se torne activo 
y competente, dotado de pensamiento crítico para un 
mundo complejo”.

Desta educação, dotada de um pensamento crítico 
para um mundo complexo, que visa a formação de um 
cidadão, capaz de reconhecer o valor da vida humana 
em qualquer lugar, pressupõe um grau de sensibilidade 
que se manifeste em empatia e um sentimento de res-
peito para com todos os demais cidadãos, independen-
temente da cor, raça, religião ou gênero. Educar para 
a sensibilidade, ou nas palavras de Nussbaum (2012), 
educar para a imaginação narrativa, nesse caso, requer 
mais do que conteúdos técnicos e utilitários, requer que 
a arte, a poesia, a literatura, a música, o pensamento 
crítico, a capacidade de análise e argumentação este-
jam fortemente integradas ao currículo em qualquer 
que seja o período da formação, requer ainda que não 
se percam as raízes históricas que são as próprias raízes 
culturais. Como nos diz Trevisan (2006, p. 71): 

Sob o império da racionalidade produtivista, a edu-
cação atual se fechou em certo sentido à influência 
do passado, tentando neutralizá-lo. Daí esqueceu as 
suas raízes, empobrecendo os galhos da existência. Ao 
paralisar a força da história, ela se distanciou de sua 
relação com a cultura mais ampla, facilitando os im-
perativos de concepções educativas que visam apenas 
à qualificação dos produtos, e não à formação de pes-
soas melhores.
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Nesse sentido, é preciso compreender a cultura como 
um elemento capaz de sensibilizar4, uma vez que a ela 
propicia a construção de uma concepção de mundo 
dotada de sensibilidade e bondade.

Ressaltamos, de igual maneira, o pensamento de Or-
tega y Gasset (2001, p. 4):

La vida es um caos, uma selva salvaje, uma confusión. 
El hombre se pierde en ella. Pero sumente reacciona 
ante esa sensación de naufrágio y perdimiento: traba-
ja por encontrar en la selva “vías”, “caminos”; es decir: 
ideas claras y firmes sobre El Universo, convicciones 
positivas sobre lo que son las cosas y El mundo. El con-
junto, El sistema de ellas, Es La cultura en El sentido 
verdadero de la palabra; todo lo contrario, pues, que 
ornamento. Cultura es lo que salva del naufragio vi-
tal, lo que permite al hombre vivir sin que su vida sea 
tragédia sin sentido o radical envilecimiento.

Essa concepção de cultura, em nosso entendimento, 
precisaria fazer parte dos currículos, das propostas pe-
dagógicas desde a educação infantil até a educação su-
perior. Nesse cenário, é necessário ponderar ainda que, 
apesar de admitirmos que a educação carrega em si um 

4 Quanto à relação da cultura com os processos de humanização, considere-se o que nos diz Trevisan (2006, p. 71-72): “a cultura 
demonstra possuir uma fonte inesgotável de entendimento comum das diversas formas de vida, enquanto identidade que aproxima 
da ideia de pertença a uma mesma humanidade. Ao mesmo tempo, essa situação não pode servir de ameaça à existência de múltiplas 
culturas, mas é sua condição, pois elas podem se reconhecer enquanto tal na abertura do diálogo com o outro, tendo aí um referencial 
preservado que mantém o necessário distanciamento. O conhecimento das outras culturas torna-nos, pois, conscientes da singulari-
dade da nossa própria cultura, mas também da existência de um patrimônio comum ao conjunto da humanidade. Esse talvez seja o 
ponto de equilíbrio inspirador, distanciado, por um lado, dos extremos da frieza, da apatia e da indiferença com a pluralidade social”.

potencial transformador e revolucionário, o seu oposto 
também pode ser uma realidade uma vez que: “edu-
cação é a grande tentativa [...] de dotar o ser humano 
de humanidade” (SCHIMIED-KOWARZIK, 2005, p. 
176), mas ela não precisa ser necessariamente bem-su-
cedida. “A história do ser humano pode terminar com 
sua própria destruição, com mutilação física e psíquica” 
(SCHIMIED-KOWARZIK, 2005, p. 176).

Esse pensamento é provocativo, pois sinaliza para 
a possibilidade de uma educação frustrada que, em 
vez de libertar, aprisiona, em vez de emancipar, alie-
na, submetendo o homem a uma ordem que lhe é 
imposta com ares de modernidade. Caso queiramos 
contribuir para que as sociedades democráticas sub-
sistam, é preciso colocar à mesa de debates as con-
dições, os meios, os fins e os objetivos da formação, 
especialmente considerando as características de vida 
das novas gerações, compreendendo as reais neces-
sidades que esse tempo histórico no qual estamos 
inseridos requer, para que os processos formativos 
tenham sentido e significado emancipador.
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O presente texto visa refletir sobre a educação e os 
desafios da alteridade diante de uma sociedade capita-
lista onde os indivíduos tornaram-se meros números e 
são vistos apenas como possibilidades de mão de obra 
para uma indústria que visa o lucro como ponto cen-
tral de sua existência. 

E no conjunto de organizações que compõem essa 
sociedade temos a Educação, que acredito ser uma pos-
sibilidade de desenvolvimento do ser humano e su-
peração de seus limites, visando através de vivências 
de experiências significativas constituir-se enquanto 
ser humano.

Todavia essa sociedade tem como forma de orga-
nização o capitalismo, que é uma forma de organi-
zação que tem o mercado como um fio condutor, e 
para o mercado tudo é mercadoria, valores, e isso vale 
para as indústrias, agricultura, comércio e já adentrou 
o meio educacional.

Atualmente a Educação é vista como uma merca-
doria que pode gerar muito lucro, por isso há muitos 
pensando nela, investindo nesse mercado, desde os Or-
ganismos multilaterais, como OCDE, Banco Mundial, 
porque eles se utilizam do seu poder sobre os países para 
sugerir regras, formas de organização da Educação que 
visam formar um sujeito, um cidadão, um sujeito con-
sumidor da nova ordem neoliberal.

Sobre isso Dardot e Laval (2016, p. 283) fala que 
“as grandes instituições internacionais criadas após a 
Segunda Guerra Mundial (FBI, Banco Mundial, Gatt) 
constituíram os principais vetores de imposição da nova 
norma neoliberal.”

E poderíamos pensar que então o Estado é apenas 
uma figura neutra que precisa aceitar para poder go-
vernar, porém isso não procede, o Estado é parceiro 
em aceitar as ideias neoliberais e ajudar na sua difusão. 
Em relação a isso Dardot e Laval (2018, p, 283) ressal-
ta que “O Estado concorrencial não é o Estado árbitro 
de interesse, mas o Estado parceiro dos interesses oli-
gopolistas na guerra econômica mundial”

Porém que sujeito é esse, que perfil eles querem for-
mar com suas orientações, a quem atende as caracte-
rísticas de habilidades e competências que regem seus 
documentos orientadores, são questionamentos perti-
nentes a serem feitos quando pensamos que nos cons-
tituímos na relação com o outro, e então quem é esse 
outro o qual estou me relacionando.

Pode-se refletir que vivemos um momento onde tudo 
nos é determinado, determina-se as regras gerais pelos 
organismos, internamente o país segue a cartilha fazen-
do suas políticas educacionais a partir do que foi in-
dicado, estabelecem metas para serem cumpridas, e as 
instituições passam a se organizar cotidianamente em 
demanda de alcançar o que lhe foi determinado. E isso 
muitas vezes é apenas oferecer treinamento, mas como 
afirma Nussbaum (2015, p. 27) “Educação é para gen-
te”. Treinamento é para números, para gente, sujeitos 
precisamos pensar em Educação.

As instituições educativas em todos os níveis de en-
sino, desde a Educação Infantil a Pós -graduação pas-
sam a terem uma métrica, passam a valer o que apre-
sentarem de números, não se deixa tempo para pensar 
na qualidade do trabalho desenvolvido, é necessário 
apresentar se alcançou a meta estabelecida pelo órgão 
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superior a que responde, são índices e mais índices que 
desejam como mostra de que se alcançou a qualidade 
desejada pelo país.

Os alunos viraram apenas consumidores do produ-
to educação, e essa lógica capitalista é tão perversa que 
muitos nem se dão conta disso, tanto que qualquer 
educação serve, há uma certa acomodação, um aligei-
ramento nos estudos, e que é considerado normal por 
muitos. Cursar anos de estudos para que, essa é uma 
propaganda vendida pelo mercado, basta desenvolver 
algumas habilidades e competências com cursos rápidos 
e alcançará o sucesso. E se não alcançar problema do 
indivíduo que não se preparou adequadamente, por-
que o mercado educacional estava oferecendo inúme-
ras possibilidades. 

São essas visões que o mercado educacional vai ofe-
recendo às pessoas e muitas acreditam e inclusive dei-
xam de acreditar no potencial que a Escola pode ter 
enquanto instituição educadora. Por isso faz-se neces-
sário refletir sobre como essa lógica capitalista adentrou 
o mercado educacional e quais suas consequências para 
o indivíduo. Pois segundo Nussbaum (2015, p. 5) 

se essa tendência prosseguir, todos os países logo esta-
rão produzindo gerações de máquinas lucrativas, em 
vez de produzirem cidadãos íntegros que possam pen-
sar por si próprios, criticar a tradição e entender o sig-
nificado dos sofrimentos e das realizações dos outros. 
É disso que depende o futuro da democracia. 

Nesse sentido é que pretendo refletir como nós indi-
víduos estamos adentrando essa lógica mercadológica e 
a partir disso estamos deixando de ver o outro, porque 
nesse pensar consumidor, mercadológico, competitivo, 
os outros são meus concorrentes, alguém a quem preci-
so ser melhor, e não alguém que possa ver como possi-
bilidade de diálogo, no sentido de estabelecer relações.

Acredito que a alteridade, possa ser uma possibilida-
de de mudança na forma de ver o outro, da importân-
cia que o outro tem na nossa vida, e com isso pode-se 
tentar inverter essa racionalidade que nos faz sermos 
apenas números, pois a partir do momento que me co-
loco na situação do outro, mesmo que no imaginário, 
abre-se possibilidade de um agir diferente.

 Há um discurso emancipatório, de que a escola, 
educação pode transformar o mundo, mas na práti-
ca agimos conforme a ordem estabelecida, de consu-
mir cada vez mais, de valorizar o ter ao invés do ser, 

de virarmos também meros reprodutores do sistema, 
aceitando o que ele impõe através de suas políticas, fi-
camos paralisados, em nossas ações, apenas na reflexão, 
e longe da ação.

A educação ficou apenas instrumentalizadora, aten-
dendo as demandas do mercado de instrumentalizar 
para o mundo do trabalho, a questão de uma forma-
ção mais humanizadora passou a ser deixada de lado, 
mas isso tem consequências, estamos cada vez mais vi-
vendo barbáries com o ser humano e com a natureza.

Todavia não podemos deixar de acreditar que é pos-
sível realizar um trabalho educativo que propicie vivên-
cias significativas de experiências por parte dos alunos 
para que eles possam se constituir em sujeitos emanci-
pados. Poderíamos dizer que escola precisaria ser demo-
crática em suas relações para poder conseguir efetivar 
uma educação no sentido que Adorno (1995, p. 141) 
estabelece como conceito de educação.

Assumindo o risco, gostaria de apresentar a minha con-
cepção inicial de educação. evidentemente não a assim 
chamada modelagem das pessoas, porque não temos 
o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; 
mas também não a mera transmissão de conhecimen-
tos, cuja característica de coisa morta já foi mais do 
que destacada, mas a produção de uma consciência 
verdadeira. Isto seria inclusive da maior importância 
política; sua idéia, se é permitido dizer assim, ´e uma 
exigência política. Isto é: uma democracia com o de-
ver de não apenas funcionar, mas operar conforme seu 
conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma demo-
cracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma so-
ciedade de quem é emancipado.

Nesse sentido a relação entre educação e a possibili-
dade de um sujeito emancipado só é possível dentro de 
uma formação mais humanizadora, e não mera instru-
mentalização, não pode-se deixar o papel da educação 
a mero treino, faz-se necessário buscar alternativas de 
vivenciarmos práticas onde as relações humanas sejam 
mais valorizadas, e possa -se encontrar brechas dentro 
desse panorama educacional que nos parece sem solu-
ção, pois todos tem na fala que é preciso atender ao 
mercado: as políticas, os pais e até alguns educadores. 

É um discurso elaborado pelas mídias e aceito pela 
grande massa populacional, e diante disso passa a aceitar 
que sim devemos educar para o mercado, assumimos o 
papel de meros consumidores, nos tornamos uma edu-
cação no modelo da empresa, com o objetivo de for-
mar mão de obra para ela, e assim treinamento basta.
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Nessa forma de educação o que surge é o sujeito que 
acredita que ele precisa ter as características que a em-
presa necessita e sendo assim surge segundo Dardot e 
Laval (2016, p. 331) um tipo de sujeito que é 

Injunge-se o sujeito a conformar-se intimamente, por 
um trabalho interior constante, á seguinte imagem: 
ele deve cuidar constantemente para se o mais eficaz 
possível, mostrar-se inteiramente envolvido no traba-
lho, aperfeiçoar-se por uma aprendizagem contínua, 
aceitar a grande flexibilidade exigida pelas mudanças 
incessantes impostas pelo mercado. Especialista em 
si mesmo, empregador de si mesmo, inventor de si 
mesmo, empreendedor de si mesmo: a racionalidade 
neoliberal impele o eu a agir sobre si mesmo para for-
talecer-se e, assim, sobreviver na competição. Todas as 
atividades devem assemelhar-se a uma produção, a um 
investimento, a um cálculo de custos. 

Diante dessa racionalidade neoliberal a Educação se-
gue cegamente sendo também movida por cálculo de 
custos, números, índices, metas a serem alcançadas, está 
envolvida afinal faz parte da sociedade, porém como 
parte também pode influenciar e assim abre-se possi-
bilidades de se fazer resistência.

Portanto, vejo como uma das possibilidades de re-
sistência a vivência da alteridade no sentido que Flic-
kinger afirma

A percepção do outro como alter de mim mesmo- eis 
o sentido originário do termo latino- aborda pelo me-
nos três aspectos: tenho aí o outro na medida em que 
ele vem ao meu encontro com o outro de mim mes-
mo, esse ser vir ao meu encontro obriga-me a tomar 
posição frente a ele, e esta reação me leva a responder 
suas perguntas, a aceitar, portanto, uma determina-
da responsabilidade em relação a ele. Está, aliás, é a 

relação propriamente dita de alteridade. (FLICKIN-
GER, 2018, p. 139)

Esse encontro com o outro, o ver o outro pode ser 
uma das formas de refletir o que está se fazendo em re-
lação a esse outro e como não me sensibilizo mais com 
as coisas que acontecem nesse mundo e com isso aca-
bou por colaborar com essa racionalidade que me trata 
apenas com um ser que precisa gerar lucros ao sistema.

Sobre essa questão de sermos considerados apenas 
números Nussbaum (2015) já afirmava que era uma 
das estratégias utilizadas pela racionalidade neoliberal, 
pois isso facilita a sua implementação, deixa-se de lado 
as relações humanas, o contato, o ver o outro e conse-
quentemente me ver.

Sobre a importância de ver o outro, respeitar o outro, 
que não somos seres isolados, que precisamos uns dos 
outros, também encontramos em Nussbaum (2015, p. 
97) quando enfatiza que é necessário:

Reconhecer que o controle total não é possível nem 
desejável e que o mundo é um lugar em que todos nós 
temos fragilidades e precisamos encontrar uma forma 
de nos apoiar mutuamente. Esse reconhecimento im-
plica a capacidade de perceber o mundo como um lu-
gar em que não e está sozinho- um lugar em que ou-
tras pessoas têm suas próprias vidas e necessidades, e 
o direito de se preocupar com elas. 

A partir dessas reflexões iniciais espero continuar o 
aprofundamento de leituras que possam ampliar mi-
nhas teorizações sobre essa temática de uma educação 
com vistas a uma formação mais humanizadora com 
perspectivas de através da alteridade abrir-se caminhos 
a vivência de experiências significativas. 
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Trabalhando, estudando, convivendo, interagindo 
e “sendo” hodiernamente em Instituições de Ensino 
Superior (IES), sentimo-nos provocados e desafiados 
constantemente a uma compreensão mais ampliada 
e fundamentada em relação às concepções, aos movi-
mentos e processos, aos sentidos, às racionalidades e 
às linguagens que alimentaram e ainda alimentam a 
Universidade, conferindo-lhe validade social-cultural 
ao longo da história humana. 

Convém rever posicionamentos filosóficos, políticos 
e sociais, a fim de pensar e problematizar o sentido e 
a validez social-cultural da Universidade, o que costu-
meiramente implica na mera discussão sobre a quali-
dade desta. Entretanto, o que nos inspira mesmo é ir 
além do sentido burocrático-profissionalizante-merca-
dológico, não o menosprezando, mas, incorporando-o 
no processo vivo, coletivo e histórico que ela é como 
“movimento” cultural-social. 

Projetos, linguagens e processos pedagógicos “mo-
dernizantes” ficaram vazios do legado humano, social 
e cultural, preocupando-se quase que exclusivamente, 
com a capacitação técnica e instrumental ou, confor-
me Habermas, com a razão funcionalista (2012b). Este 
vazio procede, em grande parte, da falta de diálogo e 
debates entre todos os envolvidos com a instrução pú-
blica/Bildung2, na busca cooperativa de entendimentos 
possíveis para fomentar a razão procedural, a racionali-
dade comunicativa, enfim, um processo de construção 
histórico-social-humano da Universidade. 

O comprometimento cultural-social, por par-
te de muitos docentes e gestores, também requer 

ressignificação, ou seja, esta ampliação de sentido e de 
“linguagem” é um enorme desafio para quem já soli-
dificou uma concepção positivista das ciências e atri-
bui um fim fortemente profissionalizante à academia. 

Por esta via provocativa e reflexiva, remetemo-nos ao 
Paradigma da Linguagem de Habermas, como possível 
fundamento revitalizador para a Universidade. A teo-
ria habermasiana possibilita uma análise com outro/
novo paradigma, instigando que a questão em pauta 
seja colocada à mesa comum, a mesa da partilha “pos-
ta” no mundo da vida, para toda humanidade se nu-
trir. Mesa que é o lugar da partilha do alimento, da 
reunião e da comunhão, assim como a Universidade é 
o lugar - por excelência – da reunião e da comunhão 
dos legados culturais. 

Analisando a socialização e a linguagem como pro-
cessos interativos no mundo da vida, percebemos que 
há aspectos comuns e uma conexão vital entre elas. A 
linguagem, inevitavelmente, dá origem a movimen-
tos interativos, logo, de socialização que, por sua vez, 
reconfiguram a própria linguagem. Assim, podemos 
constatar que há uma interdependência entre ambas, 
da mesma forma em que há interdependência entre os 
próprios indivíduos de linguagem, tornando possível 
também afirmar que o sujeito se constitui, e é consti-
tuído como tal, em processos de socialização, possíveis 
graças à linguagem, ou seja, à interação/racionalidade 
comunicativa. 

Nas origens da humanidade, facilmente percebemos 
a necessidade dos processos de comunicação, que se 
tornaram cada vez mais complexos na medida em que 
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os grupos humanos foram se desenvolvendo; desenvol-
vimento que também acabou condicionando a “vali-
dez social” do trabalho humano, resultando em suces-
sivas mudanças. Nessas sociedades “produtivistas” o 
que era transmitido e comunicado se encontrava cada 
vez mais definido, estabelecido e delimitado de acordo 
com aquela validez produtivista, acabando por afetar a 
estrutura da educação institucionalizada que, de acor-
do com as necessidades individuais, tornou-se cada vez 
mais especializada e objetiva, tanto em seus conteúdos 
(disciplinas), quanto naqueles que os ministram (pro-
fessores), naqueles que os “recebem” (alunos) e, sobre-
tudo, nos fins externos a serem atendidos. 

Assim sendo, no movimento dos avanços produti-
vistas também se validará socialmente a necessidade de 
indivíduos que se encarreguem de transmitir, eficaz-
mente, às novas gerações, os conhecimentos construí-
dos cooperativamente ao longo da história (os legados 
culturais). O professor passa a exercer exclusivamente 
esta função, executando funções intencionais, com ob-
jetivos definidos e validados pela sociedade. O profes-
sor então, se caracteriza por possuir um saber teórico 
próprio, devido ao qual é autorizado pela sociedade a 
ensinar às novas gerações.

Conforme a sociedade se desenvolve, a estrutura da 
educação institucionalizada também passa por mudan-
ças e os professores e gestores buscam, geralmente, a 
melhor maneira possível e os melhores recursos dispo-
níveis - na sua época - para ensinar, administrar, orien-
tar e inspirar as novas gerações. Nesse sentido, os pro-
fessores e gestores fazem uso do conhecimento e dos 
meios à sua disposição para desempenhar seu ofício 
próprio, instituído socialmente. 

Nesse movimento, a Escola/a Universidade se confi-
gura como uma relação intencional, socialmente regu-
lada e institucionalizada. Conforme Durkheim no seu 
escrito Educação e Sociologia (2013), a educação é a 
ação exercida pelas gerações adultas sobre aqueles que 
ainda não atingiram o grau de maturidade necessário à 
vida social. Sua finalidade é despertar, na criança, certos 
estados físicos, intelectuais e morais necessários para ela 
integrar a sociedade a qual está destinada. 

Entretanto, considerando o forte movimento, a ra-
cionalidade e a “linguagem” produtivista da sociedade, 
no qual resultou em grande medida todo processo de 
socialização, convém ressaltar, com fulcro no paradigma 

da linguagem de Habermas, que os processos intera-
tivos-comunicativos (que incluem o da educação ins-
titucionalizada), não podem se restringir a uma afir-
mação mecânica da tradição, da cultura, da ciência ou 
da técnica. 

A socialização, sempre em movimento, tem no-
vas possibilidades, sobretudo com as novas gerações 
que chegam, logo, seria salutar uma Escola, no nos-
so caso de pesquisa uma Universidade, que nutrisse a 
competência comunicativa no sentido de formar su-
jeitos capazes de posicionarem-se argumentativamen-
te, como sujeitos- cidadãos, frente a si mesmos e a 
própria sociedade, mas também, frente aos legados 
culturais-científicos. 

Assim incomodados e, por outro lado, inspirados 
pela Teoria da Ação Comunicativa de Habermas, inves-
tiremos no cultivo de um processo interativo/comuni-
cativo/argumentativo, fazendo o caminho caminhando. 
Evidente que durante o percurso encontraremos vários 
sujeitos e muitas outras tradições de saberes que nos 
provocarão à interação comunicativa. 

Aliás, aqui já sinalizamos para o desafio, qual seja, 
o enorme esforço para a Universidade manter-se aber-
ta à interação comunicativa. Este desafio é gigantesco, 
pois requer uma ressignificação/refundação do sentido 
da Universidade atual, atrofiada e fragmentada, volta-
da exageradamente para o útil, perdida em relação ao 
que vitaliza seu sentido enquanto instituição humana e 
subjugada em mero instrumento para o desenvolvimen-
to da razão instrumental e subjetiva, do conhecimento 
individualista, visando quase que exclusivamente a uti-
lidade exterior a curto prazo e/ou a ciência positivista. 

Convém deixar claro, desde o princípio, que não 
queremos descartar este sentido de ser da Universida-
de, mas, incluí-lo em nosso processo interativo e re-
conhecê-lo como necessário no caminhar da humani-
dade. Entretanto, a “real realidade” da Universidade 
requer mais atenção interior, superando o paradigma 
da consciência e o econômico-mercadológico, porém, 
mantendo sempre os pés no chão do mundo da vida. 

Enfim, o caminho a ser trilhado consiste em um 
processo interativo com a estrutura da Instituição Uni-
versidade e com a teoria habermasiana, ou seja, a ra-
cionalidade comunicativa como coordenadora e norte 
deste processo, fomentando um diálogo entre a teoria 
de Jürgen Habermas e os processos inter hominis de 
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produção e reprodução do conhecimento (tradições 
culturais de saberes) em sociedade. 

O encontro teórico com Habermas, em um diálo-
go cooperativo-hermenêutico- histórico, favorece um 
enfrentamento crítico e argumentativo dos sentidos e 
das linguagens da educação institucionalizada contem-
porânea. Não como uma resposta definitiva e fechada, 
mas como processo interativo e de entendimento a seu 
respeito, fazendo o caminho caminhando juntos, com-
prometidos com o uso público da razão. 

A Universidade precisa ir além do uso privado da ra-
zão, da lógica mercadológica, técnica, instrumental... e 
contribuir para a formação de seres humanos melhor 
preparados para viver no mundo da vida, como seres 
de possibilidades, de linguagem e de sociabilização que 
podem/precisam dar sentido a sua existência como su-
jeitos, mas também, como coletividade, ou seja, como 
“humanos sendo humanidade.” 
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O presente estudo insere-se no campo das Teorias 
Críticas da Educação e desenvolve-se como uma refle-
xão filosófica à luz da Filosofia Social Marxiana. Traz 
para o debate o tema da Formação Humana Omnilate-
ral, Neste constructo, propomos versar sobre os distan-
ciamentos existentes entre Educação Física, enquanto 
um componente pedagógico e Formação Omnilateral 
na perspectiva da educação corporal.

Considerando, portanto, o que o sistema do capital 
nos oferece como proposta de formação – que privi-
legia apenas um aspecto das capacidades humanas - e, 
sabendo que Marx expressa como projeto formativo 
uma educação que contemple o ser humano em todas 
as suas potencialidades, contrapondo-se, portanto, ao 
sistema do capital, justificamos a necessidade de propor 
para o debate a formação humana omnilateral, como 
alternativa para uma educação emancipatória.

Sabendo que a omnilateralidade busca o desenvolvi-
mento pleno dos indivíduos em todas as suas dimen-
sões, de modo a instituir-se como ser genérico; consi-
derando que tais dimensões constituem-se na esfera das 
relações produtivas, sociais e subjetivas; compreenden-
do o corpo como uma das lateralidades do humano; 
considerando ainda o arcabouço teórico de que dispõe 
a Educação Física escolar, para fundamentar diferen-
tes propostas de Formação Humana, desenvolvemos 
na presente reflexão os distanciamentos na produção 
teórica do campo da Educação Física crítica, através da 
abordagem Crítico-Superadora, em uma relação com 
um projeto de Formação Humana Omnilateral em sua 
perspectiva corporal.

Para Manacorda (2010) a educação e a escola estão 
anacrônicas. O modelo de educação vigente não con-
templa o objetivo de desenvolver os sujeitos em todas 
as suas dimensões de modo que, a formação das novas 
gerações fica comprometida com um ensino parcial 
e que favorece à reprodução das contradições sociais. 
Apesar disso, enquanto espaço plural, dialógico e de 
produção do conhecimento, compreendemos que a es-
cola possui um potencial transformador, haja vista que 
é um espaço aberto às classes populares, onde pode-se 
projetar uma nova sociedade.

Em um trabalho de trinta anos, nasce uma doutri-
na absolutamente consistente, cuja perspectiva aponta 
para a emancipação humana e da sociedade. Essa dou-
trina apresenta, no bojo de sua filosofia social, a om-
nilateralidade como princípio de formação humana, 
apontando justamente a emancipação humana como 
o caminho a ser perseguido. Oliveira e Oliveira (2014, 
p. 217), afirmam:

O princípio da formação omnilateral encontra seus 
fundamentos numa concepção antropológica que põe, 
frente a frente, de um lado, o estatuto humano sob a 
lógica do capital e da propriedade privada, e, do outro, 
seu vir-a-ser, portanto, sua formação, com superação 
de tal modelo de sociabilidade.

Como contraponto à concepção burguesa de edu-
cação (abstrata, idealista, erudita, enciclopédica), que 
nega o educere, conduzir fora de, promover, autono-
mizar, segundo Dangeville (1978, p. 31-32), é o que 
propõe Marx:

mailto:zukadu@gmail.com
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Fala de libertação de um homem na base de um mun-
do material completamente revolucionado para sociali-
zar e desenvolver o homem em todos os sentidos, após 
ter operado a fusão da cidade e do campo, do ensino e 
da produção, do trabalho manual e do trabalho inte-
lectual, de tal forma que o homem deixará de ser uma 
pessoa ‘privada’, mas um homem social – se o comu-
nismo tem sentido. 

Um documento de fundamental importância para a 
compreensão da proposta educativa de Marx, diz res-
peito às Instruções. Neste documento, Marx e Engels 
referem-se mais especificamente ao conteúdo da edu-
cação comunista e à atenção que deve ser dada à crian-
ça desde os nove anos, quando inicia sua inserção no 
mundo do trabalho e aponta o conteúdo indispensável 
ao ensino socialista:

Por ensino entendemos três coisas: Primeira: ensino 
intelectual. Segunda: Educação Física dada nas esco-
las através de exercícios militares (grifo meu); Terceira: 
adestramento tecnológico que transmita os fundamen-
tos científicos gerais de todo o processo de produção e 
que, ao mesmo tempo, introduza a criança e ao ado-
lescente no uso prático e na capacidade de manejar os 
instrumentos elementares de todos os ofícios. Com a 
divisão das crianças e dos adolescentes dos nove aos 
dezessete anos em três classes, deveria estar vinculado 
um programa de ensino intelectual, físico e tecnológi-
co... A união do trabalho produtivo remunerado, en-
sino intelectual, exercício físico (grifo meu) e adestra-
mento politécnico elevarão a classe operária acima das 
classes superiores e mediais (MARX; ENGELS, 1962, 
apud MANACORDA, 2010, p. 48).

Fica evidente a necessidade de abrangência omnila-
teral de todos os fundamentos científicos da produção, 
enfatizando os três aspectos indispensáveis à formação 
humana: intelectual, físico e politécnico, em que um 
não substitui o outro.

Na sequência da argumentação e, corroborando com 
a concepção de omnilaterilidade exposta na Filosofia 
Social Marxiana, buscamos analisar as contribuições da 
Educação Física Escolar, para fundamentar uma pro-
posta com essa envergadura, tendo como referência a 
educação corporal como uma das lateralidades a ser 
desenvolvida no processo de escolarização.

O presente estudo parte de uma análise cuidadosa na 
obra que compõe o arcabouço teórico da abordagem 
Crítico-Superadora, o clássico “Metodologia do Ensi-
no da Educação Física”, publicada inicialmente no ano 

de 1991 e revista e reeditada no ano de 2009, ambos 
pela Editora Cortez.

Considera-se esse trabalho um clássico do campo 
teórico da Educação Física Escolar, organizado e cons-
truído por um Coletivo de Autores: Lino Castellani 
Filho, Carmen Lúcia Soares, Celi Nelza Zülke Taffa-
rel, Elizabeth Varjal, Micheli Ortega Escobar e Val-
ter Bracht.

É incontestável que a obra Metodologia do Ensino 
da Educação Física, ainda hoje, constitui uma referência 
para o ensino da Educação Física escolar. Trata de uma 
proposta teórico-metodológica cujo objetivo é promo-
ver o acesso sistematizado, pelos alunos, ao patrimônio 
da cultura corporal. 

No entanto, no que se refere às possíveis relações 
entre um projeto de Formação Omnilateral e a Abor-
dagem Crítico-Superadora, três pontos devem ser le-
vados em consideração: 1) a concepção de currículo 
ampliado, que enfatiza o aspecto intelectual, 2) sobre 
os conteúdos da cultura corporal e as diferenças entre 
as perspectivas da aptidão física e da cultura corporal; 
3) diálogos com outros paradigmas e outras áreas do 
conhecimento. 

Os autores afirmam que o “objeto do currículo é a 
reflexão do aluno” (p. 29). Para tanto, a escola não de-
senvolve o conhecimento científico, mas dele se apro-
pria, conferindo-lhe um trato metodológico, de modo 
a facilitar apreensão do aluno. As observações que fa-
remos diz respeito a um projeto de formação humana 
que busca, a priori, a formação plena do ser humano. 
Nesse sentido, afirmamos que a concepção de currí-
culo desenvolvida pelo grupo de autores, enfatiza um 
aspecto do ser humano, que é o desenvolvimento da 
sua capacidade intelectual. E sob esse aspecto, concor-
damos integralmente com a proposta do Coletivo de 
Autores (2009). No entanto, para contemplar as dife-
rentes dimensões do humano, pensamos que objeto 
do currículo não pode/deve centrar-se, apenas no de-
senvolvimento da reflexão do aluno, mas sim, propor 
a mesma ênfase na promoção de todas as suas capaci-
dades: intelectual, estética, moral, espiritual e corporal.

Ao confrontar os dois paradigmas, da aptidão física 
e da cultura corporal, os autores lembram que o de-
senvolvimento da aptidão física do homem tem contri-
buído, historicamente, para a defesa dos interesses da 
classe dominante no poder, mantendo a estrutura da 
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sociedade capitalista. Assim, para o Coletivo de Auto-
res, a dimensão corpórea do homem materializa-se nas 
três atividades produtivas da história da humanidade, 
a saber: linguagem, trabalho e poder.

É importante deixar claro, que os aspectos biofísicos 
dos sujeitos e a adaptação que vão sofrendo no decor-
rer da sua trajetória, também são conteúdos relevantes 
e que devem estar no mesmo nível de importância que 
as demais práticas corporais produzidas pelo homem. 
Do mesmo modo, devem ter claro os efeitos e benefí-
cios do exercício físico e as relações com as condições 
da existência com a manutenção e a qualidade de vida.

Quando pautamos o diálogo com outros paradigmas 
e/ou outras áreas do conhecimento afirmamos que tra-
balhar a favor de um projeto de alcance omnilateral, 
equivale a colocar no horizonte a emancipação huma-
na e a liberdade, como indispensáveis no trabalho edu-
cativo. No entanto, passaram-se mais de 170 (cento e 
setenta anos) desde que Marx, ainda na sua juventude, 
começou a problematizar e questionar o trabalho e a 
liberdade na então, incipiente, sociedade capitalista. 
Seus escritos, com efeito, são fundamentais e contem-
porâneos para pensarmos os mesmos problemas ainda 
hoje e, pautados na mesma linha de pensamento, bus-
car soluções coletivas.

Com a intenção de caminhar na direção que nos 
conduz a um projeto transformador, uma das tarefas é 

ampliar os horizontes para os diferentes conhecimentos 
produzidos pelo ser humano, ainda que estes, tenham 
sido produzidos sob diferentes paradigmas. O critério 
de proximidade deve estar pautado, filosoficamente, 
na crítica ao sistema, no que se refere ao seu poder de 
dominação e opressão. Se o conhecimento é produzido 
para que a humanidade possa dele fazer uso, dialogar 
com autores que possam estar contribuindo para am-
pliar nosso entendimento e compreensão sobre temas 
específicos, só pode contribuir com nossa tarefa.

Assim, consideramos importante para a compreensão 
do corpo, para além daquele que “age” e produz conhe-
cimento, também aquele que sofre e que é objeto de 
condicionamento, opressão, violência. Nesse sentido, 
trabalhar com a Educação Física e não acessar as dife-
rentes concepções de corpo que fundamentaram a his-
tória da humanidade, deixa lacunas, para pensarmos as 
questões que estão colocadas na contemporaneidade: as 
diferenças de classe, raça, etnia, religião, sexo e gênero. 

Assim, defendemos a ideia de um diálogo constante 
com a Filosofia em suas diferentes correntes, para que 
possamos nos questionar sobre as visões de corpo que 
perpassam a história da humanidade; bem como, com 
a Sociologia, Psicologia, Antropologia, Fisiologia, Bio-
logia e demais ciências que possam contribuir com uma 
concepção integral de ser humano.
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A presente proposta baseia-se em investigar os ca-
minhos construídos para a legitimação e organização 
da formação continuada dos professores da rede mu-
nicipal de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, através 
dos desdobramentos da implantação da lei do piso no 
município, da ação da gestão escolar como mediadora 
das formações e das conquistas alcançadas a partir da 
apropriação de espaço/tempo para o diálogo acerca das 
problemáticas do cotidiano e possíveis resoluções refle-
tidas coletivamente. Uma escola municipal inaugurada 
em dezembro de 2017 constituiu o lócus de observação 
e pesquisa para este trabalho na qual tive oportunidade 
de integrar a equipe gestora e contribuir com minhas 
vivências como professora e orientadora. A referida es-
cola está localizada no bairro Malvinas, uma área peri-
férica de grande vulnerabilidade social e difícil acesso. 
As tensões que marcam o bairro mostram os grandes 
desafios a serem superados por toda a comunidade es-
colar. As funcionárias (a escola é predominantemente 
formada por mulheres) vieram de diferentes localida-
des do município e um fator muito importante precisa 
ser ressaltado: escolheram por meio de remanejamento 
trabalhar na escola que seria inaugurada.

A escola foi pensada para atender exclusivamente 
crianças da educação infantil. Seu perfil no primeiro 
ano de funcionamento, 2018, foi formado por crianças 
de 2 e 3 anos com as particularidades e complexida-
des dessa fase do desenvolvimento infantil. Necessita-
mos mergulhar no universo de crianças tão pequenas 
e buscar, através de estudos, a compreensão de suas 

especificidades, versando sobre a indissociabilidade 
do cuidar e educar que Da Luz (2010) ressalta em 
suas produções.

Ao pensar na necessidade de valorização dos profis-
sionais da educação como estratégia que possibilitará 
maiores avanços da nossa sociedade, é possível encon-
trar atualmente legislações que respaldam a formação 
dentro da carga horária do professor. 

A Lei 11.738/200 (16/07/2008) e o Parecer CNE/
CEB18/2012 (BRASIL, 2012) estabelecem 1/3 da car-
ga horária profissional para planejamento, formação e 
avaliação sem interação com o aluno. Em âmbito mu-
nicipal, a preocupação com a formação do educador 
levou a elaboração da Hora Atividade prevista no Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos do Magistério Pú-
blico e reelaboração do Regimento Escolar Municipal 
(2010) destacando a equipe pedagógica e gestora como 
mediadoras da formação docente em âmbito escolar.

Atualmente o modelo seguido contempla reuniões 
quinzenalmente com duração de 2 horas e 30 minutos 
a serem organizadas no período posterior ao encerra-
mento das atividades escolares com alunos. Isso signifi-
ca dar início ao Horário de Atividades/Hora Atividade 
em um intervalo entre o final da tarde e início da noi-
te. Para escolas localizadas em comunidades carentes 
estigmatizadas pela violência, garantir a participação 
das professoras nesses horários é de longe a questão 
que mais nos desafia. 
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Muitas vezes, a realidade das escolas ainda é de iso-
lamento do professor por pensar que sua responsabili-
dade começa e termina na sala de aula. A quebra des-
se paradigma pode ocorrer com a adoção de práticas 
participativas, de forma que compartilhem com seus 
pares os conhecimentos, metodologias e dificuldades, 
discutam e tomem decisões sobre o projeto político 
pedagógico, sobre o currículo, as relações sociais inter-
nas, assim como os instrumentos de avaliação, em que 
os professores aprendam nas situações de trabalho, ou 
seja, na experimentação e reflexão das ações cotidianas 
que Schon (apud FONTOURA, 2011), salienta.

Baseadas nessa ideia, em reunião no 1º Horário de 
Atividades realizado na nova escola, chegou-se ao con-
senso de que era de extrema importância garantir mo-
mentos de reflexão e estudo com as demais profissionais 
que não possuíam obrigatoriedade de permanência nes-
sa formação. Uma vez fortalecidas as relações pessoais 
valorizando as sinalizações de todas as funcionárias a 
qualidade do atendimento na escola recéminaugura-
da se potencializaria. A partir dessa primeira iniciativa 
a equipe pedagógica e gestora promoveu ao longo de 
2018 reuniões para auxiliares escolares, auxiliares de 
serviços gerais e merendeira com o intuito de criar um 
estreitamento entre as expectativas em torno de uma 
escola que iniciava sua caminhada e as ações possíveis 
na aquisição da confiança da comunidade escolar e a 
garantia de práticas, em consonância com as Diretri-
zes Nacionais para a Educação Infantil, que eviden-
ciassem o respeito aos direitos da criança em seu pro-
cesso de ensino.

As pautas dos estudos foram pensadas por todas as 
funcionárias da escola para que as necessidades das 
crianças pudessem ser percebidas de forma abrangente. 
As intenções eram ter os diferentes olhares e narrativas 

dos profissionais, romper com a ideia de uma partici-
pação apenas na execução de atividades, e promover 
reflexão e tomada de decisões que envolvessem essas 
atividades. O que Paro (2016) pontua como gestão 
participativa, uma partilha do poder na escola.

Ao entrelaçar reuniões quinzenais com as professo-
ras e os encontros mensais com demais funcionárias, 
construímos coletivamente pautas de estudos sobre te-
máticas que perpassaram o cuidar e o educar na Edu-
cação Infantil. O grupo pode refletir, entre outros te-
mas, acerca da rotina para crianças da creche, a relação 
entre adultos e crianças, a violência simbólica no coti-
diano escolar, a escuta, avaliação e produção de relató-
rios, o planejamento e o Projeto Político Pedagógico 
a ser elaborado.

A escola pública tem como desafio promover um 
ensino de qualidade que garanta o desenvolvimento 
integral dos seus alunos e supere as desigualdades so-
ciais existentes. É através de uma gestão democrática 
e participativa que se evidenciará as ações autônomas 
da escola no processo de formação docente, ressigni-
ficando o protagonismo do professor e valorizando os 
demais funcionários como coparticipantes no cami-
nho por uma escola pública de qualidade. Os agentes 
mediadores da formação em âmbito escolar, quando 
primam pela participação efetiva e o exercício da cons-
ciência crítica entre todos os componentes da escola, 
evidenciam uma gestão democrática.

A experiência aqui relatada não se esgotou ao fin-
dar o ano de 2018. Professoras e demais funcionárias 
seguem juntas estudando, produzindo, construindo e 
desconstruindo saberes, numa caminhada marcada por 
lutas e muita vontade de contar histórias de vitória de 
um local marcadamente marginalizado. 
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Nesta escrita apresentamos atravessamentos junto ao 
conceito de devir-criança para pensar infâncias outras 
e suas imbricações com a educação, visando penetrar 
nas experimentações realizadas junto a este conceito e 
os deslocamentos possíveis de serem produzidos e pen-
sados junto às das filosofias da diferença. Para tanto, 
somos movidas por um problema que nos chama: O 
que aprendemos com a experimentação do conceito 
de devir-criança e que dê a problematizar a educação?

O que denominamos de experimentações em torno 
de um devir-criança têm produzido pesquisas que pro-
curam se aproximar de um modo de atentar, observar, 
com um olhar cuidadoso e interessado nas crianças, 
seus gestos e linguagens, em seus diversos espaços e 
tempos, bem como nas imagens de crianças em litera-
turas e filmes, disparadores de pensamento. Instala-se aí 
uma pluralidade de materialidades que não poderemos 
no momento trazer de modo integral, mas que com-
partilhamos de seus efeitos, como pequenas pulveriza-
ções, no intento de levar os/as leitores/as a percebê-las 
de modo conjugado com o conceito de devir-criança e, 
por conseguinte, dos seus respingos na/com educação. 

Por que nos contaminamos pelo conceito de de-
vir-criança? O conceito deriva da potência de pro-
duzir agenciamentos, zonas de vizinhança, encontros 
com intensidades com uma criança e que, ao fazê-lo, 

potencializar o inusitado, a invenção. Para tanto, não se 
trata jamais de infantilizar-se, agir ou imitar uma crian-
ça, mas abrir vias moleculares do que um modo crian-
ça pode acionar em nós, quando somos movimentados 
por esse devir. Trata-se de produzir um bloco de con-
taminação com modos de existir, de afetar-se de uma 
criança. Porém, não nos remetemos a uma lembrança 
de infância, mas ‘uma’ criança molecular é produzida 
em nós... “‘uma’ criança coexiste conosco, numa zona 
de vizinhança ou num bloco de devir, numa linha de 
desterritorialização que nos arrasta a ambos – contra-
riamente à criança que fomos, da qual nos lembramos 
ou que fantasmamos, a criança molar da qual o adul-
to é o futuro.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 92). 

Em nossas pesquisas3, procuramos observar atenta-
mente à conjugação do corpo de uma criança em re-
lação ao seu meio, às forças que ela captura e propaga 
no existir em seu próprio corpo. Ela parece não per-
der o jogo infinito de ser afetada e mover-se pelo que a 
afeta. Uma criança afirma. No que isso implica? Que, 
mesmo em meio à dor, por exemplo, impera o desejo 
incessante de brincar, de fazer um jogo com o corpo do 
outro ou com os materiais que pulsam para ela como 
algo animado de forças (LAPOUJADE). Uma corpo-
reidade não consciente e sem consciência porque ela 
é só resposta ativa de si mesma em co-habitação com 



anais dO vi sEnafE E ii sEinfE | 197Et07  ExpEriência, infâncias E EducaçãO

ExpErimEntaçõEs juntO aO cOncEitO dE dEvir-criança Em EducaçãO

um meio. É uma intensidade de viver que toma con-
ta. Querer brincar e pegar e rosnar e babar e rolar e 
combater e comer e dançar e cuspir e beijar e morder, 
tudo ao mesmo tempo. Incontrolavelmente se sentir 
protegida e cautelosa no risco de viver o próprio risco 
de estar viva.

Notamos que há uma curiosidade alegre no devir 
cognitivo da criança. Uma criança é capaz de se alinhar 
e conjugar com seres minúsculos, organismos inanima-
dos, na iniciativa de recorrer ao que seu corpo pede. 
Um conjunto de pedras, uma formiga que caminha, 
uma poça de água ou o esvaziar de uma onda do mar 
sob seus pés saltitantes, um amontoado de areia em suas 
mãos, um pote de tinta fresca e a possibilidade de lam-
buzar as mãos nele, um buraco a ser cavado, um vento: 
existências mínimas se tornam pontos de encontro, in-
teresse, de vontade de saber. E um devir-menor, mole-
cular, imperceptível, na criança, pode entrar em curso.

Mexer/compor com o conceito de devir perpassa 
pelo rompimento de segmentações e estratificações fi-
xas. Segundo Deleuze (2010) um devir é sempre da or-
dem de uma minorização, de uma operação de minorar 
que abre vias/corpos/linhas em nós, capazes de ativar a 
rachadura do rosto das ‘maioridades’ que insistem em 
compor nossos corpos e pensamentos, remexendo em 
habituais modos de existirmos em nossos lugares de 
poder, tão ordeiro, senhoril e dominador. Por isso, pro-
duzir um devir-menor – devir-mulher, devir-criança, 
devir-animal, devir-negro, devir-seres do mundo – ir-
rompe sempre um sistema anárquico nos nossos modos 
de existência, de escrever, de falar, os quais amputam, 
ainda que de modo intermitente, nosso rosto unifica-
do do padrão majoritário. 

A questão que nos interessa é que, nas crianças, em 
sua vida psíquica e corporal, domina largamente esse 
devir-menor. Ou seja, em seu próprio modo de exis-
tir – enquanto ela ainda não estiver demasiadamente 
‘formada’ por nós, adultos, que a subjugamos a todo 
momento a duras estratificações - há deslocamentos 
de um ‘ser’ criança, a potência de uma força inumana 
que a permite atestar e testar o cosmos do mundo, a 
ponto de colocar o seu corpo-pensamento para lugares 
inéditos do pensar e do sentir. É nessa composição de 
velocidades e movimentos que nos instauramos para 
pensar o que podemos ainda ser, em como habitarmos, 
existirmos, inventarmos, em educação.

Experimentamos e aprendemos com seus modos 
de produzir linguagens, por exemplo: lidamos com o 
que as crianças dizem, como operam com suas pergun-
tas-máquinas (DELEUZE; GUATTARI, 1997), como 
conjugam palavras, percebendo e fazendo-as operar 
de modo não soberanamente objetivante, comunica-
cional e instrumental, mas como experiência e experi-
mentação, na relação com as palavras e de seu desfrute, 
numa certa erótica com o que se vê, lê e se escreve, ao 
fazer funcionar “a experimentação e o desejo pela rela-
ção com o texto, não só a compreensão ou o sentido” 
(LARROSA, 2004, p. 303). 

Para isso, contagiar-se por palavras e mundos de um 
devir-criança implica abandonar, ao menos por alguns 
instantes, certa rede científica e tecnológica que aden-
tram nossas linhas corporais, colonizando nossos bol-
sões de irracionalidades mundanas. Necessário, então, 
prestar atenção com o corpo todo: uma criança muda, 
um não falar, talvez um não saber, de um lado. De ou-
tro, um falar que se inicia já furando a própria língua 
maior, inventando e produzindo não um sentido úni-
co, mas plural, corporal, em conjugação com o mun-
do o qual ela co-emerge e interpreta. Uma criança que 
pode chamar de ‘fiufiu’ tudo que se movimenta em sua 
frente: eis aí um corpo que vibra pelo que a faz vibrar. 
A mãe que vem e categoriza o que, em sua visão não 
relativista, é incorreto: fiufiu não pode ser um ‘peixe’, 
uma ‘bola’, ‘passarinho’ e ‘fugiu’ ao mesmo tempo. Não 
pode! E a mãe somos todos nós, quando não extraímos 
partículas de um bloco de devir com a criança. 

A criança [...] não sabe de antemão com que força a 
mãe se aferra à definição de ‘passarinho’ e de ‘fugir’. 
Ela tenta criar uma categoria que misture tudo o que 
some correndo, e malogra todas as vezes no confronto 
com a mãe, que lhe desmonta a categoria. A menina 
está começando a saber do que é feita uma parte do 
mundo de sua mãe; pardais, bolas e peixes não podem 
ser todos ‘fiufiu’; quanto a isso não há negociação. A 
opção da filha é então desistir de sua categoria ou vi-
ver num mundo feito de pelo menos um elemento di-
ferente do mundo da mãe. Quem se mantém fiel ao 
‘fiufiu’ não vive a mesma vida de quem faz questão de 
dizer ‘passarinho’ e ‘fugiu’. A menina, portanto, apren-
de parte da estrutura linguística pondo à prova aquilo 
a que sua mãe se apega. Mais exatamente, aquilo a que 
chamamos de ‘estrutura’ é a forma que vai lentamen-
te sendo traçada pelas experiências da menina: isto é 
negociável, aquilo não, está amarrado a isso, e assim 
por diante. Um dos elementos indubitáveis dessa es-
trutura é que ‘fiufiu’ não terá chance de sobreviver se 
a menina quiser viver com a gente que fale a língua de 
sua mãe (LATOUR, 2000, p. 328).
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Como dar chance de fazer sobreviver a força das as-
sociações que levam nós, ‘os racionais’ e ‘científicos’, 
‘os que sabem’, a acharmos impossível um mundo inú-
til feito de ‘fiufiu’? Como abrimos os poros para que 
outros modos de dizer, pintar, sentir o mundo, lance 
a educação “em um sentido futuro, habitados por no-
vos modos de existência, novos povos, novas relações 
heterogêneas que não cabem em identidades prontas?” 
(OLIVEIRA, p. 21, 2017). Para isso, quem sabe, preci-
samos nos instalar num devir-criança, que consiste em 
formar “uma zona de osmose entre adulto e criança, 
zona de dessubjetivação do adulto e de contaminação 
pelo movimento de devir da criança” (GIL, 2009, p.21). 
Busca-se, afinal, texturas, entre-meios, contaminações, 
“superfícies que não desejam coagular a produção de 
signos, representar um mundo dado, se fechar em uma 
possibilidade única de pensamento” (PENHA, 2017, et 
al, p. 139), desejo tão comum nos espaços e dispositi-
vos educacionais, sempre preocupados que se entenda 
exatamente aquilo que se diz. Desejo tão comum em 
nossa vida, ansiados por uma educação-comunicação 

que tem por finalidade conduzir a um bem, a uma ver-
dade, a um ideal de criança, humano e de sociedade.

As pesquisas que temos operado experimentam, em 
si mesmas, escritas e modos de pensar nascidas por en-
tre essas zonas de vizinhança/osmose com as crianças. 
Operamos com diferentes materialidades a favor desses 
movimentos contínuos, ao pesquisar com o conceito 
de devir-criança e como este tem acionado tantas pro-
blematizações em nossas estratégias de produzir pes-
quisas no campo educacional, de ocuparmos espaços 
de docência, de atravessarmos - e sermos atravessadas 
por - outras tantas vidas em educação. O devir-criança, 
junto das filosofias da diferença, se apresentam como 
uma virtuosa aliança, na possibilidade de pegar a mão 
de uma criança e ser arrastada por ela, fazendo um 
laço, um gentil acordo com seus generosos modos de 
nos ensinar sobre os efeitos de um encontro inusitado. 
Por isso, experimentar - antes de interpretar - concei-
tos, autores, modos de existência, literaturas, imagens, 
materiais e seres do mundo, tem sido nossa ação, nos-
sa ética em educação.
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realidade absolutamente distinta daquela de fins do século passado.

Marcelo Ricardo Nolli1

Larrosa (2016), ao reivindicar a categoria da experiên-
cia como necessária a uma formação que não se submeta 
aos parâmetros da racionalidade instrumental, apresenta 
o par experiência/sentido como uma via alternativa à ló-
gica educacional científico-técnica ou à lógica teórico-
-prática. A ênfase nessa alternativa não se deve a razões 
pragmáticas: há um cuidado em não instrumentalizar 
a experiência. Daí a reivindicação, também, do sentido, 
que deve estar atrelado a uma ideia de retorno do sim-
bólico, uma proposta que retome o aspecto da histori-
cidade, que, de forma homóloga a Jameson (1992), está 
a se esfacelar na pós-modernidade2. Diante disso, pro-
pomos alguns aspectos que apreciamos como pontos de 
discussão fundamentais à educação, e que nos permitem 
pensar reflexivamente alternativas frente à barbárie que 
se apresenta multifacetadamente em nossa época (pois 
poderíamos ver essa pluralidade de formas como própria 
à lógica cultural do capitalismo). Para tanto, questiona-
mos: seria possível uma ética que se fundamente na ex-
periência, compreendendo a negatividade dos processos 
de subjetivação e, compreendendo também, que operar 
sob a lógica da autonomia como autodeterminação tem 
se tornado cada vez mais difícil? Para essa tarefa, lança-
remos mão do conceito de ética da psicanálise, propos-
to por Lacan em seu retorno a Freud, relacionando essa 
ética à noção de desamparo como núcleo de fragilidade 
ontológica irredutível do ser. 

Essa tarefa, ao buscar colocar em jogo a contingên-
cia e o papel do inconsciente, deve ressaltar o papel da 

psicanálise na ruptura epistemológica empreendida por 
Freud no fim do século dezenove: a destituição do cogi-
to cartesiano e da razão transcendental kantiana abriu 
espaço para que o sujeito deixasse de ter a morada em 
si mesmo, pois sua apreensão da realidade não corres-
ponderia mais tão-somente a suas categorias abstratas 
e apriorísticas de conhecimento e julgamento; aquilo 
que desconhece seria determinante de sua subjetividade 
(LACAN, 1998, p. 520-21). Daí a relevância filosófica 
fundamental da psicanálise: é ela, junto da necessária 
descrença na objetividade e neutralidade científicas, 
que fará do tempo histórico do século XX um em que 
a humanidade se percebe fora de seu próprio lar. De 
mesmo modo, o conceito de estranho [Unheimlich] 
que foi trazido por Freud (1919/1991) para descrever 
o outro que nos habita, pode ser colocado aqui como 
um sinal positivo de crítica à modernidade. Na verda-
de, poderíamos inclusive dizer, retrospectivamente (e 
com a peso da releitura lacaniana) que Freud, ao escu-
tar a sintomatologia individual – e coletiva – que emer-
gia à época diagnosticou o sintoma da modernidade. 
Pois como Žižek (2008, p. 3, tradução nossa) obser-
va, ao se perguntar sobre a condição de possibilidade 
epistemológica de um encontro entre Freud e Marx: 
“[...] há uma homologia fundamental entre o proces-
so interpretativo de Marx e Freud - mais precisamente, 
entre sua análise da mercadoria e dos sonhos”. Assim, 
Freud pode ser colocado ao lado daqueles teóricos que 
reivindicaram uma certa negatividade que se atualiza à 
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margem do conhecimento científico moderno e do su-
jeito transcendental, enfatizando que o submundo do 
inconsciente revela ao homem que justamente a Razão 
não é onde se encontra o núcleo de sua subjetividade.

Ainda, refletir sobre a experiência requer que nos 
posicionemos em relação àquilo que é radicalmente 
oposto à regularidade, à previsibilidade e ao controle. 
Tal tarefa reivindica a necessidade de pensarmos o ou-
tro e a dimensão da alteridade, que, como Hermann 
(2014, p. 17-8) observa, é uma questão que interpela a 
educação, posto que “as normas e princípios universais, 
pela sua pretensa abrangência, têm dificuldade em se 
deixar mesclar pelo estranho, incluir o singular e tudo 
aquilo que escapa à regularidade”, de modo que “essa 
pretensão de harmonizar todas as regras num sistema 
de crenças e valores minimiza o conflito [...] e bloqueia 
nossa sensibilidade ao estranho”. O paradigma da mo-
dernidade, centrado na Razão e no Esclarecimento, 
possui uma relação muito direta com esses princípios 
universais que excluem a diferença: pois o problema 
da expropriação da experiência esteve de certa forma 
implícito já no projeto fundante da ciência moderna 
(AGAMBEN, 2005).3

Contudo, poderíamos, pensar o projeto do Esclare-
cimento como um que ainda não esteve plenamente 
acabado4 (ŽIŽEK, 2008, p. 86-7). Suas contradições, 
explicitadas de tantas formas por Freud e pela Escola de 
Frankfurt, inferem um projeto que não só não se efeti-
vou plenamente porque o homem, ao buscar dominar 
a natureza, acabou sendo dominado por sua racionali-
dade instrumental, mas também porque nesse projeto a 
Razão não levou à exaustão sua possibilidade de pensar 
o conceito de Sujeito como núcleo irredutível de nega-
tividade. A alteridade que a ética parece hoje ter como 
parâmetro fundamental a sua fruição deve reconhecer 
que o desconhecido habita em nós mesmos. De modo 
que, se o projeto da modernidade ainda está inacaba-
do, permanecemos no mesmo debate sobre por que vias 
o homem pode chegar à emancipação e à liberdade. 

3 No prefácio à obra Infância e história, Agamben (2005) observará que o tema da experiência só pode ser pensado a partir de sua 
relação com a linguagem. A experiência, assim, ganha certo estatuto de transcendental quando só é possível de ser inferida pela abertu-
ra trazida à tona pela relação entre língua e discurso. Essa abertura se determina por uma descontinuidade, por uma lacuna, por uma 
falta – ou pela articulação dupla entre fala e língua que permite a experiência da linguagem. Essa perspectiva propõe uma dimensão 
ética, fundamental: “Somente porque o homem se encontra lançado na linguagem sem ser até aí levado por uma voz, somente porque, 
no experimentum linguage, ele se arrisca, sem uma ‘gramática’, neste vazio e nesta afonia, algo como um ethos e uma comunidade se 
tornam para ele possíveis” (AGAMBEN, 2005, p. 16). Aqui, há grande similaridade com a perspectiva lacaniana, em que somos pre-
cedidos pela linguagem à qual nosso nome paga tributo, de tal forma que o inconsciente pode ser inferido pelo registro do simbólico 
que não deixa de se inscrever no psiquismo de formas traumáticas (LACAN, 1998). Contudo, não nos precipitamos em colocar ambos 
na mesma perspectiva filosófica.
4 Referenciamos aqui a contribuição de Fonseca (2015), que contextualiza o resgate do materialismo de Žižek frente ao projeto inaca-
bado da modernidade, enfatizando que o sujeito continua com a necessidade de ser pensando em seus fundamentos, mesmo que sob 
uma negação dialética de seus pressupostos anteriores.

Não obstante, aqui, se por um lado Žižek enfatiza que 
ainda permanecemos dentro do paradigma da moder-
nidade e do Esclarecimento, por outro, não recorre às 
teses humanistas tradicionais. Pois se a ciência, unifi-
cada hoje sob a égide da economia neoliberal, intensi-
fica o domínio sobre o homem – bastando ver de que 
modo a tecnologia tem influenciado em nossa autono-
mia e privacidade –, a proposta mais promissora deve 
ser romper com ideia de alguma autonomia, liberdade 
ou de alguma natureza humana que estaria ameaçada 
pelos avanços científicos. Daí que esse impasse revele 
fundamentalmente que não há natureza humana que 
se funde sob algum princípio de positividade:

Devemos então compreender esse aspecto inumano, que 
fundamenta nossa dimensão subjetiva, segundo uma con-
cepção materialista que ultrapasse a visão vulgar do ma-
terialismo típica do positivismo científico: a radicalidade 
desse materialismo é fornecida aqui por uma inversão 
dialética do tipo hegeliana, na qual o núcleo da subjetivi-
dade é marcado por uma contingência irredutível. (FON-
SECA, 2015, p. 165)

Remetemos essa contingência irredutível à noção de 
ética da psicanálise: pois se a psicanálise postulou aqui-
lo que não havia sido reconhecido pela filosofia kan-
tiana, isto é, a pulsão de morte e a irredutibilidade do 
inconsciente, além de que o sujeito é desde sua inser-
ção na cultura barrado, interditado pela falta que con-
diciona a coerência da ordem simbólica, então a tarefa 
necessária a uma proposta de emancipação deve ser a 
de radicalizar o ideal do Esclarecimento a partir de sua 
negação (não superando-o para entrar em relativismos 
pós-modernos), mas reconhecendo o grau zero de que 
a vida psíquica não é isenta de contradições, e que não 
há uma harmonia alcançável de soluções para os im-
passes da realidade histórica (FONSECA, 2015), resi-
dindo aí a força da dimensão de alteridade que não se 
submete a noções de determinação. 

Žižek (2008), observa que a perspectiva psicanalí-
tica é fundada em uma separação: “O famoso mote 
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lacaniano de não ceder de seu desejo (ne pas céder sur 
son désir) - está direcionado ao fato de que não devemos 
eliminar a distância que separa o Real de sua simboli-
zação: é esse excesso do Real sobre toda simbolização 
que funciona como objeto causa do desejo” (ŽIŽEK, 
2008, p. xxv, tradução nossa). Essa separação é o exces-
so que, quando o sujeito passa a ser integrado à ordem 
simbólica, se apresenta como um núcleo que resiste 
à integração. Esse núcleo, esse excesso de negativida-
de não integrável, esse resto que não cessa de sempre 
se inscrever, é próprio à noção proposta por Lacan de 
objet petit a, próprio ao antagonismo que está na base 
de qualquer processo de subjetivação, de forma que o 
conflito não está fora do sujeito, mas sua própria cons-
tituição é antagônica e não-integrável sob algum pres-
suposto harmônico. 

Quanto a teleologia do processo histórico das lutas por 
emancipação, Žižek (2008) afirma: “A psicanálise laca-
niana vai um passo decisivo para além da afirmação da 
pluralidade irredutível de lutas particulares do pós-mar-
xismo anti-essencialista [...] ela nos permite entender essa 
própria pluralidade como uma multiplicidade de respostas 
ao mesmo núcleo real-impossível.” (ŽIŽEK, 2008, p. xxvii, 
grifo nosso, tradução nossa). Esse núcleo real-impossível 
está na base da noção de ética proposta pela psicanáli-
se, e na base da compreensão da subjetividade a partir 
da perspectiva lacaniana. Há de se ressaltar que antes de 
afirmar uma perspectiva pessimista sobre alguma suposta 
natureza humana – o que muitas vezes é realizado como 
leitura equívoca da obra de Freud – a psicanálise, ao re-
conhecer que o inconsciente não está em algum lugar 
do sujeito, mas no Outro, no significante, na apreensão 
da realidade que só é possível, paradoxalmente, porque 
não é nunca integrada plenamente pela linguagem (há 
sempre uma falta que a constitui – ela é determinante, 
mesmo, dessa própria formação de cultura) propõe que 
todo processo de individuação-subjetivação é radical-
mente produzido socialmente. Nas palavras de Žižek 
(2008, p. xxviii, tradução nossa): “Toda ‘cultura’ é de 
certa forma uma reação-formação, uma tentativa de li-
mitar, canalizar - cultivar esse desequilíbrio, esse núcleo 
traumático, esse antagonismo radical através do qual o 
homem corta seu cordão umbilical com a natureza, com 
a homeostase animal.”

Daí que uma noção de ética deva estar fundamental-
mente ligada ao reconhecimento desse limite – aqui não 
se está longe da ideia proposta por Freud (1937/1991) 
em Análise terminável e interminável do reconhecimento 

do rochedo da castração, ou do desamparo constituti-
vo: “Não é somente que o objetivo não é mais abolir 
esse antagonismo pulsional, mas a aspiração de tentar 
aboli-lo é precisamente a fonte da tentação totalitária: 
os maiores assassinatos em massa e holocaustos foram 
perpetrados em nome do homem como um ser har-
monioso, de um Novo Homem sem tensões antagô-
nicas” (ŽIŽEK, 2008, p. xxviii). Em Larrosa (2016, p. 
30) a experiência pressupõe “a receptividade, a aber-
tura, a travessia e o perigo”; há aqui um sujeito que é 
fundamentalmente destituído de uma perspectiva de 
controle e determinação, que afirma a heteronomia: 

O sujeito da experiência [...] é um sujeito alcançado, 
tombado, derrubado. Não um sujeito que permane-
ce sempre em pé, ereto, erguido e seguro de si mes-
mo; [...] mas um sujeito que perde seus poderes pre-
cisamente porque aquilo de que faz experiência dele 
se apodera. Em contrapartida, o sujeito da experiên-
cia é também um sujeito sofredor, padecente, recepti-
vo, aceitante, interpelado, submetido. Seu contrário, 
o sujeito incapaz de experiência, seria um sujeito fir-
me, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, 
apático, autodeterminado, definido por seu saber, por 
seu poder e por sua vontade (LARROSA, 2016, p. 28)

Em que implicam essas considerações, quando do 
que se trata é de uma tentativa de aproximação entre 
a ética da psicanálise e a noção de experiência propos-
ta por Larrosa (2016)? Em nossa perspectiva, há uma 
proximidade evidente entre a experiência reivindicada 
por este, e por uma ética que não se baseie pela busca 
do controle sobre o outro, que aceite a negatividade 
inerente aos processos de subjetivação. Cumpre, para 
finalizar, observar que estas aproximações – ao verem 
na ética da psicanálise e na forma com que Larrosa tra-
balha a experiência uma homologia interessante para 
se pensar a formação – são reflexo de indagações ainda 
inicias; são fundantes, contudo, de uma postura crítica 
em relação à educação e ao existente, afirmando sem-
pre a necessidade de uma reflexão que, por ser crítica, 
não esteja a serviço do status quo, e faça frente aos au-
toritarismos cada vez mais visíveis em nosso tempo.
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Arendt trata da relação entre teoria e prática fora dos 
marcos tradicionais. Seu empreendimento sobre a Fe-
nomenologia da vida ativa – isto é, das atividades do 
trabalho, da obra e da ação – ganha relevo para prosse-
guir nesse exame. O advento do social, característico da 
Modernidade, comporta uma confusão entre os domí-
nios público e privado. Trataremos nessa comunicação 
sobre a ascensão do domínio social, por isso, analisare-
mos a invasão do interesse privado no domínio público 
e o seu consequente impacto na compreensão da reali-
dade do mundo e do interesse pela comunidade. A plu-
ralidade, entendida como condição do mundo comum, 
fica comprometida, na medida em que os homens não 
procuram mais ouvir suas mútuas perspectivas.

Em A condição humana (2010), Arendt discute as 
características do domínio público e descreve que o ter-
mo público indica dois fenômenos relacionados entre 
si, contudo, não totalmente idênticos. Tal termo sig-
nifica, em uma primeira acepção, aquilo que aparece. 
O público designa o mundo que nos é comum, aqui-
lo que está ligado que é visto e comentado por todos. 
Em outro fenômeno, outra acepção, o termo público 
indica o próprio mundo comum que está interposto 
entre os homens às produções humanas, aos objetos 
fabricados pelas mãos dos seres humanos e às relações 
entre os habitantes desse mundo comum. 

A primeira significação para o termo público repre-
senta o espaço em que todas as coisas, ao aparecerem, 
são tomadas por uma realidade tangível. A aparição 
garante a existência para as coisas da natureza, para os 

seres vivos e os inanimados, para as coisas feitas pelo 
homem, assim como para o próprio homem. Em A 
vida do espírito, Arendt apresenta uma definição para 
o termo público:

Neste mundo em que chegamos e aparecemos vindo 
de lugar nenhum, e do qual desaparecemos em lugar 
nenhum, Ser e Aparecer coincidem. A matéria morta, 
natural e artificial, mutável e imutável, dependem em 
seu ser, isto é, em sua qualidade de aparecer, da pre-
sença de criaturas vivas. Nada e ninguém existe neste 
mundo cujo próprio ser não pressuponha um espec-
tador. Em outras palavras, nada do que é, à medida 
que aparece, existe no singular; tudo que é, é próprio 
para ser percebido por alguém. Não o Homem, mas 
os homens que habitam este planeta. A pluralidade é 
a lei da Terra (1992, p. 17). 

Nesse raciocínio, tudo o que existe sobre a Terra, 
incluindo o mundo comum, tem sua identidade per-
cebida por alguém, pressupondo, em seu próprio ser, 
um espectador. O segundo sentido atribuído ao ter-
mo público indica que aparecer no mundo representa 
conviver com os semelhantes. Arendt ressalta a impor-
tância do domínio público ligado à categoria da ação, 
pois neste espaço cada ser humano pode manifestar a 
liberdade humana, e nele é permitido que as pessoas 
expressem sua opinião. 

A ação diz respeito ao espaço público e compromete 
os seres humanos em sua capacidade mais livre. A polí-
tica, na perspectiva de Arendt, não é uma essência ina-
ta ao homem, acontecendo fora dele, no espaço entre 
os homens. Nessa linha, não obstante a pluralidade ser 
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um dado da condição humana, a ação política requer 
engajamento, implica numa participação e em um en-
volvimento do homem, evidenciando sua capacidade de 
estabelecer relações com os demais habitantes da Terra. 

Segundo Arendt (2010, p. 9), “a pluralidade é a con-
dição da ação humana porque somos todos iguais, isto 
é, humanos, de um modo tal que ninguém jamais é 
igual a qualquer outro que viveu, vive ou viverá”. A 
alteridade é um traço importante da pluralidade: é a 
razão pela qual não podemos afirmar o que uma coisa 
é sem distingui-la de outra. Tal capacidade reside no 
homem para expressar essa diferença, podendo distin-
guir-se; ele é capaz de comunicar a si próprio e não ape-
nas comunicar alguma coisa, como fome, afeto, hos-
tilidade e medo.

O homem possui a alteridade, o que ele tem em 
comum com tudo o que existe; e a distinção, que ele 
partilha com tudo que vive. Dessa forma, reconhece-
-se como singular. A partir do discurso e da ação, os 
homens podem distinguir-se, ao invés de permanece-
rem apenas diferentes. Essa manifestação depende de 
iniciativa, da qual nenhum ser humano pode abster-se 
sem deixar de ser humano.

A convivência com o semelhante sugere que há um 
mundo comum de coisas que intermedia o aparecer de 
cada indivíduo. A partir da presença e da opinião de 
outros, é garantida a realidade tanto do mundo, quanto 
do próprio indivíduo, que percebe aquilo que os outros 
percebem por meio de um sentimento de realidade. 
Na eventualidade de um indivíduo isolado conspirar 
importantes assuntos, que não pudessem ser compar-
tilhados pelas percepções de outros homens, essa im-
portância seria incerta e obscura. 

Para Arendt, os homens nasceram em um mundo 
que contém muitas coisas naturais e artificiais, vivas e 
mortas, transitórias e sempiternas, e o fato dessas coisas 
aparecerem é o que as torna comum. Portanto, são pró-
prias para serem percebidas, sensivelmente, por criatu-
ras dotadas de órgãos sensoriais apropriados. A palavra 
aparência só faz sentido porque existem receptores de 
aparência. Isto é, aquilo que é, é devido à condição de 
poder ser percebido por alguém. 

O mundo comum tem sua permanência garantida 
a partir da constante aparição pública da ação políti-
ca, na qual ocorre a articulação dos significados e das 
funções da vida coletiva, sem isso, o domínio público 

seria posto em perigo. A criança, em sua condição de 
vulnerabilidade, não está preparada para integrar o do-
mínio público, em que tudo está sujeito à visibilidade 
de outros, considerando que neste espaço os atores in-
teragem com seus iguais. Para Arendt, o domínio pú-
blico, enquanto mundo comum, possui o elemento de 
ação, portanto, de natalidade, que constitui a categoria 
central do pensamento político.

Além disso, sem a natalidade e a natural pluralidade, 
não poderíamos sequer pensar na política, mas isso não 
significa dizer que a mera existência de seres humanos 
na Terra origine, necessariamente, uma comunidade 
política. O mundo comum, ou o espaço da aparên-
cia, existe sempre que os homens se reúnem na moda-
lidade do discurso e da ação. O único fator indispen-
sável para a geração do poder é a convivência entre os 
homens, que retêm esse fator somente quando vivem 
próximos uns aos outros, permitindo que as potencia-
lidades da ação estejam presentes. Dessa maneira, a 
natalidade está relacionada à dinâmica do mundo e à 
chegada dos novos. 

Dessa maneira, o mundo, para Arendt, não é sim-
plesmente o que nos rodeia, mas um espaço constituí-
do pela obra e pela ação. As construções e os artefatos 
garantem aos seres humanos um lugar duradouro no 
meio da vida e da natureza, na qual tudo aparece e de-
saparece, isto é, na qual vida e morte se alternam sem 
cessar. Nesse espaço construído, os seres humanos po-
dem construir formas de convivência e de interação 
que vão além da preocupação com a mera sobrevivên-
cia ou com a continuidade da espécie, embora as ne-
cessidades básicas não deixem de existir e precisem ser 
supridas antes de termos a possibilidade de participar 
no mundo (ALMEIDA, 2011).

A existência do mundo comum depende, fundamen-
talmente, da possibilidade de comunicação entre os se-
res humanos. Arendt afirma, nos parágrafos finais do 
Prólogo de A condição humana (2010, p. 6), que seu 
objetivo é propor “uma reconsideração da condição 
humana do ponto de vista privilegiado de nossas mais 
novas experiências e nossos temores mais recentes”. Ela 
prossegue elucidando que sua proposta “é muito sim-
ples: trata-se apenas de refletir sobre o que estamos fa-
zendo”. Nesse sentido, a responsabilidade com o mun-
do comum não pode ser construída apenas para uma 
geração e planejada somente para os que estão vivos: ela 
deve transcender a duração da vida de homens mortais.
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Até mesmo a experiência do mundo, que nos é dada 
material e sensorialmente, depende do nosso contato 
com os outros homens, do nosso senso comum que 
regula e controla todos os outros sentidos, sem o qual, 
cada um de nós permaneceria enclausurado em sua 
própria particularidade imediata de dados sensoriais 
(ARENDT, 1989). Em Da revolução (1988), Arendt 
insiste na ideia de que o âmbito público se caracteriza 
pela presença de discursos argumentativos, nos quais 
a comunicação acontece em função dos interesses co-
muns. O domínio fundado pelos exercícios de persua-
são, de negociações e de compromisso; atividades que, 
ao contrário da violência e da força, são essenciais a 
todas as formas de organização política. “Sempre que 
a relevância do discurso entra em jogo, as questões 

tornam-se políticas por definição, pois é o discurso que 
faz do homem um ser político” (ARENDT, 2010, p. 4).

No domínio público torna-se relevante o aparecer 
diante dos outros em palavras e ações. Dele devem ser 
minimizadas as paixões e as emoções, as quais deman-
dam a proteção contra a “luz do público” para se de-
senvolverem. Há coisas, atitudes e sentimentos que não 
podem ser expostas às luzes do público ou não supor-
tariam a presença de outros. Arendt entende que exis-
tem assuntos relevantes que apenas podem sobreviver 
no domínio privado, como é o caso do amor que, dife-
rente da amizade, se extingue logo que vem ao público, 
não podendo ser usado para fins políticos.
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A sociedade atual vem sendo dominada pelas tec-
nologias, pelo excesso de trabalho, de informação, de 
consumo e de produção. Pensar em uma formação ca-
paz de abranger o verdadeiro sentido de experiência é 
pensar em uma situação revolucionária, distante e di-
ferente da qual a contemporaneidade entrega dia após 
dia aos sujeitos. A proposta de uma maior credibilida-
de à experiência se dá mediante seu caráter inerente ao 
homem, uma vivência significativa requer experiên-
cias produtivas. Desse modo, formar sem experimen-
tar pode ser compreendido como uma falha e até mes-
mo um descaso com o próprio ser humano. O sentido 
pleno de formação implica entendimentos práticos e 
lógicos sobre disciplinas diversas e uma prática coeren-
te e eficaz, mas também uma abrangente percepção de 
mundo, calcada na participação, na compreensão, no 
diálogo com o passado e na visão crítica dos indivíduos, 
práticas associadas diretamente com as experiências vi-
vidas por esses.

O homem contemporâneo encontra-se cada vez mais 
condicionado à falta de tempo e à apropriações vagas, 
simplificadas e, acima de tudo, a uma vida e a um pro-
cesso formativo livres de experiências. A rotina da so-
ciedade gira em torno de um saber-fazer veloz, onde os 
sujeitos encontram-se incapazes de abrir-se ao diálogo, 
de perceber o outro e o mundo onde vivem, pois a pro-
dução em massa, a pretensão de aquisição de “todos” os 
conhecimentos e a suposta apropriação de tudo aquilo 
que é novo e diferente, impede que haja tempo para a 
delicadeza necessária para ouvir, refletir e até mesmo 
sentir. Agamben resume que diversas ações do homem 
não passam de um mero fazer-prático, 

pois o dia-a-dia do homem contemporâneo não con-
tém quase nada que seja ainda traduzível em experiên-
cia [...] O homem moderno volta para casa à noitinha 
extenuado por uma mixórdia de eventos – divertidos 
ou maçantes, banais ou insólitos, agradáveis ou atro-
zes -, entretanto nenhum deles se tornou experiência 
(2005, p. 22).

Dessa forma, é necessário pensar em que medida a 
experiência pode auxiliar e enaltecer os processos for-
mativos quando esses são reconhecidos como a mola 
propulsora de uma sociedade mais contemplativa, crí-
tica e solidária. Estudos sobre o fim da experiência ga-
nham notoriedade nos escritos do autor Jorge Larrosa, 
em seu livro Tremores. Partindo da ideia de que expe-
riência é aquilo que faz com que o sujeito se modifi-
que, aquilo que ensina algo, que causa alegria, angústia, 
tristeza, encantamento e que transforma o homem pelo 
prazer ou pela dor (desde que este encontre-se aberto 
a ela), Larrosa afirma que a experiência não pode ser 
pré-fabricada, contada, repassada e que ela não se en-
caixa em um sistema onde a pressa e os pré-julgamen-
tos imperem; menos ainda onde a sensibilidade e a re-
flexão sejam abolidas.

Para Larrosa, é preciso, antes de tudo, que os ho-
mens sintam a experiência, trata-se de algo particular, 
que atinge cada um de maneira diferente e única, ela 
não pode ser repassada, não pode ser contada e tam-
pouco vivida por outras pessoas que não o próprio su-
jeito da ação, pois 

A experiência não é uma realidade, uma coisa, um fato, 
não é fácil de definir nem de identificar, não pode ser 
objetivada, não pode ser produzida. E tampouco é 
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um conceito, uma ideia clara e distinta. A experiên-
cia é algo que (nos) acontece e que às vezes treme, ou 
vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer, 
gozar, algo que luta pela expressão [...] (2014, p. 10).

Ao sucumbir aos ditames de uma sociedade incapaz 
de experienciar, os sujeitos tornam-se seres incapazes 
de transformar, de dialogar, e encontram-se propensos 
a opiniões sem embasamento, a escassez de relações 
interpessoais e a práticas pedagógicas cada vez mais 
técnicas e teóricas. Forma-se uma sociedade cunhada 
na velocidade, no consumismo, no fundamentalismo, 
a qual exclui o âmbito reflexivo da ação e abandona o 
esforço necessário que o homem necessita fazer para 
a compreensão e efetivação do que se pode vir a ser.

Em contra partida às novas imposições sociais aqui 
apresentadas, entende-se que para viver a experiência 
humana é preciso silenciar, pensar, refletir, deixar que 
ela transforme o indivíduo, reparar e entender sua for-
ça, estar à mercê do que ela é capaz de causar, construir 
ou desconstruir. 

Nas tradições que formam a base da pedagogia oci-
dental, o conceito de formação e experiência muito se 
distingue daqueles que são apresentados na sociedade 
contemporânea. “A experiência que é constitutiva do 
pensamento reflexivo foi expurgada da prática educa-
tiva, em nome da eficiência, da objetividade e do do-
mínio de técnicas de ensino” (SILVA, 2008, p. 196). 
O conhecimento sucumbiu, juntamente com o ho-
mem, aos ditames acima citados que impossibilitam 
a experiência.

O autor Pedro Pagni reconstrói etimologicamente, 
na obra “Experiência estética, formação humana e arte 
de viver: desafios filosóficos à educação escolar”, as di-
versas concepções da palavra “experiência”. Partindo 
da origem latina “experientia”, constata-se que ela re-
fere-se a certeza, com o intuito de firmar-se e obter 
um valor teórico, assume o caminho seguro da ciên-
cia, algo passível de prova. Na filosofia clássica, ela foi 
tomada como uma “forma inferior de conhecimento, 
considerada no máximo como ponto de partida para 
o conhecimento verdadeiro” (SILVA, 2008, p. 193), já 
que este era oriundo da razão.

Pagni analisa o sentido da palavra grega “empeiria”, 
a qual denota uma sensação crua e não mediada. É 
nessa esfera onde a singularidade e a incomunicabili-
dade da experiência se mostra. Ela é única e não pode 

ser transmitida por palavras, programada, tampouco 
é mediada e sim vivida por todos aqueles que buscam 
sentimentos genuínos e respostas próprias. O autor faz 
ainda, a relação de experiência com “pathos”, já que se 
trata de algo que alguém sente ou suporta, algo que 
chega sem avisar e sem que tenha sido desejado. Que-
rendo ou não, somos expostos à experiência, e para 
retirar algo da mesma é preciso de abertura, paciên-
cia e espera, só assim é possível vivê-la e internalizá-
-la verdadeiramente.

É neste cenário crítico que se molda o ensino no 
presente. A educação busca uma legitimação, e tam-
bém quer comprovar-se como uma ciência, fazendo 
do experimento uma técnica para a qualificação dos 
indivíduos no mercado de trabalho. As respostas são 
pré-programadas, as provas objetivas definem o quanto 
os alunos conhecem, os currículos estão cada vez mais 
enxutos de disciplinas de humanas, os professores en-
frentam uma desvalorização tanto no campo financeiro 
quanto de autoridade em sala de aula, o produtivismo 
acadêmico pretende suprir demandas econômicas e as 
políticas públicas sofrem cortes orçamentários. Por estes 
e outros motivos, é preciso que a educação recobre sua 
importância constituinte, levando em consideração o 
desenvolvimento das disposições naturais, a apropria-
ção da cultura e a relação empática consigo mesmo e 
com o outro. 

A educação quando pensada como uma formação in-
tegral dos sujeitos, deve transcender a exaustiva decora-
ção de conteúdo, programação de conhecimento, busca 
pelo recente, e tomar para si momentos que propiciem 
o verdadeiro aprendizado, o diálogo e a possibilidade 
de experiência. O agir ganha a sua devida importância 
ao lado da ciência e a valorização daquilo que se adqui-
re com calma e sapiência ao longo da vida, volta a ter 
seu valor. “Neste sentido, a pessoa que chamamos ex-
perimentada não é só alguém que se fez o que é através 
de experiências, mas também alguém que está aberto a 
novas experiências” (GADAMER, 1993, p. 431). 

Ou seja, o ciclo não se encerra quando se adquirem 
algumas experiências e se é tomado com um ser vivido. 
“Formado” o sujeito capaz de aprender constantemente, 
o sujeito impressionável, questionador, compreensível 
e em sintonia com o mundo e os outros seres. Sabe-se 
que este sujeito jamais poderá ser classificado como 
um homem pronto, pois ele abdicaria de sua caracte-
rística principal, que é a abertura, Portanto, pensa-se 
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que o papel da formação na sociedade atual, não é re-
cair sobre regras e leis de conduta, mas sim, disponibi-
lizar aos indivíduos um convívio com a arte, a cultura, 
as diversas gerações, o meio ambiente e provocá-las a 
ter experiências formativas com todas essas, para que 
se chegue ao mais próximo possível da emancipação. 

Através da experiência formativa, ressurge o reco-
nhecimento e a valorização dos conceitos que através 
de Larrosa, foram dadas neste artigo como perdidos, 
como o diálogo, o tempo disponível e a preocupação 
com os princípios. Abertos para o que pode tocar, os 
homens estão aptos a aprender, conhecer e pensar mui-
to além do que se imagina em uma sociedade tomada 
pelo imediatismo.
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No presente artigo abordaremos a ética da diferen-
ça em Emmanuel Levinas. Prisioneiro em um campo 
de trabalho forçado na Alemanha de Hitler, o filósofo 
pôde sentir na pele a delirante tentativa do eu alemão 
em dizimar a alteridade do outro, fato este que aca-
bou por tornar-se ponto decisivo para seu profundo 
questionamento de toda uma tradição filosófica e para 
sua proposta de tomar a ética como filosofia primeira, 
em lugar da ontologia. Tal violência ética deve ser re-
correntemente lembrada a fim de que a humanidade 
nunca esqueça que sem a acolhida às diferenças o que 
temos é o totalitarismo, e o desfecho do totalitarismo 
é a anulação das subjetividades, inclusive pelo assassí-
nio. Somos responsáveis por (re)lembrar e por jamais 
permitir que se repita. Para o filósofo, é no face a face 
humano, diante do rosto do outro, que o sujeito se 
descobre responsável e que lhe vem a noção do infi-
nito, diante da qual a postura exigida é de acolhida à 
diferença do outro que é totalmente outro, portanto 
diferença absoluta. 

A ética Levinasiana, será abordada tomando-se como 
pressuposto o rosto de outrem enquanto fundamento 
da lei moral, tendo por base a ideia de infinito que, para 
o filósofo, surge a posteriori, a partir da relação frente 
a frente com o rosto do outro. O contorno dessa rela-
ção figura o eu como acolhedor deste rosto, descrito 
como um “em si”, absolutamente outro. Nesse sentido, 
a presença de outrem coloca em questão a liberdade do 
eu, uma vez que há um chamado à consciência, à res-
ponsabilidade e à justiça. A anterioridade da justiça em 

detrimento à liberdade e, consequentemente, da ética 
em relação à ontologia, assevera-se a partir da aborda-
gem dada à ética Levinasiana, enquanto contestação 
dessa liberdade do eu. Levinas, ao situar a ética como 
filosofia primeira, pretende tomar a humanidade do 
indivíduo enquanto ponto de partida para o despertar 
da unicidade e, consequentemente, para o despertar da 
dimensão ética presente no rosto do outro, condição 
fundante da diferença. O homem constitui sua subje-
tividade, a encontra na intersubjetividade. Isso é pos-
sível a partir da ética. Este é o sentido último da ética 
como filosofia primeira, é na intersubjetividade que o 
homem se constitui plenamente em sua subjetividade. 
Aqui aponta-se uma questão fundamental que é a pri-
mazia do outro com relação ao eu. Se é a intersubjeti-
vidade que põe em movimento o constituir da subjeti-
vidade, temos necessariamente, a alteridade como guia. 

Esse esforço de Levinas é para reposicionar a subje-
tividade, superando o cogito cartesiano e inserindo a 
dimensão ética por excelência. Essa postura de prima-
zia da dimensão ética em detrimento à ontologia tem 
início a partir da ideia de infinito presente no rosto de 
outrem e se caracteriza por uma abertura total a esse 
rosto. Nesse encontro com o outro, há a manifestação 
imediata de um rosto infinito que se recusa a ser posse, 
que permanece diferença, cuja significação dá início à 
dimensão ética. Em Levinas, pensar a dimensão ética é 
pensar o outro e sua infinita transcendência, que não se 
esgota no âmbito fenomênico. É na epifania do rosto 
de outrem que se manifesta a subjetividade humana. 
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Subjetividade, esta, que não se esgota como identidade 
e que é descrita como a morada do outro. 

Levinas insiste no caráter vulnerável do rosto – a parte 
do corpo humano mais nua e a mais exposta às violên-
cias – e analisa o modo como esta ausência de proteção 
se impõe àquele que a observa ao mesmo tempo como 
um convite ao assassínio e como uma proibição absolu-
ta de ceder a essa tentação. (CHALIER, 1993, p. 112).

A epifania do rosto no mundo do eu demanda res-
peito e acolhida, uma vez que este aparece desnudo, 
o que instaura a exigência ética: não matarás. Morte, 
esta, que deve ser compreendida como a negação da 
infinitude do outro.

O tu não matarás é a primeira palavra do rosto. Ora, é 
uma ordem, há no aparecer do rosto um mandamen-
to, como se algum senhor me falasse. Apesar de tudo, 
ao mesmo tempo o rosto de outrem está nu; é o po-
bre por quem posso tudo e a quem devo tudo. E eu, 
que sou eu, mas enquanto primeira pessoa, sou aquele 
que encontra processos para responder ao apelo. (LE-
VINAS, 2000, p. 80).

A nudez da qual o filósofo nos fala, significa que o 
rosto do outro não é uma mera representação simbó-
lica, antes, é presença, é convite aberto para o eu ser 
ético, uma vez que implode a racionalidade lógica do 
eu, desarma a intenção que o eu possui, e apela a uma 
resposta, à responsabilidade e ao acolhimento da alte-
ridade. Levinas propõe um caminho diverso, inclusive, 
da noção de livre arbítrio, não é uma simples consciên-
cia do ato que me permite escolher entre esta ou aque-
la postura, a liberdade não é posterior à consciência, 
não é uma mera escolha racional entre as possibilida-
des que se apresentam “A liberdade não se assemelha 
à caprichosa espontaneidade do livre-arbítrio” (LEVI-
NAS, 1980. p. 30), se apresenta como acolhida de Ou-
trem, se subordina a essa acolhida, se manifesta assim 
como consciência moral. Por que me percebo respon-
sável pelo outro, por perceber que a minha liberdade é 
imposta pelo outro que se apresenta tomo consciência 
de minha indignidade. 

Neste sentido o autor contrapõe o ideal moderno de 
liberdade como o bem supremo a ser garantido pela so-
ciedade e insere a noção de justiça. A liberdade indivi-
dual está subordinada à justiça, é pelo dar-se conta do 
quão violento posso ser que percebo o quão livre sou. 
O outro se impõe a mim e subjuga minha liberdade. 
Diante do outro só posso ter uma postura, a acolhida. 
O apelo ético que o rosto do outro me impõe é o limite 

e a origem de minha liberdade. “Acolher Outrem é pôr 
a minha liberdade em questão. ” (LEVINAS, 1980. p. 
75). O outro não se dá propriamente, não se revela, se 
manifesta. O rosto é a epifania de outrem que se ma-
nifesta sem se dar. Se recusa a ser posse. “A relação com 
Outrem não se transmuda, como o conhecimento, em 
fruição e posse, em liberdade. Outrem impõe-se como 
uma exigência que domina essa liberdade e, portanto, 
como mais original do que tudo o que passa em mim. 
” (LEVINAS, 1980. p. 77). 

Levinas nos convida a resistir à tentativa de reduzir o 
outro ao mesmo, uma vez que, através da manifestação 
do rosto, toda a transcendência da alteridade infinita 
transborda, tornando, pois, impossível, uma redução a 
algo finito. Para o filósofo, a dimensão ética ocorre nes-
ta abertura e acolhida ao outro, manifestada, origina-
riamente, como condição de possibilidade de toda sub-
jetividade. Nele, é ponto central, portanto, a questão 
da alteridade e da responsabilidade moral por outrem 
como estrutura da subjetividade. A ética Levinasiana 
já não é, portanto, um código moral. Ela é pensada em 
termos de intersubjetividade que se consuma na relação 
do face a face que, a partir do rosto do outro, oferece 
a possibilidade de universalização da razão.

A filosofia de Levinas é primeiramente um processo de 
pensamento que pretende respeitar a Alteridade que se 
traduz como anterioridade a ética do Outro (em opo-
sição à espécie entre gêneros ou à diferença à priori, 
anulada pelo impulso de totalização do Ser), e que pre-
tende, a certa altura de seu itinerário, a reconstituição 
da possibilidade, da reconsideração radical da questão 
mesma da subjetividade a partir do sustentáculo ético 
em que esta Alteridade mais verdadeira se constitui. 
(SOUZA, 2000, p. 217).

Em Levinas, esse respeito ao outro enquanto outro 
é, por excelência, tarefa da ética, cuja dimensão so-
mente pode ser alcançada a partir da responsabilidade 
do eu para com o outro. Importante sublinhar que em 
Levinas a responsabilidade é uma interação que se dá 
como linguagem e precede a liberdade. O rosto que se 
manifesta como apelo o faz a partir da linguagem – o 
rosto é linguagem – que põe em questão minha liber-
dade. É a partir dessa noção de liberdade que podemos 
compreender com maior clareza o posicionamento de 
Levinas, da ética como filosofia primeira, da compreen-
são de subjetividade diversa da compreensão moder-
na e da exclusão do termo neutro e das noções lógicas 
recorrentes do pensamento científico e da linguagem. 
A liberdade não é infinita e “é passível de julgamento 
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pela justiça que se expressa no apelo e na necessidade 
de outrem. Não se trata de um julgamento que parte 
de um Neutro [...] Diante dessa compreensão, a ética 
passa a ser entendida como o próprio princípio da fi-
losofia e não mais como um ramo dela apenas” (CAR-
BONARA, 2002 p. 52). 

A presença do outro questiona minha liberdade. 
Diante do outro não posso ficar alheio e nem tudo me 
é permitido. O outro me apela e me obriga e, neste 
sentido, segundo Carbonara, o outro é o juiz da minha 
liberdade. Ao negar o apelo do outro por justiça estou 
negando a humanidade em mim, não estou me cons-
tituindo humano. Não sou humano porque sou livre, 
sou humano porque tenho a possibilidade de assumir 

a justiça, e minha justiça não provém de uma vonta-
de livre, mas da acolhida do outro que apela a minha 
bondade. Mesmo que quisesse ser bom e justo por mim 
mesmo não o conseguiria se o outro não o permitisse. 
A liberdade radical é a submissão do mesmo a outrem. 
A permissão do outro garante a distância relacional as-
simétrica que a diferença exige e a acolhida do outro 
como inteiramente outro é a condição de possibilida-
de para a ética. Não sou ético porque quero ou por um 
princípio supremo de moralidade ao qual, por adesão, 
me compreendo parte, mais radicalmente, só sou hu-
mano porque sou ético. E essa ética encarnada só é 
possível pela diferença.
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Como seria pensar as noções de tempo no campo da 
educação? De que modo poderia problematizar essas 
noções, visto que as mesmas perpassam tantas questões 
educacionais? Como fazer com que repensemos as nor-
matizações e prescrições sobre haver um ‘tempo certo’ 
na educação? De aprender, de ensinar, de estar na es-
cola, de pensar, de produzir, de responder, de avaliar... 
– e também para com a vida nas prescrições sobre tra-
balho, estudo, família, lazer... parece que há ‘medida 
de tempo’ para tudo na nossa existência... como resis-
tir a essas ditaduras temporais sem que nos culpemos 
pelos desvios dessas lógicas? O que pode fazer vazar o 
sistema que demarca a visão utilitarista do tempo, em 
prol de uma perda de tempo criadora? 

Assim, suspendo nessa escrita algumas certezas para 
instalar dúvidas sobre questões rotineiras da docência: 
como lidamos com um tempo de aula? Com a neces-
sidade de ocupação e preenchimento do mesmo? Por 
que não há tempo para pensar no decorrer de uma 
aula ou por que este tempo de pensar é visto como 
improdutivo? 

Talvez seja pertinente dizer que algumas linhas do 
artigo soarão como resistência às noções de tempo atre-
ladas a uma sociedade industrial (relação fordista, fa-
bril), onde a marcação temporal aparece correlata a 
uma fábrica pelo foco na produtividade. Reparemos 
no sinal sonoro que marca o início ou fim dos perío-
dos na escola.

Minhas desacomodações surgiram também pelo es-
tudo da própria etimologia da palavra escola, enten-
dida de modo amplo, que me fez pensar nas relações 

temporais presentes nos espaços educativos, visto que, 
em sua origem “nas cidades-estados gregas, foi uma 
fonte de ‘tempo livre’ – a tradução mais comum da pa-
lavra grega skholé -  isto é, tempo livre para o estudo e 
para a prática oferecida às pessoas” (MASSCHELEIN; 
SIMONS, 2014, p. 9). Ligada também à palavra ócio, 
ela designava tempo livre e era muito cultuada pelos 
gregos em consequência da valorização de uma vida 
contemplativa e de práticas do pensamento, distante 
das atividades laborais. 

O tempo livre/ócio dos gregos se distancia cada vez 
mais dos dias de hoje, nos quais há uma certa lógica de 
otimização e preenchimento do tempo, considerando 
as sensações que isso tem nos ocasionado: um tempo 
que consome, que devora, um tempo que não temos ou 
que nos toma, um tempo em sua ligeireza. De algum 
modo vive-se uma relação metafísica com o tempo, 
que varia de acordo com as circunstâncias, contextos e 
usos. Desde os períodos mais remotos, formularam-se 
estratégias para escapar da transitoriedade da vida - que 
seria, por sua vez, o tempo em sua passagem.

Ao afirmar o tempo como temática de pesquisa, aco-
lho o desafio de pesquisá-lo. Fui movimentada pelas 
inquietações enquanto pesquisadora, docente, ente: 
como haver outro modo de pensar o tempo sem a sua 
dimensão cronológica? Sem sua divisão sucessiva em 
passado, presente e futuro? O que seria a coexistência 
de tempos e como a mesma poderia disparar na vizi-
nhança com a educação? Como o pensamento, a vida, 
a lembrança, a organização, a educação, poderiam se 
comportar diante de um desordenamento? A pesqui-
sa operou com essa proposta de desordem, um tempo 
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anacrônico, um tempo nada convencional, a partir do 
abandono de algumas coordenadas para repensar como 
viver em meio a ele. 

Ainda que me potencializasse trabalhar com a histó-
ria sob outras relações, traçando labirintos em vez de 
uma linha cronológica, estudei o conceito de tempo 
perpassando diferentes momentos da filosofia, a fim de 
me aproximar do modo como este conceito foi propos-
to por alguns filósofos que tenham se atido a pensá-lo, 
para posteriormente colocá-los em relação ao pensa-
mento das filosofias da diferença, mais específico nos 
estudos de dois filósofos: Bergson (2005, 2010) e De-
leuze (1999, 2005, 2006a, 2010).  Este movimento bi-
bliográfico me fez pensar, ou talvez, situar o abando-
no de algumas concepções consensuais deste conceito, 
como a noção de sucessão (passado, presente, futuro), 
de linearidade, de medida do movimento, de subordi-
nação do ser humano ao tempo... isto é, poder pensar 
o tempo sob outros vieses.

Portanto, a problemática que norteia a escrita é: o 
que a coextensividade pode produzir como efeito com 
as noções de tempo numa pesquisa em educação? Com 
esta questão traço algumas linhas que compõe o recor-
te de minha pesquisa de doutorado, onde me propus 
a operar com a noção de coextensividade, problemati-
zando as ideias de tempo em educação, pensando-a a 

partir de um tempo aiônico, com os conceitos de dura-
ção (BERGSON, 2005; 2010), coexistência (DELEUZE, 
1999; 2005; 2006a) e eterno retorno (NIETZSCHE, 
2004; 2011). Para tanto, as torções conceituais que fo-
ram realizadas dizem respeito ao movimento de fric-
cionar a educação junto ao pensamento das filosofias 
da diferença. Enquanto possibilidade metodológica, 
cunhei a garimpagem como um movimento de seleção-
-criadora dos modos de existência de uma docente-pes-
quisadora em espaços-tempos provisórios, um método 
que conta sobre as recolhas afetivas de leituras, imagens, 
objetos, falas e demais heterogêneos que a capturaram, 
para compor com eles uma escrita. O mesmo proble-
matiza os modos como naturalizamos o pensamento 
que julga, que analisa, que sistematiza e que ignora o 
informe, o imprevisto, o incerto, o instável e o incal-
culável da vida. Portanto, a tese articula os heterogê-
neos garimpados a um pensamento que circunda o ser 
do tempo, este que é tomado como organismo vivo e 
inacabado, devir de entidades vivas, orgânicas ou não, 
que se produzem por involução criadora, pensa uma 
educação na qual se abrolham diferentes relações com 
o tempo, uma educação que é capturada pela crono-
logia mas também a faz vazar, inventando em meio a 
pontualidades e horas delimitadas intervalos para ex-
perimentar ‘perdas de tempo criadoras.’
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O termo alteridade é matéria da filosofia, antropo-
logia, educação, direito e de outras tantas áreas do co-
nhecimento humano. Ele refere-se à qualidade do que 
é o outro, o diferente. Trata-se de um dos princípios 
fundamentais na relação de interação e interdependên-
cia entre as pessoas, pressupondo que alguém existe a 
partir da existência do outro. 

A partir desse pressuposto, o estudo que estamos 
propondo busca compreender a contribuição do pensa-
mento Baruch Espinosa (1932-1677) para uma educa-
ção para o respeito às diferenças. Por meio da sua teoria 
sobre os afetos, o filósofo se insere no rol daqueles que 
criticam o racionalismo clássico que consideravam a di-
cotomia corpo e alma. Para Espinosa corpo e alma são 
partícipes da mesma substância e os corpos, no mundo, 
afetam-se uns aos outros. Estas afecções refletem-se di-
retamente em ideias dessas afecções. A mente, por sua 
vez, tem a potência de pensar tanto maior quanto mais 
é capaz de ser afetada de múltiplas maneiras. Dessa for-
ma, afetamo-nos sempre uns aos outros, nos formamos 
e auxiliamos na constituição do alter. 

Dessa forma, o pensamento espinosiano nos remete 
a reflexão sobre o papel da educação para o bem viver 
e para a liberdade, pois quanto mais somos afetados e 
afetamos positivamente, aumentamos a nossa potência 
de agir e o contrário dessa proposição também é ver-
dadeira. Essa é a base para a construção da alteridade, 
nos conscientizar do nosso papel no mundo, o qual 
extrapola a cognição, informação e norma. Para além 

da racionalização, a educação deve proporcionar a ex-
periência, a convivência alteritária e equilíbrio interior.

Na filosofia clássica, a alteridade é um conceito que 
chamou a atenção de vários pensadores. Platão a conce-
bia como um dos cinco “gêneros supremos”, ou seja, as 
categorias fundamentais da realidade: o movimento, o 
repouso, o mesmo e o ser, e o outro. Em O Sofista diz:

Então, precisamos admitir a natureza do outro como 
a quinta ideia ao lado das que já aceitamos. [...]. Ideia 
essa, é o que diremos, que penetra em todas as outras, 
pois cada uma em separado é diferente das demais, não 
por sua própria natureza mas por participar da ideia 
do outro.[...]. De onde fica também certo, necessaria-
mente, que o não-ser está no movimento e em todos 
os gêneros, pois a natureza do outro, entrando em 
tudo o mais, deixa todos diferentes do ser, isto é, como 
não- ser, de forma que, sob esse aspecto, poderemos, 
com todo o direito, denominá-los não existentes, e o 
inverso: afirmar que são e existem, visto participarem 
da existência. (PLATÃO, p. 53-55) 

Dessa forma, o outro, perpassa e se articula com 
os demais gêneros supremos e, dessa forma, concede 
identidade a eles, na medida em que fazem parte, cada 
um, da natureza do outro. Isso implica o movimento 
que pressupõe a concepção de ser não mais como um 
objeto isolado em si mesmo, mas como uma potência, 
que conduz as realidades a se misturarem, como uma 
possibilidade de comunicação. 

mailto:carolinebatistela@gmail.com
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Aristóteles concebeu a alteridade como um dos ele-
mentos da justiça, sendo esta última uma virtude mo-
ral. Na Ética a Nicômaco (1991) o filósofo asseverou 
que é impossível exercer a justiça consigo mesmo sem 
uma relação com o outro. A sua ética é social, pois con-
sidera o indivíduo como membro de uma sociedade e 
esta é virtuosa na mesma medida da virtude de seus 
cidadãos. Uma vida virtuosa depende de ações justas 
que levam o homem para o bem individual e coletivo. 
Sendo permeadas pela disposição adquirida pelo hábi-
to de fazer o bem. Para o filósofo, a pessoa que possui 
virtudes, só pode exercê-las em relação ao próximo e, 
dessa forma, a justiça, entre todas as virtudes, é o bem 
do outro.

No sentido hermenêutico, alteridade é a inclusão do 
outro sem torná-lo o mesmo (TREVISAN, 2006) Ao 
mesmo tempo, em que é também o reconhecimento de 
si mesmo por meio do outro. Ou seja, há uma inserção 
do outro na relação, respeitando-o na sua diferença e di-
versidade. (p.129). Contrariamente ao positivismo que 
isola, neutraliza e não o reconhece, o ponto central da 
hermenêutica é a valorização da experiência, dos agen-
tes participantes da ação, pois ela implica na abertura 
acolhedora e na aceitação do outro. Isto significa que 
somente no encontro com outras pessoas que pensam 
e agem de formas diferentes, somos capazes de reorga-
nizar os horizontes interpretativos. A experiência torna-
-se a essência histórica do humano e abre-se de forma 
acolhedora ao reconhecimento do outro. A alteridade 
implica abertura que também possui uma consciência 
da “história efeitual”3 (GADAMER, 1999, p. 532), pois 
ao interpretar, compreendemos com o nosso aparato 
perceptivo. Assim, no diálogo com o outro, no espaço 
de tempo necessário, essa compreensão altera-se, cons-
tantemente, no movimento dialógico.

O cerne da filosofia de Espinosa está na abertura do 
caminho humano da servidão para a liberdade. Esse 
movimento só pode acontecer por meio da educação 
dos afetos4. De acordo com o filósofo os seres huma-
nos afetam-se uns aos outros e é por meio deste encon-
tro que podem reconhecer-se. O corpo tem o poder de 
afetar de inúmeras maneiras simultâneas outros corpos 

3 Termo cunhado por Gadamer que significa o rastro deixado pela obra no tempo. Um pensamento histórico inclui a sua própria 
historicidade em seu pensar. O objeto historico é a unidade de um e de outro, uma relação formada tanto pela realidade da história 
quanto pela realidade do compreender histórico. Uma hermenêutica adequada à coisa em questão deve mostrar a realidade \da história 
na própria compreensão. Dessa forma, compreender é um processo de história efeitual.
4 Para Espinosa, afeto (Tradução de Tomaz Tadeu) paixões (Tradução Jean Melville) é/são “as afecções do corpo pelas quais sua 
potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções.” E vai mais além 
explicando que “Assim, quando podemos ser a causa adequada de alguma dessas afecções, por afeto compreendo, então, uma ação; 
caso contrário, uma paixão.” (ESPINOSA, 2002, p. 50).

e ser, por eles, afetados. Ele se define tanto pelas rela-
ções com o seu próprio organismo como com os de-
mais corpos, sendo alimentado e revitalizado enquanto 
também alimenta e revitaliza. E, neste sentido, a alma 
é receptora dessas imagens, produzidas por essa trilha 
dupla e, ao interpretar essas imagens, passa ter as ideias 
propriamente ditas. A interiorização da causalidade ex-
terna, ora fortalece o conatus, ora o enfraquece, depen-
dendo do sentimento provocado na afecção. Nas pa-
lavras do filósofo seiscentista: “Digo também que por 
uma afecção ou paixão a alma afirma a força de existir, 
maior ou menor que antes, do seu corpo ou de uma 
parte dele.” (ESPINOSA, 2002, p. 280). O que parece 
reforçar a ideia de que o reconhecimento do individual 
se dá na afecção com outros corpos. 

A virtude do corpo, para Espinosa, é a capacidade de 
afetar inúmeras e simultâneas maneiras outros corpos e 
ser por eles afetado e a virtude da alma, e a sua força in-
terior, dependerá de sua capacidade para interpretar as 
imagens de seu corpo e dos corpos exteriores. Ou seja, 
passa-se da condição de causa inadequada (paixões) 
para a causa adequada (ação), na medida em que das 
ideias inadequadas constrói-se as adequadas. A passa-
gem da passividade para a atividade é um trabalho in-
terpretativo da alma realizado mediante os afetos como 
possibilidade de descobrir-se como causa interna deles.

O indivíduo é causa adequada, quando alguma coisa 
pode ser conhecida clara e distintamente pela sua natu-
reza e neste sentido ele é ativo. Do contrário o indiví-
duo é passivo. Assim, para Espinosa, os seres humanos 
são naturalmente passionais, pois buscam o interesse 
próprio, mesmo que isso prejudique os outros. 

Segundo Chauí (1995) 

[...] as quatro primeiras proposições do Livro da Ética 
ganham sentido: a ética não é senão o movimento de 
reflexão, isto é, o movimento de interiorização no qual 
a alma interpreta seus afetos e as afecções de seu cor-
po, destruindo as causas externas imaginárias e desco-
brindo-se e a seu corpo como causas reais dos apetites 
e desejos. A possibilidade da ação reflexiva da alma 
encontra-se, portanto, na estrutura da própria afetivi-
dade: é o desejo de alegria que a impulsiona rumo ao 
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conhecimento e a ação. Pensamos e agimos não contra 
os afetos, mas graças a eles. (p. 35).

Neste sentido, Espinosa reconfigura a ideia de afe-
tos, tomando-os como essência do humano, e Deus-
-Natureza é o indivíduo em si mesmo, pois a força de 
pensar e agir livremente só se dá na companhia de ou-
tros. Assim, é possível dizer que da mesma forma que 
nos constituímos no encontro com os outros, também 
auxiliamos na sua constituição e formamos uma au-
toimagem nesta interlocução. 

Refletir sobre a natureza dos afetos no espaço forma-
tivo evitará se tratar o outro de forma homogeneizado-
ra, pois ao não se pensar nas singularidades, silencia-se 

as outras vozes em um processo, empobrecendo a expe-
riência humana. Esse agir homogeneizador é violento e 
ele está presente no sistema educacional desde as suas 
bases, ao impor normas e ações exógenas à escola, sem 
o respeito às ideias, experiências e trabalho dos profes-
sores e gestores escolares, até as relações em sala de aula.

A educação tem a missão nobre de educar para a ex-
pressividade, para assunção da condição humana, para 
o destino da formação e para o papel que se desempe-
nha no mundo. Neste sentido, há que se desconstruir 
e construir no psiquismo do discente e do docente, ou-
tra via de relações em que o diálogo passe a permear as 
construções educativas. 
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No processo de formação da subjetividade do sujei-
to contemporâneo, no qual a educação participa como 
agente de construção, encontramos uma forte tendên-
cia para uma formação da subjetividade direcionada aos 
interesses do sistema de produção capitalista, aos inte-
resses econômicos e um enfraquecimento da formação 
humana emancipadora e autodeterminante. Percebe-se 
uma ideia com forte apelo de transformação do sujeito 
em uma microempresa, que materializa a possibilidade 
do sujeito tornar-se empreendedor de si mesmo. Em 
contrapartida, há uma resistência em aceitar a filosofia e 
a educação alinhadas à economia e seus interesses. Exis-
te no processo histórico da educação, um  pensamento 
crítico engajado à concepções e à modelos que carregam 
a ideia de educação para a formação do sujeito autô-
nomo, capaz de se autogovernar. Desse modo, peran-
te uma sociedade neoliberal, que predominantemente 
percebe o indivíduo como uma molécula empresarial, 
se faz necessário pensar uma educação para uma resis-
tência a este movimento de subjetivação. Sendo assim, 
levantamos a seguinte questão: como os pressupostos 
da ética foucaultiana do sujeito relacionam-se com a 
educação compreendida como formação humana para 
o cuidado de si? Como se caracterizaria uma prática 
educativa que atendesse às interpelações e estivesse em 
sintonia com uma ética do cuidado de si (epiméleia 
heautoû) em Foucault? A noção de cuidado de si pode 
enfrentar e resistir a uma educação voltada para o de-
senvolvimento de competências? As concepções que 
emergem da ideia estética da existência podem fazer 
frente a educação neoliberal? A hipótese deste artigo 
é de que o enfrentamento desta modelo de educação 

pode ser enfrentado a partir da ética do exercício e cui-
dado de si, fundamentado na estética.

Assim, o tema desse artigo busca analisar os funda-
mentos para uma formação ética do sujeito em Michel 
Foucault, relacionando-o à questão da educação como 
formação humana compreendida como exercício de si. 
Para tanto, esse estudo busca analisar a educação ali-
nhada a uma esfera emancipatória de uma subjetivi-
dade autodeterminante, especialmente na terceira fase 
do pensamento do autor.

As respostas para essa problemática serão abordadas 
que se relacionam com a noção de ética a partir dos 
escritos de Foucault, especificamente a Hermenêutica 
do Sujeito e as entrevistas publicada no Ditos e Escri-
to V. Nessas obras buscamos uma noção de educação 
que fundamenta práticas de estilo de vida livre e au-
todeterminante pautada no cuidado de si. Tais obras 
podem nos apresentar elementos para ir além do diag-
nóstico do presente e prospectar possíveis cenários de 
transformação da realidade e, consequentemente, uma 
perspectiva emancipadora do sujeito.

Essas últimas obras, assim como textos curtos e en-
trevistas desse momento final de sua produção, são 
marcados por uma preocupação com uma temática 
ética, com a busca de uma forma de produzir a vida, 
uma vida que seja marcada pelo cuidado de si. Para 
isso, Foucault volta aos antigos gregos, a fim de justi-
ficar que a ética deve ser uma estilística da existência, 
pela qual cada indivíduo deve moldar sua vida como 
se produzisse uma obra de arte.  

mailto:bertottozagonome@gmail.com
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O sujeito, ao constituir estilos diferenciados de vida, 
promove o surgimento de focos de resistência aos me-
canismos disciplinadores de poder e dominação que 
têm como objetivo normalizar e padronizar a existência 
humana.O homem, voltando-se para si reflexivamen-
te, alcança um patamar de liberdade e dá a si mesmo 
regras de existência distintas de padrões e normas dita-
das pelas relações sociais, esculpindo, assim como obra 
de arte, sua vida e subjetividade. Para tanto, os temas 
– fundamentados na obra de Foucault - abordados nas 
entrevistas e nas aulas  tratam de questões já desenvol-
vidas ao longo da obra pelo autor.

Na entrevista “Uma Estética da Existência” (FOU-
CAULT, 2004b) o diálogo se inicia tratando das difi-
culdades de um tema caro a Foucault, “dificuldades e se 
sua viagem pelo mundo Grego-Romano” (FOUCAULT, 
2004. p.288). Argumenta  que algumas dificuldade sur-
gem somente  no momento de estudar um tema e da 
escrita de um livro. Há um risco que se corre, o risco de 
se saber de antemão onde se quer chegar com a escrita. 
“quando se sabe de antemão onde se que chegar, falta 
a dimensão da experiência, que consiste precisamente 
em escrever um livro correndo o risco de não se che-
gar ao fim” (FOUCAULT, 2004. p.288). O núcleo da 
perspectiva ética de Foucault está na compreensão da 
estética, ligada a uma filosofia prática e a sensibilidade.

Foucault nos indica pontos que podem ajudar na 
compreensão da ideia de estética da existência. Primei-
ro, há uma dimensão da experiência como fecunda ge-
radora da existência, uma experiência de risco, do inu-
sitado, do surpreendente., assim como na escrita,  algo 
que foge das dimensões planejadas, que nos remete a 
algo que desconhecemos. Somos afetados e desloca-
dos para um movimento de busca. Essa experiência, 
de correr o risco da escrita livre, é um processo que se 
configura como um espaço em que o sujeito pode no 
agir em liberdade. 

Na justificação da volta aos gregos, podemos encon-
trar em sua resposta, os fundamentos de uma constitui-
ção do sujeito como experiência estética: “ao invés de 
estudar a sexualidade nos confins do saber e do poder, 
tentei pesquisar mais para trás como havia constituído, 
para o próprio sujeito, a experiência de sua sexualidade 
como desejo” (FOUCAULT, 2004b, p.288).  Essa esco-
lha está mais clara na entrevista intitulada e publicada 
três dias após sua morte O Retorno da Moral. 

- É verdade que quando escrevi o primeiro volume da 
sexualidade, há sete ou oito anos, tinha totalmente a 
intenção de escrever estudos de história sobre a sexua-
lidade a partir do século XVI, e analisar o futuro desse 
saber até o século XIX. Porém, ao fazer esse trabalho 
me dei conta de que isso não funcionava; permanecia 
um problema importante: por que fizemos da sexua-
lidade um problema moral? Então me fechei, aban-
donei os trabalhos que havia feito sobre o século XVII 
e voltei para trás: inicialmente, ao século V, para ve-
rificar os primórdios da experiência cristã, depois,  ao 
período imediatamente precedente ao fim da antigui-
dade. Finalmente terminei, há três anos, pelo estudo 
da sexualidade no séculos V e IV a.C. Vocês me dirão: 
foi pura distração de sua parte no início, ou havia um 
desejo secreto que você havia escondido e que, no final 
revelou? Não sei nada quanto isso. Confesso que nem 
quero saber. Minha experiência, tal como a vejo agora, 
é que eu apenas poderia realizar essa história da sexua-
lidade de modo conveniente, retomando que teria se 
passado na Antiguidade, para verificar como a sexuali-
dade foi manipulada, vivida e modificada por um cer-
to número de atores”  (FOUCAULT, 2004b. p. 261).

Há uma busca por uma genealogia da história da 
sexualidade e em dar fundamento e coerência ao seu 
trabalho investigativo, afirmando que talvez aconteçam 
mudanças de perspectiva, mas o problema é o mesmo: 
“A relação entre sujeito, verdade e a constituição de ex-
periência” (FOUCAULT, 2004b. p.289). Foucault, quer 
analisar como os jogos de verdade incorporam práticas 
humanas, bem como o sujeito é afetado. Nas práticas 
gregas, sem cair no erro da generalização, principal-
mente no período do helenismo e no início do cristia-
nismo, as práticas do cuidado de si como uma estética 
da existência, podem ser entendidas como espaços para 
afirmar a liberdade.

Esse tema tratado na entrevista “Uma Estética da 
Existência” abordar o tema da moral recorrendo aos 
gregos e demonstrado como as práticas da formação 
humana poderiam representar práticas de liberdade. 
Diante disso, dois pontos são destacados. O primeiro 
trata da moral greco-romana como essencialmente uma 
prática de liberdade, como um estilo de liberdade. O 
segundo, já no cristianismo – não o cristianismo dos 
dois primeiros séculos – como uma moral que segue 
um código de obediência. 

Quanto a essa elaboração de sua própria vida como 
uma obra de arte pessoal, creio que, embora obede-
cesse a cânones coletivos, ela estava no centro da ex-
periência moral, da vontade de moral na antiguidade, 
ao passo que, no cristianismo, como uma religião do 
texto, a idéia de uma vontade de Deus, o princípio de 
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uma obediência, a moral assumia muito mais a forma 
de um código de regras. (FOUCAULT, 2004b, p. 290). 

A falta de uma moral pautada em códigos pode, se-
gundo Foucault, ter deixado espaços para a busca e a 
vivência de uma moral da estética da existência. A tra-
dição cristã imprimiu na cultura ocidental uma ética 
do dever, da lei que se afastou da estética.

Questionado se o acúmulo de conhecimento sobre 
o corpo, a sexualidade, a disciplina proporcionou mu-
danças e melhorou a relação com o outro, Foucault res-
ponde: “não posso me impedir de pensar que toda uma 
série de coisas foram colocadas em discussão” (FOU-
CAULT, 2004b, p.290) e que talvez a melhoria não se 
dá somente em relação ao outro, mas também em re-
lação ao corpo e a mulher, com a sexualidade. A con-
clusão em forma de pergunta é que os saberes  - ligados 
ao estilo de liberdade – nos ajudam a viver melhor, mas 
não deixa entender como uma resposta final ao tema. 

Trata-se de saber como os mecanismos tinham fun-
cionado como forma de repressão ao longo da história 
e a partir desses saberes abre-se a possibilidade das pes-
soas para o autodeterminismo e “fazer – sabendo tudo 
isso – a escolha de si” (FOUCAULT, 2004b, p, 290).

Foucault destaca que na política não há mais sujei-
tos soberanos. Não há mais possibilidade na política e 
no poder do exercício da soberania. A relação do su-
jeito se dá a partir de práticas de libertação, não mais 
somente de sujeição. “Penso, pelo contrário, que o su-
jeito se constitui através de práticas de libertação ou, 
de maneira mais autônoma, através de práticas de li-
beração,  de liberdade, como na Antiguidade”(FOU-
CAULT, 2004b, p. 291). 

Ao reconstruir, na obra Hermenêutica do Sujeito, ge-
nealogicamente essa volta à tradição, Foucault (2004) 
problematiza toda historiografia da filosofia que in-
terpretou o “conhece-te a ti mesmo” (gnôthi seautón) 
socrático como preponderante sobre o cuidado de si 
(epiméleia heautoû), para assentar na consciência de si 
as relações entre o sujeito e a verdade, nos termos em 
que foi concebida desde a modernidade.

Para Foucault (2004a), o cuidado de si já estaria pre-
sente na cultura nos diálogos platônicos Alcibíades e 
Apologia, particularmente, nos discursos e interpela-
ções de Sócrates. No primeiro diálogo Sócrates inter-
pela Alcibíades levando a que este último, proveniente 

de uma família nobre e ávido por assumir o governo 
da cidade, se ocupe de si mesmo, percebendo que, não 
obstante o seu desejo e a sua proveniência social, ain-
da não está em condições para governar os outros na 
medida em que apresenta um déficit pedagógico e au-
tocrítico em sua formação, ignorância em relação ao 
objeto de seu projeto político e, enfim, incapacidade 
em governar a si próprio.

Ao interpretar Sócrates, conclui que, logicamente 
aquele que é incapaz de governar a si, também é in-
capaz de governar os outros e viver em conformidade 
com a sociedade.Ao direcionar essa concepção de su-
jeito para a educação, supõem-se princípios práticas 
que possibilitem uma abertura para com o outro, uma 
reciprocidade do cuidado constituída na singularida-
de das relações entre mestre e discípulo, professores e 
estudantes, sempre na perspectiva de criação de novos 
modos de vida. Modos que podem fazer resistência ao 
modelo de educação empreendedora.

A tarefa dos que estão envolvidos com a educação, 
como por exemplo o mestre,  seria cuidar dos outros e, 
consequentemente, cuidar de sua própria constituição 
como sujeito da ação pedagógica, indo além caminhos 
normativos da educação tradicional impulsionada pe-
las políticas governamentais capitalistas. Essa percepção 
permitiria repensar a educação como um caminho de 
formação humana voltada para uma vida não puniti-
va e disciplinadora. Mas, para isso, seria preciso aplicar 
o conceito de cuidado de si nas práticas do dia-a-dia.

Em seu desenvolvimento subsequente, o cuidado 
de si se configurou como, na proposta de Foucault em 
uma atitude geral para consigo, para com os outros e 
para com o mundo. Pode ser uma forma de olhar que se 
desloca de fora para si mesmo, o que implica maneiras 
de atenção “ao que se pensa e ao que passa no pensa-
mento” (2004a, p. 14) e em espécies de práticas, pró-
ximas aos exercícios e à meditação. Para o autor, essas 
ações exercidas de si para consigo, por meio das quais, 
“nos modificamos, nos purificamos, nos transforma-
mos e nos configuramos” (FOUCAULT, 2004a, p. 15). 

Portanto, ao analisar a concepção ética de Michel 
Foucault referente ao homem moderno, ao cuidado de 
si e sua importância para uma vida autodeterminante, 
abre-se um espaço para se refletir como esses conceitos 
podem ser complementares com a educação compreen-
dida como esfera de configuração e efetivação humana 
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para além dos mecanismos condicionantes que con-
trolam e massificam.

 A importância de se discutir este tema se dá pelo 
fato de que há inúmeras formas de subjetivação dos 
indivíduos na sociedade capitalista contemporânea. As 

tecnologias de controle cada vez mais se proliferam de 
maneira dissimulada e produzem subjetividades hete-
ronômicas e fragilizam a capacidade autodeterminan-
tes dos indivíduos.
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Relações, olhares, encontros e desencontros, possi-
bilidades e impossibilidades, acesso e/ou negação aos 
bens culturais produzidos pela humanidade, demar-
cam nossas formas de subjetivação no mundo. Vivemos 
imersos na cultura contemporânea, a qual é caracteriza-
da pela hipervisualidade, pela lógica da velocidade, do 
imediatismo e da descartabilidade de imagens, coisas 
e pessoas. Destarte, cotidianamente inúmeras imagens 
vêm e vão ao encontro do nosso olhar “feroz” e veloz-
mente. Desse modo, cabe questionar como tais signos 
imagéticos são apresentadoss para nós, como nos afe-
tam, provocam e constituem nossos olhares? Somos ca-
pazes de desvelá-los em sua polifonia e complexidade? 
A que dão visibilidade? O que silenciam? Em grande 
parte, esses textos imagéticos nos conclamam a consu-
mir determinados bens, ditam normas, padrões e for-
mas de existência. Se por um lado, podem contribuir 
para ampliar as possibilidades discursivas, por outro 
lado encontram-se amalgamados a interesses políticos, 
econômicos e podem implicar em formas de banaliza-
ção e/ou cerceamento do exercício da liberdade e em 
desrespeito às alteridades. O direito de opinar é defen-
dido pelo filósofo Espinosa como princípio norteador 
da liberdade. Destarte,

O direito à expressão de opiniões, assim como a multi-
plicidade dos participantes na decisão, constitui, pois, 
requisitos para que se preserve a liberdade e, ao mes-
mo tempo, para que se multipliquem as hipóteses de 
transparência e de uma decisão acertada. A exposição 
e o confronto da diversidade natural são um método 
racional e fecundo. Tal método não garante, contudo, 
que a controvérsia se extinga no momento em que se 
chegar a uma conclusão razoável. Pelo contrário, ela 

tende a eternizar-se, refletindo assim o natural apego 
de cada um à respectiva opinião e, obviamente, a relu-
tância à obediência. (ESPINOSA, 2009, p. 25). 

No cenário contemporâneo diferentes vozes cons-
tituem os contextos socioambientais, culturais, políti-
cos e educacionais, negá-las é subjugar os sujeitos bem 
como ignorar os aspectos afetivos e volitivos, entre ou-
tros, que os constituem. Emudecê-las é desconsiderar 
que nos constituímos em uma trama de relações so-
ciais, e que embora tenhamos nossa autoria no mundo, 
inexoravelmente o outro nos dá o acabamento, pois:

[...] pode-se dizer que o homem tem uma necessida-
de estética absoluta do outro, do seu ativismo que vê, 
lembra-se, reúne, unifica, que é o único capaz de criar 
para ele uma personalidade externa acabada; tal per-
sonalidade não existe se o outro não a cria; a memória 
estética é produtiva, cria pela primeira vez o homem 
exterior em um novo plano de existência. (BAKHTIN, 
2003, p. 33). 

Mas como potencializar os sujeitos para a tessitura da 
sua cidadania e à promoção aos seus direitos quando se 
encontram imbricados em uma trama de relações so-
ciais atravessadas por desigualdades sociais, econômicas, 
políticas, estéticas e culturais que os culpabiliza pela sua 
inclusão na exclusão perversa? Como desprender-se das 
“amarras” desse cotidiano para a construção de um por-
vir emancipatório, marcado pela ética e pela defesa da 
liberdade e da democracia? Como afirmar-se diferente 
em um mundo globalizado? Como transformar olhares 
cristalizados, segregadores em olhares acolhedores que 
aumentem a potência de agir dos sujeitos no mundo?
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Nesse sentido, depreende-se que a construção de 
experiências estéticas norteadas por olhares críticos e 
contextualizados requer exercícios de autoria que con-
siderem a polifonia dos contextos e que respeite as di-
ferentes posições, escolhas, ângulos e possibilidades do 
sujeito ser e estar na sociedade em consonância com a 
defesa dos Direitos Humanos.

Diante do exposto, este trabalho tem como esco-
po refletir criticamente acerca da lugar que a fotogra-
fia pode ocupar como exercício de autoria do sujeito 
do/no mundo e como possibilidade de sua afirmação 
como singular nos contextos em que se inscreve. Para 
tanto, esse trabalho desdobra-se e refere-se a um recor-
te da pesquisa realizada em meu doutoramento, junto 
ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia – PPGP/
UFSC, em que concedi câmeras fotográficas manuais, 
35 mm, modelo EC70, contendo um rolo de filme Ko-
dak Max 24 poses e uma pilha alcalina Kodak AA de 
1,5 cc para 06 catadores de material reciclável para que 
durante seu trabalho e tempo livre “catassem” imagens 
de suas relações com a cidade que habitam, no extre-
mo sul catarinense. Após esse processo cada catador 
recebeu as fotos relevadas e discorreu acerca dessa tra-
vessia de fotografar para a pesquisadora. Tais discursos 
foram videografados, transcritos e relidos exaustiva-
mente. Posteriormente, realizei a análise de discurso 
dessas narrativas a partir das contribuições de Vigotski, 
Bakhtin e seu círculo. Em suas narrativas fotográficas 
os catadores falaram sobre suas condições de trabalho, 
moradia, desigualdades sociais e de suas relações afe-
tivas com amigos, familiares e lugares. Cumpre dizer 
que, diferente de grande parcela da população que re-
corre constantemente aos seus celulares para produzir 
imagens em seu cotidiano esses sujeitos pesquisados 
não tinham nenhum meio disponível para fotografar. 
Além disso, os catadores vivem dos restos da sociedade 
de consumo, o que evidencia os excessos de material 
reciclável que produzimos em contraposição a lógica 
da sustentabilidade. 

No que se refere ao movimento deles de desvendar 
o cotidiano citadino por meio do processo de criação 
supracitado foram se constituindo catadores “fotógra-
fos” à medida que olhavam à cidade em suas andanças 
na urbe não apenas a procura do material reciclável, 
mas de imagens que se transmutariam a partir de suas 
escolhas em registros fotográficos. 

 Como o viver fotografar também constitui uma 
atividade criadora, em que cada um de modo diferen-
te dos demais apropria-se da cultura e a materializa a 
partir dos ângulos, contextos, texturas, nuances e cores 
escolhidas, entre outros aspectos. Ao fotografar cada 
um produz um recorte da realidade mediante a leitura 
que faz dela, em que suas escolhas demarcam sua po-
sição singular nessa travessia. Tal percurso pode dar vi-
sibilidade a diferentes modos de olhar para o mundo 
a partir da sua história, pois fotografar é imprimir sua 
autoria no mundo. 

Como um texto a fotografia possui um contexto e 
um subtexto que precisam ser estudados para serem 
desvelados. “Ler uma fotografia, portanto, é ativida-
de complexa, a demandar escuta atenta aos vestígios 
de vida ali registrados e resgatados do fluxo incessante 
dos acontecimentos. Escuta também aos vestígios do 
processo de sua criação e das marcas da condição sin-
gular de seu artífice” (ZANELLA, 2016, p. 53). Cada 
fotografia fala das (im)possibilidades de ver daqueles 
que a produziram, da sua cultura, da sua singularida-
de. Permite o questionamento do instituído, do crista-
lizado, das classificações e das normatizações, quando 
analisada criticamente e em sua polissemia a partir das 
condições socioculturais e históricos em que foi pro-
duzida e do lugar em que ora se presentifica.

Considero que a fotografia pode ser utilizada como 
recurso metodológico em diversos processos de ensinar 
e aprender, pesquisas e intervenções, pois fotografar é 
poder dar vazão a polifonia do viver. A fotografia pode 
levar os sujeitos a desvelar outros contextos, vislum-
brar outras possibilidades em seu devir. Pode ser uma 
forma de denúncia, resistência, afirmação da diferen-
ça, dependendo do uso que fizermos dela. Por fim, es-
pero que fotografia enquanto atividade criadora possa 
contribuir para potencializar a dimensão ético-afetiva 
da tessitura da cidadania e dos direitos humanos em 
diversos cenários e como forma de afirmação da dife-
rença, do pluralismo, da liberdade e da inclusão em 
mundo globalizado, que precisa cada vez mais de arte, 
democracia e poesia.
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Este escrito tem como objetivo investigar os vestí-
gios relacionados aos conceitos eu e outro do pensador 
franco-búlgaro Tzvetan Todorov a fim de aproximá-los 
das discussões acerca da alteridade no campo entrecru-
zado da educação e da arte. 

Para a elaboração deste escrito, temos o percurso teó-
rico metodológico fundamentado no vestígio de Walter 
Benjamin (2005) e no exemplar de Todorov (2000). 
Nos aproximamos da teoria todoroviana  a partir dos 
conceitos eu e outro e buscamos, como materialida-
de da pesquisa, tratar de três exemplares do campo da 
arte, como o intento de refletir sobre como estes casos 
podem ser utilizados como reflexos acabados de nossa 
sociedade atual, no que tange ao problema do choque 
com o desconhecido e o diferente no âmbito de uma 
sociedade que preza o harmônico e o dito “normal”. 
Tais exemplares suscitam o estranhamento, a perplexi-
dade e as diferentes reações desencadeadas no encontro 
com o outro. A partir deles discorremos sobre como 
seria uma pedagogia da perplexidade (SKLIAR, 2003) 
que aceita o desassossego como parte de sua prática e 
seu pensamento.

O vestígio em Walter Benjamin (2005) pode ser en-
tendido como um sinal deixado na história ou nas en-
trelinhas de memória frágil e prestes a ser esquecida. É 
no vestígio benjaminiano que encontramos subsídios 
de nos deter aos sinais deixados por Todorov sobre os 
conceitos aqui trabalhados. Já o exemplar de Todorov 
(2000), nos auxilia na realização da leitura de nossa pró-
pria realidade, de forma a encontrar em nosso cotidia-
no acontecimentos que podem plasmar em si reflexos 

acabados de nossa sociedade atual. Para Todorov (2000, 
p. 31) o exemplar estaria sempre atento ao passado e 
este “se converte em princípio de ação para o presen-
te”. Tal ação seria libertadora, posto que o uso exem-
plar do passado permitiria o utilizar com vistas para o 
presente, aproveitando-se das possíveis “lições das in-
justiças sofridas para lutar contra as que se produzem 
hoje em dia, e separar-se do eu para ir em direção ao 
outro” (TODOROV, 2000, p. 32).

Por tratar da relação do eu e o outro, abordamos 
também questões referentes à alteridade, entendida aqui 
sob a perspectiva de um movimento vivo e variante. 
Tratar sobre alteridade nos dias de hoje se torna emer-
gente, na medida em que sentimos sua falta em diversas 
instâncias, como por exemplo, nas constantes agressões 
contra as minorias, no aumento dos conflitos bélicos, 
nas ameaças do uso de armamentos pesados, no cercea-
mento dos direitos, nos discursos de ódio que se mul-
tiplicam em todos os níveis e gêneros. Ao passo de nos 
aproximarmos da alteridade, em um efeito pendular, 
perpassamos a discussão da tolerância, a qual Todorov 
(2010a) sugere, é uma forma de mascarar as desigual-
dades causadas pela intolerância.

É importante demarcar que Tzvetan Todorov (2010a, 
2010b, 2014) não apresenta os conceitos eu e outro em 
si. Ou seja, não apresenta o eu é... o outro é... a alteri-
dade deveria ser assim…, mas, apresenta vestígios sobre 
estes que se fazem pertinentes. Assim, para tratar do eu 
e o outro, o autor traz alguns elementos que precedem 
suas reflexões: o encontro que o eu faz com o outro.

mailto:dumorschbacher@yahoo.com.br.
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Neste encontro há um elemento importante a ser 
evidenciado: o aqui e o lá. Este elemento depende do 
ponto de vista de que se observa o encontro do eu com 
o outro. No geral, o aqui é próximo, conhecido e hege-
mônico e o lá é distante, estranho, exterior. 

Assim, o outro é aquele que está lá! E, assim sendo, 
o primeiro vestígio sobre o outro que encontramos em 
Todorov (2010a, 2010b) é o de que o outro poderia ser 
entendido como o estrangeiro: que vem ou é de longe, 
que não se sabe o que esperar dele ou do encontro com 
ele. O outro seria o bárbaro. 

O debate que Todorov (2010a) apresenta sobre a 
barbárie e o perfil do bárbaro nos auxilia a entender as 
reflexões referentes à alteridade e à relação do eu com 
o outro. Ao traçar em linhas gerais o “perfil do bár-
baro”, o autor retoma duas significações do termo: o 
sentido relativo – o bárbaro como aquele que não fala 
a mesma língua e vem de outro lugar, o estrangeiro; e 
o sentido absoluto – bárbaro como “todo aquele que 
não reconhece a plena humanidade dos outros” (TO-
DOROV, 2010a, p. 31). 

O que aproxima o sentido relativo de barbárie ao ab-
soluto não é o sujeito que é considerado bárbaro, mas 
sim, quem o julga como tal. Ao julgar alguém como 
bárbaro, estranho ou estrangeiro, o julgamento de ha-
ver ou não humanidade presente neste outro também 
está inclusa. Assim, o conceito de barbárie se amplia: 
ele pode servir para “designar em qualquer época ou 
lugar, atos ou atitudes daqueles que, em um grau mais 
ou menos elevado, lançam os outros para fora da hu-
manidade, ou os julgam radicalmente diferentes de si 
mesmos, ou infligem-lhes um tratamento ofensivo” 
(TODOROV, 2010a, p. 29). O outro julgado como 
bárbaro é colocado à margem da sociedade, é o que 
está lá, e por estar lá, fica à mercê de ser comparado aos 
animais e assim pode ser escravizado, açoitado, maltra-
tado, torturado, destruído.

Diante disso, o eu apresenta as diferentes formas 
de “descobertas” que podemos fazer do outro, o qual 
se apresenta de uma forma multifacetada e que, no-
vamente, apresenta a ideia de um movimento varian-
te. Todorov (2010b) apresenta três categorias possíveis 
deste movimento: a) Plano Axiológico: que consiste 
na identificação (ou não) de uma cultura, uma língua, 
pertencentes ao outro que podem ser próximas ou ser 
tão distantes. Nesta relação o eu hesita em reconhecer 

que o outro é pertencente à mesma espécie; b) Praxio-
lógico: que consiste na concepção do eu em relação ao 
outro e vice e versa (aqui pode haver a ação de assimi-
lar o outro a si, de subjugá-lo. De aproximá-lo); E, c) 
epistêmico: que consiste no reconhecimento ou não, 
na negação ou na neutralização da identidade do outro.

Em relação aos três planos categóricos de relação 
apresentados por Todorov (2010b), podemos identi-
ficar especificamente no terceiro plano, o epistêmico, 
que este é o resultado entrecruzado dos dois primei-
ros. Tais planos, diferentemente do que esperado, nos 
revelam a face conflitiva presente no encontro com o 
outro, de tal modo que, como verificamos nos exem-
plos tomados por Todorov (2010b), conhecer o outro 
não implica necessariamente uma via de mão única 
que nos leva a respeitá-lo. É nesse sentido que Todorov 
(2010b, p. 190) argumenta que “se a compreensão não 
for acompanhada de um reconhecimento pleno do ou-
tro como sujeito, então essa compreensão corre o risco 
de ser utilizada com vistas à exploração, ao ‘tomar’; o 
saber será subordinado ao poder”.

Dentre todos os riscos corridos no encontro com o 
outro, Todorov (2010b) argumenta que ainda assim 
haveria a possibilidade de uma convivência entre o eu 
e o outro. Esta convivência estaria calcada no funda-
mento da coexistência. No entanto, nos questionamos 
até que ponto tal ideia de coexistir não se aproxima à 
de tolerância. O problema que reside no princípio da 
tolerância se situa nela mesma. A tolerância concede 
um lugar ao outro, se tolera sua presença desde que 
este não seja visto, ouvido ou sentido. Vladimir Safatle 
(2015, p. 350) nos auxilia a compreender esta dimen-
são dúbia da tolerância ao ponderar que:

Uma política baseada na tolerância é uma política que 
constrói um campo de diferenças toleráveis, o que ali-
menta o perpétuo fantasma da ‘diferença tolerável’. Ou 
seja, a equação das diferenças, tão presentes nas dinâ-
micas multiculturais, parte da seguinte questão: até 
onde podemos suportar uma diferença?

Diante desta consideração de Safatle (2015), po-
demos considerar que a tolerância pode ser entendi-
da como um movimento ambíguo entre aceitar e, ao 
mesmo tempo, reafirmar a desigualdade entre o eu e 
o outro.  Skliar (2003, p. 202) nos alerta desta falsa 
aceitação do outro no campo da educação. Segundo 
o autor, o campo educacional é constantemente refor-
mado a fim de “acolher” o outro: demarca-se um dia 
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comemorativo, fala-se em inclusão, organiza-se “um 
currículo colorido”, porém, toda essa reforma ainda 
mantém a ideia da “diferença tolerável” (SAFATLE, 
2015, p. 350). 

No campo artístico também podemos encontrar tal 
falsa acolhida, como abordaremos a seguir na leitura 
de nossos exemplares. 

Tais casos, apesar da distância temporal, dois deles 
ocorridos em 2017 e um neste ano de 2019, dialogam 
entre si como contexto e desfechos.

O primeiro caso ocorreu em 11 de julho de 2017, na 
cidade de Santa Maria-RS, em um evento promovido 
no Centro de Artes e Letras, após a realização de uma 
performance denominada “Pequena morte”. Na ação 
performática, o artista, que usava apenas uma máscara 
de caveira de boi e pendurava-se de ponta-cabeça em 
uma árvore nos jardins da universidade, teve uma foto 
da ação divulgada pelas redes sociais. Tal fotografia re-
verberou diferentes reações em um público que não es-
tava presente no ato performativo. As reações, em um 
geral, apresentavam um cunho agressivo sobre o tra-
balho apresentado e sobre o artista. O segundo caso, 
também de 2017, ocorreu em 10 de agosto de 2017 
na cidade de Porto Alegre-RS. Durante a Exposição 
Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte Bra-
sileira. Neste caso em específico, a exposição com pre-
visão para ficar aberta ao público por três meses (de 15 
de agosto a 08 de outubro de 2017), foi encerrada um 
mês após sua abertura por força de protestos de uma 
parcela da comunidade que questionava a temática da 
exposição. O terceiro caso, ocorreu no dia 16 de julho 
deste ano, 2019, em São Paulo-SP na exposição M’Bai 
- Mostra Regional de Artes Plásticas - Embu das Artes-
-SP. A exposição foi invadida durante a madrugada e 
teve parte do acervo destruído. A exposição homena-
geava o Ano Internacional das Línguas Indígenas de-
clarado pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
e reunia obras de artistas indígenas e não indígenas, 
buscando fortalecer e dar visibilidade à arte e luta dos 
povos originários.

A partir da ideia de igualar o diferente, de mascarar 
ou suavizar qualquer diferença que fuja da “normalida-
de” podemos destacar um elemento que aparece nestes 
três exemplares: a crescente violência e agressão sobre 
o outro. Entendemos estes três casos como exemplares 
uma vez que estes acabam por revelar situações para 
pensarmos a questão do outro e da alteridade: a reação 

frente ao outro estrangeiro, que não pode ser nomea-
do, e as ações desencadeadas em relação a este outro.

Os artistas e suas obras, mesmo dentro de espaços 
ditos “da arte” tornam-se os estrangeiros, os hóspedes 
inapropriados que sentam no local para o qual não fo-
ram convidados. Nestes casos, os hóspedes até então 
muito cordiais, “passam dos limites”: um saindo de 
seu lugar fechado, apresentando-se no jardim – o da 
universidade; e os outros tornando-se incomodativos 
dentro da própria casa – dentro das galerias. Em outras 
palavras, os artistas e suas obras acabam por interferir 
diretamente na (falsa) harmonia perfeita criada, e tor-
nam-se dissonais, ruídos. 

Outro ponto a ser destacado em nossa análise em re-
lação às reações e ações desencadeadas frente aos nossos 
exemplares é a conexão entre a própria arte e a alterida-
de.  Nadja Hermann (2014) salienta que a arte e o artis-
ta (no geral) rompem com o habitual e propõem uma 
estrutura paradoxal na qual um jogo se cria e, nele, o 
real e a ficção se confundem. Hermann (2014,  p. 02), 
logo no início de sua reflexão, afirma que “a apresenta-
ção de um ‘outro mundo’ traz uma radical estranheza, 
que nos surpreende. Essa surpresa de outro modo de 
ser provoca vertigem, confronta-nos com algo desco-
nhecido e é aqui invocada como prólogo para demar-
car o outro na ética”.

A arte e sua ocasional experiência artística são capa-
zes de criar uma linha tênue entre a realidade e a fic-
ção, entre o conceito e o não conceituável. Nessa rela-
ção, quando aceita, o fato de algo ou o outro se tornar 
inominável, em momento algum, pode se tornar um 
problema que deve ser silenciado ou apagado. No cam-
po entrecruzado da educação e da arte, encontramos 
um cenário parecido: o outro é constantemente “aco-
lhido” em suas diferenças desde que permaneça enten-
dida como uma diferença nomeável, definida, concei-
tuável e de fácil contenção e ou silenciamento. Cria-se 
a ideia de uma acolhida tolerante. E aqui se instala o 
desafio de se pensar nas reverberações de uma peda-
gogia da perplexidade (SKLIAR, 2003) a qual propõe 
uma prática e pensamento educacional que estão em 
um permanente assombro, que não se acostumam com 
o já dito e ordenado. 

Desta forma, no entrecruzamento da educação e da 
arte percebemos que, na arte, para haver a possibili-
dade da experiência artística, é necessário existir uma 
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abertura do eu frente o desconhecido do “outro mun-
do” (HERMANN, 2014). É apenas na aceitação des-
te estranho desconhecido que talvez seja possível criar 
novas formas de relação do mundo. Tal abertura, in-
terposta ao campo da educação, nos convoca a pensar 

uma prática e um pensamento educacional que acei-
te os conflitos gerados no encontro com o outro, que 
não busque a compreensão e desvelamento dos mis-
térios do outro, que nos instigue a recomeçar a cada 
novo encontro.
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A formação para a cidadania é um debate necessário 
no contexto da educação geográfica e remete à forma-
ção de valores. Essa é a temática aqui abordada, con-
siderando a construção do conhecimento geográfico a 
partir do lugar de vivência com atividades realizadas 
em uma escola do campo localizada no norte do Rio 
Grande do Sul (Brasil), onde convivem em aprendiza-
gem alunos de diferentes culturas e etnias: alunos in-
dígenas, alunos de comunidade campesina e de origem 
afro-brasileira. Tem por objetivo abordar a formação 
em valores para a cidadania a partir de experiências in-
terculturais vivenciadas no lugar. 

As bases teóricas consideram autores da geografia e 
especialistas de referência a cada temática abordada, 
bem como as reflexões que sustentam a interpretação 

e análise a partir da Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2011), que possibilita construir categorias em que se 
pode pensar a interculturalidade vivida no lugar como 
espaço de formação cidadã. A atividade empírica re-
fere-se à educação em contextos interculturais e à for-
mação em valores como temáticas centrais, abordados 
no contexto dos conteúdos da geografia. Considera-se, 
para tanto, que os elementos fundamentais para reali-
zar um ensino de geografia eficaz se referem à:  o que 
(o conteúdo que faz parte da proposição curricular); 
para quem, (se refere aos alunos a quem se destina o 
ensino, no caso os alunos de uma escola de campo que 
tem culturas diversas); o porquê (que diz dos objetivos 
que se pretende alcançar); e o como (que diz da meto-
dologia com as estratégias adotadas). 

Figura 1: questões de pesquisa

Estrutura da etapa empírica

O que Conteúdo - Povos formadores da população do Brasil e a interculturalidade

Para quem
Dez alunos do 7º ano do EF, sendo 4 residentes em comunidades rurais atendidas pela escola do 

campo, 5 residentes na Terra Indígena do Ligeiro (Charrua/RS) que se deslocam para essa escola, 
além de 1 aluno que se desloca da área urbana, é afrodescendente.

Porque

Refletir sobre a composição da população brasileira com base nos povos que constituíram o país no 
processo de inicial de formação, e interpretar, como esse processo pode ter se construído, chegando 
às condições sociais e culturais vivenciadas pela população na atualidade e na realidade onde vivem, 
abordando temas como interculturalidade e valores.

Como Entrevistas, pesquisa, documentário e trecho de filme, questões de sensibilização/imaginação, 
debate.

Fonte: os autores

mailto:c.copatti@hotmail.com
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A proposta, portanto, se refere a um conjunto de 
atividades desenvolvidas no sentido de compreender 
a relação com o lugar e com o outro, identificando se 
esse movimento contribui à construção de valores e à 
formação cidadã. Para tanto, inicia-se com a discussão 
acerca do papel da escola, da cidadania e a construção 
de valores que, neste artigo, se constitui a partir da re-
lação com o lugar, interpretando, pelo olhar geográfico, 
as vivências, sentimentos e experiências dos estudantes 
participantes. No contexto atual, percebe-se a escola 
para além de uma instituição responsável por “trans-
mitir conhecimentos”. A educação escolar constitui 
possibilidade de formação humana para agir e convi-
ver no mundo da vida. Este entendimento considera 
que a educação vai além de preparar para o mercado 
de trabalho, para competir e obter valores monetários 
que levem a um maior poder de consumo. A educa-
ção, nesse sentido, supera a dimensão de ser uma mer-
cadoria como tantas outras, pois a partir dela pode-se 
construir os valores humanos.

O argumento principal da educação e em especial da 
educação escolarizada que aqui nos interessa reside em 
nos tornar humanos. Pois que, os sujeitos, neste con-
texto, estão se inserindo no mundo, imersos em pro-
cessos educativos que também se transformam. Nesse 
sentido, a criança é “um novo ser humano e está a ca-
minho de devir um ser humano” (ARENDT, 1961, p. 
8), encaminha-se a considerar a formação para a cida-
dania. Este que é um conceito histórico, e, como tal que 
se modifica no tempo e no espaço (PINSKI e PINSKI, 
2012), se constituindo pela conquista de direitos civis, 
direitos sociais e direitos políticos.

O professor assume, neste caminho, um papel e uma 
responsabilidade de oportunizar ao aluno o acesso ao 
conhecimento, que não é mero exercício de se ocupar, 
mas que é a forma de se transformar em sujeito, cons-
tituindo a sua humanidade, o que o diferencia dos de-
mais animais. O desafio é utilizar esse conhecimento 
para ampliar as visões de mundo e dar oportunidade 
para significar a ação do sujeito socialmente inserido. 
Frente a isso e tomando como ponto de partida os de-
safios de uma sociedade permeada por conflitos e in-
tolerância, o ensino escolar de geografia constitui-se 
como espaço para contribuir à formação de valores e 
para a formação em valores, para agir compreendendo 
o mundo a partir do espaço vivido. 

Valor  pode ser interpretado etimologicamente, se-
gundo Japiassú e Marcondes (2001) pelo seu sentido 
original que, em latim, significa coragem, bravura, o 
caráter do homem. Por extensão significa aquilo que 
dá a algo um caráter positivo. Estes autores indicam as-
pectos importantes a serem considerados e que podem 
assim ser apresentados: 1. A noção filosófica de valor 
está relacionada por um lado àquilo que é bom, útil, 
positivo; e por outro lado, à de prescrição, ou seja, à de 
algo que deve ser realizado; 2. Do ponto de vista ético, 
os valores são os fundamentos da moral, das normas 
e regras que prescrevem a conduta correta. 3. Juízo de 
valor: juízo que estabelece uma avaliação qualitativa 
sobre algo, isto é, sobre a moralidade de um ato, ou a 
qualidade estética de um objeto, ou sobre a validade 
de um conhecimento/teoria. 4. Valor de uso/valor de 
troca: em um sentido econômico, o trabalho humano 
produz um valor de uso, ou seja, um objeto com uti-
lidade determinada. 

Interessa-nos considerar o termo Valor tanto pela 
subjetividade de cada sujeito, quanto como parte da 
condição humana, da vivência social. Assim, toman-
do a delimitação de valores no que concerne ao pon-
to de vista ético, em que os valores fundamentam a 
moral, as normas e regras que prescrevem a conduta 
correta. Mas, reconhecendo que há em cada socieda-
de, diferentes compreensões filosóficas, pois são cons-
tituídas por diferentes histórias, diferentes percepções 
e compreensões do mundo e das relações que se cons-
troem socialmente.

No debate proposto, o lugar é tomado como concei-
to essencial, uma vez que é a dimensão do espaço vivido 
que permite a construção de relações interpessoais e de 
experiências variadas, que envolvem distintos valores. 
Para Callai (2005), é no cotidiano da própria vivência 
que as coisas vão acontecendo e, assim, configurando 
o espaço, dando feição ao lugar. Este se constrói e se 
configura de acordo com as relações que os sujeitos nele 
e a partir da relação com ele, estabelecem. Conhecer o 
espaço em que se vive é parte importante para o pró-
prio reconhecimento do ser humano. Reconhecer-se 
no espaço implica a identificação com o lugar ocupa-
do ou, pelo menos, a compreensão de que é o espaço 
em que estabelece sua vida.

O lugar que cada sujeito habita no mundo define 
certas características presentes em sua forma de vida, 
de construção, conhecimento, adaptação e apropriação 
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de recursos. Para Callai (2004) esse lugar é o espaço 
construído como resultado da vida das pessoas e gru-
pos, pela forma como produzem, se alimentam, usu-
fruem dele e que, portanto, é repleto de marcas e his-
tórias. Isso porque é no cotidiano de vivência no lugar 
que vai se configurando o espaço e construindo feições 
ao lugar, o que envolve relações de identidade e de per-
tencimento. Pensando estas condições que perpassam 
atitudes e valores nas relações que se efetivam a par-
tir do lugar, tem-se como tarefa da geografia escolar, 
promover reflexões que envolvam a dimensão espacial, 
histórica e subjetiva que perpassam a aprendizagem. A 
proposta trazida ao debate parte, portanto, de discus-
sões sobre essas questões a partir da definição de um 
conteúdo, no qual os conceitos de valores, cidadania e 
lugar tem centralidade. 

Ao definir o conteúdo deve-se pensar sobre o seu 
significado na realidade das convivências, construídas 
cotidianamente no ambiente escolar, sempre relacio-
nando a dimensão do conteúdo e dos conceitos nor-
teadores com a realidade vivida, como aporte à cons-
trução do conhecimento. Para tanto, tomou-se como 
direcionamento outras questões essenciais: - os aspec-
tos a considerar no ensino de geografia em contextos 
interculturais; - o modo como os estudantes percebem 
o convívio intercultural e como se posicionam; - que 
valores são necessários para a convivência cotidiana na 
escola do campo.

Tais questões auxiliam-nos a compreender aspectos 
que envolvem interculturalidade, valores e a forma-
ção para a cidadania. E de modo prático foram reali-
zadas atividades pelos alunos envolvendo várias ações 
e a produção de material significativo para o processo 
de aprendizagem. As várias etapas do trabalho na esco-
la podem ser assim discriminadas: I - Compreender a 
realidade a partir da pesquisa; II - Sensibilização sobre 
o processo de povoamento e a interação entre estes po-
vos; III - Sensibilização das experiências dos estudantes.

É possível identificar que é maior o convívio en-
tre culturas no contexto escolar, com menor contato 
fora da escola. Isso se identifica tanto pelas respostas 

quanto em conversa com os estudantes, que mantém 
relações de amizade na escola e maior contato em sala 
de aula. Mas no cotidiano fora da escola há pouco ou 
nenhum convívio intercultural. 

Percebeu-se que a interação com os alunos em con-
textos de diversidade pode abrir caminhos para se pen-
sar essa questão a partir das próprias vivências e das ex-
periências construídas por eles, tanto na interação com 
outros sujeitos, que são diversos, quanto em relação 
àqueles sujeitos da família, que muitas vezes não estão 
abertos ainda à diversidade. Encontra-se nesse meio 
elementos para perceber os desafios ainda presentes nas 
relações humanas diante de situações complexas como 
a da formação da população brasileira, que apresenta, 
ainda, conflitos, situações que requerem debates e a 
compreensão mais aprofundada da complexidade que 
envolve a formação do país e de sua população. 

Conflitos e disputas não resolvidos pelo Estado em 
diferentes épocas, trazem à tona, na atualidade, pre-
conceitos e intolerância em relação a determinadas si-
tuações. Mas, ocorrem também vivências significati-
vas que são possíveis na relação com outros sujeitos de 
outras etnias. Essas experiências aproximam sujeitos e 
os colocam para dialogar, para construir juntos o pro-
cesso educativo, a própria formação. Diante disso, en-
tende-se que as aulas de Geografia constituem espaços 
para pensar a relação que se constrói cotidianamente 
no lugar de vivência, com outros sujeitos, e que, nes-
sa relação é possível pensar as problemáticas sociais e 
espaciais e as possibilidades de, conjuntamente, cons-
truir meios para enfrentá-las. Trazer como centralidade 
a formação cidadã e a construção de valores procura 
fazer esse movimento de olhar a si, ao outro e ao espa-
ço comum de convivência para buscar uma sociedade 
mais justa e igualitária, em que todos possam sentir-
-se pertencentes. Esse é um movimento importante a 
partir da escola do campo em contexto de diversidade, 
haja vista que precisa acolher e proporcionar aos estu-
dantes espaços em que se sintam bem para conviver e 
aprender juntos.
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O autor Axel Honneth, realiza uma releitura do con-
ceito de reificação de Lukács4 (2003). O estudioso se 
inspira em Hegel, distanciando-se do tradicional ma-
terialismo marxista e da separação entre sujeito e obje-
to da filosofia moderna. Hegel buscou demostrar que 
os seres humanos poderiam estabelecer outras relações 
que não seriam somente conflituosas, mas também que 
luta pelo reconhecimento social.

A reificação se refere, principalmente, ao esqueci-
mento do reconhecimento ou do autorreconhecimen-
to. Assim, Honneth recorda-se, em alguns trabalhos, 
do genocídio dos campos de concentração e cita outros 
exemplos em que se observa os processos de reificação, 
nos quais as pessoas perdem todas as suas características 
humanas. Deste modo, são considerados como objetos 
inanimados, coisificados, nos quais a sua morte ou a 
violação são relevadas sem qualquer dificuldade. Infe-
lizmente, percebe-se que no mundo do trabalho existe 
ou sempre existiu uma certa eliminação de proprieda-
des humanas e individuais do labutador:

A diferencia del conocimiento, que es un acto no pú-
blico, cognitivo, el reconocimiento depende de medios, 
en los que se expresa el hecho de que la otra persona 
debe poseer una vigencia; y en el nivel elemental, en el 
que hemos operado hasta el momento con el fenóme-
no de la invisibilidad social, tales medios son todavía 

equivalentes a expresiones vinculadas a lo corporal. 
(HONNETH, 2011, p. 170). 5

O conhecimento e o reconhecimento se diferenciam 
em algumas conceituações. O conhecimento a priori 
refere-se a identificação do sujeito que pode ser amplia-
da gradualmente, enquanto que o reconhecimento se 
dirige a uma outra questão. Honneth busca reatualizar 
o conceito de reconhecimento de Hegel, inserido na 
Teoria Crítica. O reconhecimento se tornou um con-
ceito bem destacado na teoria social contemporânea. 
Para Honneth, a teoria social há algum tempo buscava 
mostrar que o reconhecimento era uma motivação para 
as lutas sociais. (SAAVEDRA; SOBOTTKA, 2009). Essa 
modificação deveria ser demonstrada pela procura por 
uma nova linguagem teórica que conseguisse expressar 
novos desejos que estão presentes há um certo tempo.

O reconhecimento não deve ser entendido como 
uma expressão de um conhecimento (HONNETH, 
2011). A relação entre conhecer e reconhecer deve ser 
determinada de uma maneira bastante clara, pois ain-
da que o reconhecimento não represente de fato a ma-
nifestação expressiva da identificação cognitiva de um 
indivíduo, no entanto, pode ser considerada como a 
expressão de uma percepção avaliativa, na qual o valor 
da pessoa é apresentado. Nesse sentido, reconhecimento 
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pode ser concebido como a manifestação expressiva 
do fato de que um sujeito é deixado fora do centro, 
quando se considera o valor de uma pessoa a partir de 
seus gestos e comportamentos, por exemplo. É a forma 
como se anuncia alguém, baseado em seu valor, na per-
cepção de cada um que começa nas atitudes do outro 
como a partir de um sorriso, de um olhar. O reconhe-
cimento precede o conhecimento, pelo menos no sen-
tido genético. Isso pode ser exemplificado pela maneira 
como um bebê começa a perceber as expressões faciais 
das pessoas que têm ao seu redor. (HONNETH, 2011).

Para o autor, os gestos expressivos com os quais os 
seres humanos utilizam para se comunicar e manifes-
tar o seu reconhecimento, representam uma forma de 
comportamento, como a demonstração de um olhar, 
um sorriso e com isso, apresenta-se um gesto de bem-
-vinda. A partir daí, a posição representada frente a essa 
ação demostra um comportamento, um apoio amoro-
so, sintetizando uma ação de reconhecimento frente a 
outra pessoa. Esses atos expressivos de reconhecimento 
são compreendidos como uma motivação de reconhe-
cimento (HONNETH, 2011). 

O outro pode ser constituído como aquele que atrai, 
provoca e convida a abrigá-lo, já que cada um se torna 
quem é através da resposta que é dada a esse convite. 
Nesse seguimento, o ser pode ser surpreendido por ele 
próprio. O ser humano por tratar-se de alguém que se 
comunica pela linguagem, é possível que existam no-
vos entendimentos do outro e quando se compreende 
o outro, cada um consegue ter um novo entendimen-
to de si mesmo. Por esse ângulo, o outro pode surgir 
como um estranho, um desconhecido associado a algo 
negativo, angustiante. (HERMANN, 2014). Nesse sen-
tido, a partir da interação com os outros, compreende-
-se que existe um processo de reconhecimento social 
que faz parte da interação social. Assim, o ser humano 
aprende a comporta-se adequadamente a determina-
das situações para que possa ser aceito no contexto ao 
qual está inserido, tanto no espaço onde trabalha ou 
estuda, ou seja, os lugares aos quais necessita estar em 
contato com os demais.

Honneth busca explicar através de uma linguagem 
teórica que se adapte de uma maneira mais adequa-
da para reconstruir as demandas políticas da atuali-
dade, afim de seguir a perspectiva da teoria crítica. O 

6 Parece, então, que com esses três modelos de reconhecimento - os de amor, direito e solidariedade - as condições formais das relações 
de interação são estabelecidas dentro da estrutura da qual os humanos podem ter garantida sua dignidade ou integridade. Integri-

reconhecimento e a redistribuição são considerados 
como parte de um conceito amplo de justiça, de for-
ma que para Honneth o reconhecimento é um tipo de 
gramática em que possibilita com que se possam ex-
pressar as lutas políticas sociais como a de redistribui-
ção (SAAVEDRA; SOBOTTKA, 2009). 

A teoria do reconhecimento deveria manifestar as 
injustiças e o sofrimento, de maneira que as expressões 
cotidianas que representassem essas esferas, deveriam 
ultrapassar um filtro. O reconhecimento específico nas 
três esferas de amor, direito e solidariedade, o sujeito é 
visto como alguém que é portador de direitos subjetivos 
e conquista o reconhecimento individual pelo outro. 

Hegel baseia o seu conceito de ética no princípio do 
reconhecimento. Ele retoma o reconhecimento jurídico 
que era entendido por Kant como respeito moral. As-
sim, o reconhecimento, normalmente, exercia um papel 
de coadjuvante, pois servia de sombra para outros di-
versos conceitos. De tal modo, o autor acrescenta mais 
duas formas de reconhecimento mútuo que deveriam 
corresponder aos graus específicos que o ser humano 
tem consigo mesmo, o amor e a moral. Assim, as esferas 
de reconhecimento que surgem estabelecem uma rede 
de premissas normativas que uma sociedade moderna e 
liberal deve basear-se para que possa produzir cidadãos 
livres e comprometidos. No entanto, Honneth (2010) 
afirma que o modelo inicial de luta por reconhecimen-
to de Hegel é muito complexo e heterogêneo que dele 
surge uma série de outras propostas filosófico-morais 
e teórico-sociais. 

Parece, pues, que con estos tres modelos de recono-
cimiento – los del amor, el derecho y la solidaridad 
– quedan establecidas las condiciones formales de re-
laciones de interacción en el marco de las cuales los 
humanos pueden ver garantizadas su dignidad o in-
tegridad. Integridad significa aquí, simplemente, que 
el individuo puede sentirse apoyado por la sociedad 
en todo el espectro de sus autorrelaciones prácticas. 
Cuando es partícipe de un entorno social en el que 
se encuentran organizados de forma gradual estos tres 
modelos de reconocimiento, sea cual sea su forma con-
creta, el individuo puede remitirse a sí mismo en las 
formas positivas de la autoconfianza, el autorrespeto y 
la autoestima (HONNETH, 2010, p. 30).6

O reconhecimento da dignidade de pessoas ou de 
grupos faz parte do conceito de justiça. (HONNETH, 
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2010). A reificação vai além do processo da coisificação 
da pessoa pelas consequências da racionalidade instru-
mental do mundo capitalista, mas, pelo olvido, o es-
quecimento do outro como ser humano. 

Daí porque o novo conceito-chave de reificação es-
clarecido por Honneth, ligado à ideia de esquecimen-
to, tem a ver com o fato de que, ao lidarmos com o 
conhecimento, perdemos a capacidade de perceber e 
sentir que a sua constituição se deve à adoção de uma 
“postura de reconhecimento”. Por isso acabamos por 
desenvolver a tendência de perceber as outras pessoas 
como coisas ou objetos insensíveis. Honneth se per-
gunta, então, como é possível que o reconhecimento 
prévio seja esquecido tanto geneticamente quanto ca-
tegorialmente durante nos sos envolvimentos diários 
com operações que envolvem o conhecimento? Ele ex-
plica que o esquecimento não tem o sentido usual de 
subtrair da consciência ou desaprender alguma coisa, 
antes se trata de uma classe de diminuição da atenção 
que leva o reconhecimento a ser passado a um segundo 
plano até que o mesmo se perca de vista. (TREVISAN, 
2014, p. 221-222).

No momento em que o autor fala das barreiras para 
o reconhecimento, ele comenta acerca do reconheci-
mento denegado, recusado ou violência moral (MAR-
TINS, 2015), de onde surge a carência de autorrespeito 
que afasta do reconhecimento mútuo. A violência está 
centrada no contexto social, moral, cultural, político, 
econômico e institucional. O reconhecimento dene-
gado amplia as tensões sociais, estimulando o apareci-
mento de patologias sociais como a limitação de direi-
tos fundamentais, invisibilidade social, depreciação e 
decomposições de formas de vida. “A força moral das 
lutas por reconhecimento reside na busca da amplia-
ção da esfera valorativa numa coletividade, para pro-
porcionar o reconhecimento de novas formas de vida, 
novas subjetividades, novos valores, novos princípios 
e novas identidades”. (MARTINS, 2009, p. 178).  As-
sim, o reconhecimento denegado permite interpretar 
as formas de desrespeito social. Para que os conflitos 
sejam compreensíveis, é essencial que os aspectos prin-
cipais do reconhecimento e do não-reconhecimento 
sejam esclarecidos.

Honneth fortalece os pensamentos de que a intera-
ção social deve ser permeada por condições de igual-
dade comunicativa e participação nas relações interati-
vas, ou seja, relações recíprocas de reconhecimento. O 

dade significa aqui, simplesmente, que o indivíduo pode se sentir apoiado pela sociedade em todo o espectro de seus autorrelacio-
namentos práticos. Quando ele participa de um ambiente social em que esses três modelos de reconhecimento são gradualmente 
organizados, qualquer que seja sua forma concreta, o indivíduo pode se referir a si mesmo nas formas positivas de autoconfiança, 
autorrespeito e autoestima. (Tradução realizada pelos autores do trabalho).

reconhecimento e o reconhecimento denegado permi-
tem interpretar as manifestações de desrespeito e de so-
lidariedade. O reconhecimento intersubjetivo de Hon-
neth garante a integridade dos sujeitos, proporcionando 
com que novas subjetividades floresçam. Portanto, as 
lutas inicialmente individuais que surgem a partir de 
um desrespeito, se preenchem de um valor coletivo ao 
afetar o campo social. A luta por reconhecimento do 
autor é apresentada dessa ligação do individual com o 
coletivo, das esferas particulares para as públicas, da 
busca pela igualdade para todos. 

O “ser docente”, sempre deveria exigir uma formação 
docente que estimulasse o pensamento crítico na pro-
dução de conhecimento, bem como conhecer e com-
preender a mescla existente entre as necessidades do 
mundo vivido e a lógica do sistema no qual se está in-
serido. Assim, esse modelo reducionista parece condu-
zir o profissional a um processo de esquecimento do 
reconhecimento, pois a formação emancipatória parece 
ser esquecida enquanto que a reificação é estimulada. 
Em relação a prática docente, a formação permanen-
te, a qual os docentes são submetidos por uma neces-
sidade pessoal e profissional ou por uma exigência do 
mercado de trabalho exige, em demasiadas situações, 
uma produção intelectual que estimula um controle da 
produção científica exige que seus estudantes produ-
zam artigos, dissertações, teses, projetos. Nesse sentido, 
a formação acadêmica possui características quantita-
tivas, somatórias que trazem consigo características da 
reificação na formação docente.
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A violência nas escolas tem merecido destaque em 
discussões nos mais variados ambientes, tendo alcan-
çado debates entre pesquisadores e pessoas com envol-
vimento prático, em que objetiva-se pensar e repensar 
suas origens, suas relações socioculturais, sua dinâmica 
nas interseções pessoais e maneiras de tornar a escola 
um ambiente contra e não produtor de relações violen-
tas. Assim sendo, as Práticas Restaurativas evidenciam 
novas possibilidades que desvelam possíveis soluções 
que visam reconstruir essa realidade. 

Acontece que, na maioria dos casos, os conflitos no 
ambiente escolar se apresentam a partir de divergên-
cias oriundas do cotidiano, que por vezes é permeado 
por carências em sentidos diversos, refletidas através de 
condutas negligentes, atitudes agressivas e falta de disci-
plina e responsabilidade com os estudos e para com os 
colegas e professores. Evidencia-se, então, a importân-
cia de um preparo por parte dos professores que facilite 
o enfrentamento destas condutas desviantes, visando 
não punir, mas criar um ambiente de prevenção e célere 
no que tange a construção pedagógica de uma cultura 
de paz no ambiente escolar (PISTOIA, SILVA, 2017). 

Trata-se, portanto, de práticas que representam uma 
nova concepção de como tratar o conflito dentro de 

uma dimensão humana, assim, as práticas restaurati-
vas concebem o conflito humano, em suma, da se-
guinte forma:

O conflito é, pois, parte integrante da vida e da ativi-
dade social, quer contemporânea, quer antiga. (…) se 
origina da diferença de interesses, de desejos e de aspi-
rações. Percebe-se que não existe aqui a noção estrita 
de erro e acerto, mas de posições que são defendidas 
frente a outras, diferentes. (…) O conflito pode ocor-
rer entre duas ou mais pessoas, entre pessoas e grupos, 
entre grupos, entre pessoas e organizações, entre grupo 
e organizações. (…) Podemos dizer que o conflito faz 
parte do processo comum de interação de uma socie-
dade aberta (Chrispino, 2002, p. 29-31).

Sendo assim, o conflito deve ser visto como uma si-
tuação que visa promover o autoconhecimento, poten-
cializando mudanças desde que conduzida de forma a 
não destruir laços sociais e interpessoais, vez que, em 
um contexto plural, o conflito está imbricado a rela-
ções e instituições humanas.

De acordo com Pistoia e Silva (2017), as condutas 
dos alunos em ambiente escolar, nos casos conflituosos, 
desvelam necessidades não atendidas que decorrem da 
falta de atenção, cuidados e tantos outros fatores que 
poderiam impulsionar o comportamento esperado pelo 
professor. Isto posto, quando o aluno apresenta atitudes 
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desviantes, a primeira atitude a ser tomada baseia-se na 
ideia de punição. Ao contrário disso, as Práticas Res-
taurativas apresentam-se como alternativas nesse con-
texto, em que tratar do ato lesivo e tratar as causas do 
mesmo se tornam tão importantes quanto a punição. 

As Práticas Restaurativas, segundo Howard Zehr 
(2012) objetiva focar nos danos e necessidades, ou seja, 
é necessário que se dê atenção não apenas ao fato em 
si, mas as possíveis necessidades que tenha sido utili-
zada como motivação por parte do ofensor e quais as 
necessidades da vítima e comunidade diante do fato 
ocorrido. Assim, de forma inclusiva e cooperativa, po-
der-se-á tratar das obrigações de cada envolvido a fim 
de “endireitar as coisas.” 

Quando Zehr menciona “endireitar as coisas”, ele 
alude ao fato do indivíduo estar inserido em um con-
texto onde todos estão interligados e a conduta des-
viante representa, portanto, um desequilíbrio social. 
Assim, o resultado deste desvio não evidencia danos à 
regras e normas pré estabelecidas, mas sim uma violação 
de pessoas e relacionamentos interpessoais, causando 
repercussões no seio social em que os envolvidos estão 
inseridos (ZEHR, 2012).

Este entendimento acerca das práticas restaurativas 
têm suas  raízes na Justiça Restaurativa, já que ambos 
os métodos possuem como objetivo a reparação do 
dano e não a punição. Mesmo que em ambientes di-
versos, ambos os métodos representam um avanço no 
enfrentamento das violências de forma participativa e 
colaborativa (COSTELLO et al, 2011).

No entanto,  em se tratando das práticas restaurati-
vas no ambiente escolar, a resolução dos conflitos irá 
depender da abordagem utilizada pelo educador, nesse 
sentido, a Comunicação Não-Violenta (CNV) se torna 
uma grande aliada nessa relação. A CNV foi desenvol-
vida por Marshall Rosenberg e sua equipe no decorrer 
das últimas décadas e nos orienta a adotar uma comu-
nicação que possui como objetivo expressar e ouvir 
melhor as pessoas. 

 Para Rosemberg (2006, p. 57), “quando combina-
mos observações com avaliações, os outros tendem a 
receber isso como crítica” e resistir ao que foi falado. 
Diante disso, o autor alega que tais observações devem 
estar ausentes de avaliações, julgamentos e pré-concei-
tos. Se a pessoa que está recebendo essas observações 
se sentir julgada, avaliada, ela permanecerá em uma 
conduta de ataque, dificultando o diálogo entre os en-
volvidos no conflito. 

Rosemberg (2006) defende uma estruturação da 
CNV diante de quatro pilares, quais sejam, a observa-
ção, o sentimento, a necessidade e o pedido. Ou seja, 
é necessário observar os fatos sem definir julgamentos 
acerca de tais condutas. A partir disso, o autor alega que 
é necessário identificar “como nos sentimos ao observar 
aquela ação; magoados, assustados, alegres, divertidos, 
irritados, etc. Em terceiro lugar, reconhecemos quais de 
nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que 
identificamos aí” (p. 25). 

Os três pilares supracitados são perceptíveis no mo-
mento em que o sujeito utiliza a CNV, já o quarto pi-
lar seria deixar claro a pretensão do indivíduo, ou seja, 
o que realmente é necessário que seja feito pelos en-
volvidos para que, desta forma, a paz entre as relações 
seja estabelecida através de ações concretas (ROSEN-
BERG, 2006).

Nota-se que as intervenções restaurativas nos confli-
tos escolares se dá justamente pela sua capacidade de 
produzir prevenção e enfrentamentos a violência de 
forma coletiva, onde cuida-se da violência antes, du-
rante e após o conflito. Objetiva-se, portanto, não ig-
norar o conflito e a dor causada através disso, mas sim 
reconhecê-lo, trabalhá-lo e reconstruir as relações que 
através do conflito foram abaladas. 

As práticas restaurativas, portanto, promovem um 
autocuidado diante de situações conflituosas, visto que 
este método de resolução de conflito objetiva atender 
sentimentos e necessidades, facilitando o diálogo e pro-
porcionando soluções positivas, prevenindo e comba-
tendo a violência nos discursos. No âmbito educacio-
nal, esse entendimento se destaca devido a pluralidade 
de identidades e necessidades. É preciso, então, que o 
corpo docente encontre novas ferramentas para lidar 
com tais situações, construindo uma cultura da paz e 
um ambiente escolar livre de condutas e discursos vio-
lentos e que as relações interpessoais sejam construídas 
e mantidas de forma saudável.
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Introdução 

O presente ensaio pretende problematizar, a partir 
de pesquisa bibliográfica entrelaçada com percepções 
na/da atuação docente, como os diversos preconceitos 
atingem os sujeitos nas suas diversidades. Afirmamos 
que esse afetamento tem como reflexo a segregação so-
cial ou a autosegregação subjetiva.  

No famoso, ensaio Reflexões sobre Littler Rock, Han-
nah Arent, (2004) avalia que a educação diante de um 
cenário de dessegragação racista imposta não pode ser, 
também, imposta aos negros em convívio com os bran-
cos. Ou seja, a tese central para Arendt é de que as pes-
soas deveriam conviver (estudar é um convívio) com 
aqueles que elegem como semelhantes. Portanto, não 
do âmbito da política legislar sobre questões educacio-
nais ainda mais num cenário segregacionista. Em con-
trapartida, Theodor Adorno (2006) descreve a educação 
como forma de emancipação para que cada indivíduo 
possa atingir a real liberdade, confirmando assim a tese 
kantiana da busca pela maioridade por meio do em-
preendimento da autonomia. 

O trabalho justifica-se devido a necessidade de com-
preensão das diversidades existentes nos diferentes contex-
tos educativos nos quais as relações se pautam segregação 
nefasta como princípio. De forma sucinta, pretende-se 

provocar reflexões, percepções e responsabilidade social 
e individual diante dos preconceitos diversos.

Desenvolvimento 

Com a invasão europeia, o país estava diante de uma 
nova realidade caracterizada por mistura de etnias e 
cultura. Essa identidade formada ao longo tempo, se-
gundo o autor Stuart Hall (2006), evidencia a impo-
sição do domínio europeu caracterizando a existência 
de poderes a quem se deve trabalho e obediência. Essa 
segregação racial que foi imposta desde a colonização 
do país, trouxe consequência até os dias atuais e exis-
tem reflexos que aparecem em toda sociedade e tam-
bém em sala de aula.  

Ainda que exista uma premissa de que o país é aberto 
a diversidade social, a realidade encontrada no século 
XXI é totalmente contrária. Ainda que a conscientiza-
ção seja uma luta constante, atitudes racistas acontecem 
a todo momento. Essa realidade é reflexo das ações dis-
criminatórias desde a invasão e com o passar do tempo, 
o país recebeu ideias liberais que não se adequavam à 
sua realidade.  

O Brasil se caracterizava-se como país dominado, 
aumentando a diversidade social, pois em terras brasi-
leiras já habitavam negros, índios e pobres que estavam 
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à margem da sociedade principalmente após abolição 
da escravidão (SCHWARZ, 2005). Toda tentativa de 
manter o povo segregado e longe de sua identidade 
cultural tem resultados expressamente negativos, o país 
sofre nos dias atuais o reflexo dessas atitudes assertivas 
iniciadas desde o século passado, pois ainda luta con-
tra comportamentos preconceituosos que envolvem a 
sociedade e acarretam consequências para o país. Com 
as mudanças sofridas na sociedade, fatores como segre-
gação, pobreza e discriminação ocasionaram em grande 
transformação social. Os estudos tem aprimorado à in-
vestigação dessas transformações e suas consequências 
no indivíduo. Conforme o autor Stuart Hall, o indi-
víduo vem sofrendo uma “crise de identidade”, reflexo 
de um passado mal resolvido, descreve: 

O sujeito previamente vivido como tendo uma identi-
dade unificada e estável, está se tornando fragmentado; 
composto não de uma única, mas de várias identidades, 
algumas vezes contraditórias, ou não resolvidas. Cor-
respondente as identidades que compunham as paisa-
gens sociais “lá fora” e que asseguravam nossa confor-
midade subjetiva com as “necessidades” objetivas da 
cultura, estão entrando em colapso, como resultado de 
mudanças estruturais e institucionais [...] É definida 
historicamente e não biologicamente. O sujeito assu-
me identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um eu 
coerente (HALL, 2006. p.12). 

É diante da perspectiva descrita pelo autor que se faz 
necessário pensar a construção da  identidade do in-
divíduo que se insere no contexto de diversidade, pois 
muitas vezes para ser aceito socialmente, precisa assumir 
uma identidade que não é real. Quando o ser huma-
no consegue identificar-se e formar sua personalidade, 
surge a necessidade da luta para uma posição de “exis-
tência”, resistência e respeito diante de uma sociedade 
tradicionalista, pois essas mudanças interferem direta-
mente no modelo “perfeito” de civilização que é im-
posto desde o tempo da colonização, pois ainda,  busca 
no indivíduo o sujeito branco, católico, com família 
constituída por pai, mãe e quando  as representações 
sociais se apresentam em outro formato a intolerância 
se “arma” para lidar com essa diversidade. 

Diante de tantas transformações sociais é preciso res-
peitar uma nova formação do indivíduo que se consti-
tui no século XXI e reconhecer que o sujeito pós-mo-
derno está inserido nessa sociedade. Segundo Roberto 
Shwartz (2005), todo esse contexto social estruturado 
na história da colonização com reflexos do domínio 

europeu até os dias de hoje torna a busca pela felicida-
de um problema sem solução.  

Assim, diante das transformações inerentes a estru-
tura social, Hannah Arendt (2004) trabalha a proble-
mática do racismo e considera que a convivência social 
é possível mesmo com o preconceito. Muitos acredi-
tam que a solução para combater essa realidade está nas 
crianças e no ambiente escolar que elas convivem, po-
rém não é cabível responsabilizá-las por essa transfor-
mação porque existe um contexto familiar que é tido 
como exemplo onde muitas vezes todo preconceito é 
estimulado dentro de casa.  

É necessário que exista consciência e respeito para 
com a diversidade existente na sociedade com o pro-
pósito de evitar tragédias como em Auschwitz, campo 
de concentração nazista onde houve genocídio duran-
te a segunda Guerra mundial com o propósito de ex-
terminar negros, ciganos e imigrantes que quase dis-
siparam os judeus, não venha acontecer novamente. 
Muitos indígenas morreram tão somente pelo poder e 
domínio de terras.  

Tal indignação tratada por Adorno, merece reflexão 
por parte dos docentes para que, através de práticas 
educativas, auxilie o aluno na compreensão das mui-
tas diversidades na sociedade e como humanos, mere-
cem respeito. É preciso compreensão do contexto so-
cial existente no país para impedir atitudes agressivas 
sejam elas físicas, verbais ou psicológicas, em qualquer 
escala. A educação não é a solução, mas um meio que 
poderá estruturar condições racionais no indivíduo de 
respeito ao outro, assim o “objetivo de evitar a repeti-
ção precisa se concentrar na primeira infância” (ADOR-
NO, 2003 p. 122).  

As práticas educativas para primeira infância preci-
sam estar adequadas para auxiliar a criança em sua ci-
dadania, respeitando as diversidades composta na so-
ciedade, afim de evitar atrocidades preconceituosas no 
presente e no futuro. 

Resultados e Discussões 

O preconceito é arrastado pelo tempo sem soluções 
prescritivas. Em todo contexto social existem situa-
ções de exposição do indivíduo por causa de suas di-
ferenças que compõe a diversidade social. No âmbito 
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educacional, os assuntos são tratados de forma lúdica 
em datas comemorativas como a “libertação dos escra-
vos” (não se comemora o que não deveria ter aconte-
cido), porém, a verdadeira história do país permanece 
em guerra com o passado refletindo em um presente 
de segregação e preconceito social. 

Para uma possível evolução social futura, as práticas 
pedagógicas devem trabalhar a tolerância pela diversi-
dade no presente, e o conceito de diversidade, evoluir 
conforme as etapas educacionais da criança. Confor-
me Theodor Adorno, 2003 a educação trabalhada em 
sua estrutura refletirá em uma sociedade consciente e 
liberta futuramente. 

É necessário que se faça uma reflexão diante dessa 
expressiva realidade de discriminação que predomina 
em todo território nacional. É preciso falar, é preciso 
discutir, é preciso ensinar a estabelecer relações sociais 
em que haja respeito pelo outro, compreensão, huma-
nidade e tolerância com a diversidade composta no país.  

Conclusão 

As afetações sofridas pela sociedade composta pela 
diversidade constituem ações que refletem em um povo 
dividido, desigual e ignorante. A mudança não é neces-
sária somente no ambiente escolar, no governo, mas sim 
em uma nação. Nação essa que não possui identidade 
e não enxerga essa realidade acreditando que a domi-
nação pelos europeus foi somente positiva e se enxerga 
branca, portuguesa e sente superioridade fortalecendo 
ainda mais a segregação.  

 Enquanto não houver compreensão real da consti-
tuição do país em todos os seus aspectos, a discrimina-
ção e o preconceito segregará ainda mais a sociedade.  
A invasão, a imposição cultural, retira a identidade de 
um país, onde um povo entra em divergência com seu 
próprio povo, pois não conseguem estabelecer padrões 
de respeito, aceitação e tolerância, ainda possui como 
exemplo, a perfeição imposta pelos europeus e não en-
xerga que essa discrepância sofrida no país é resultado 
uma ordem estabelecida.   

Se faz necessário uma atitude revolucionária na edu-
cação e mudanças de pequenas práticas sociais que re-
sultarão na consciência de igualdade perante a lei e 
tolerância para com a diversidade, onde essa luta re-
sulte no reconhecimento da verdadeira identidade da 
nação brasileira.
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O projeto intitulado “Teorias da violência na edu-
cação: formação de professores para atuar em situa-
ções de conflito,”3 centra sua reflexão a partir do texto 
Para a crítica da violência (2013), de Walter Benjamin, 
buscando repensar o tema da violência não como um 
fenômeno repleto de fatores negativos, mas também 
capaz de estimular transformações de algumas insti-
tuições, como o exemplo da escola e o cenário educa-
cional mais amplo. 

Visando identificar relações com outros autores e 
autoras que também se dedicaram/dedicam ao estudo 
e pesquisa do tema em questão, um dos conceitos que 
se coloca pertinente é o proposto por Pierre Bourdieu, 
o de violência simbólica, o qual enfoca uma análise 
da violência exercida pela sociedade, principalmente 
em espaços institucionais (como os locais responsáveis 
pela educação) causando prejuízos de ordens psicoló-
gicas e morais.
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Para Bourdieu, toda ação pedagógica pode ser consi-
derada uma violência simbólica, em que, por um lado, 
o sistema escolar além de regularizar, torna tal ato como 
o “modelo correto” de ensino, resultando em determi-
nada dominação de uma classe que se coloca superior a 
outra. A cultura e o saber da classe dominante é consi-
derado o único válido. Já a cultura da classe dominada 
é colocada num segundo plano. Além disso, as classes 
dominadas acabam reconhecendo o saber dessa elite 
como único legítimo, o saber da medicina doméstica 
e/ou tradicional por exemplo não é aceito como válido. 

Costumeiramente, ao analisarmos rankings de es-
tatísticas voltadas à avaliação do desempenho escolar, 
percebemos que escolas localizadas em regiões que cos-
tumeiramente, ao analisarmos rankings de estatísticas 
voltados à avaliação do desempenho escolar, percebe-
mos que escolas localizadas em regiões de situação so-
cioeconômica mais privilegiada obtém colocações mais 
altas. Como consequência disso, segundo os estudos de 
Pierre Bourdieu a escola termina por reproduzir e re-
forçar a desigualdade social. Alunos de regiões, bairros 
e escolas periféricas são induzidos à crença de que são 
intelectual e socialmente inferiores a alunos moradores  
de bairros mais abonados financeiramente. Quando, 
em realidade, sequer tiveram oportunidades ou possi-
bilidades parecidas com a de seus “concorrentes”, con-
forme aponta a classificação. A ideia de capital cultu-
ral, também proposta pelo escritor francês, tida como 
uma metáfora da economia junto à área da educação, 
pressupõe que os alunos de classe social mais abasta-
da vão à escola com uma bagagem cultural “melhor” 
do que as os discentes de classe social mais baixa. Algo 
que não significa por fim dizer que estes últimos não 
possuam cultura, mas sim que não dispõem da cultura 

cuja escola demanda. Desta forma, a escola, ao não re-
conhecer estas diferenças sociais e ao tratar os alunos 
de forma igualitária, quando na verdade não são, acaba 
cometendo uma violência simbólica contra estes edu-
candos mais carentes.

Esta visão e análise de algo que “violenta ou fere o 
outro”, algo indiscutivelmente capaz de configurar uma 
espécie de agressividade na educação, pode ser notada 
como tema de absoluta importância para uma avalia-
ção de casos direcionados ao sucesso/fracasso escolar. 
Essa discussão não é comumente vista, seja na mídia 
ou até mesmo em notícias que divulgam casos de con-
flitos nas escolas, visto que a problemática quase uni-
camente em destaque está relacionada a eventuais casos 
de ataques direcionados a professores ou professoras, 
corroborando com uma certa visão tradicional que se 
há da realidade congruente à violência, sendo esta vis-
ta apenas como fenômeno de alçada física ou verbal, e 
não institucional.

Educação Infantil e 
Violência simbólica

Para além de um olhar crítico a respeito das per-
petuações de práticas geradoras de experiências esco-
lares - e principalmente quando tratamos de infân-
cias, práticas também presentes na estrutura familiar 
- desagradáveis no sentido conteudista, podemos tam-
bém realizar o exercício de analisar algumas etapas e 
fazeres capazes de concretizar a forma de violência em
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próprio ensino superior, se principalmente nos voltar-
mos às metodologias de ensino das chamadas “ciências 
duras”, mas, se nos voltarmos  aos primeiros passos e 
às primeiras “instruções” que um ser humano recebe, 
seja em seu seio familiar ou escolar, perceberemos o 
quão importante torna-se o debate acerca da violência 
simbólica nos primeiros anos da educação, ou seja, o 
cenário da Educação Infantil. Mesmo com os avanços 
em termos teórico-práticos trazidos pela Base Nacio-
nal Comum Curricular, como os direitos de aprendiza-
gem e os campos de experiência, a violência simbólica 
pode ser exemplificada junto às estruturas institucio-
nais - mais claramente família e escola - como perce-
be Bourdieu. Ele esclarece que esta forma de violência 
é cultuada em meio às estruturas, de forma sorrateira, 
naturalizada e normalizada tanto por quem exercita 
sua prática, quanto por quem a sofre. Nos contornos 
familiares, as questões ligadas aos lugares que ocupa-
rão as crianças aparecem muito explicitamente, como 
por exemplo nos primeiros brinquedos comprados para 
elas, assim tendo, no caso dos meninos,  carrinhos, já 
no das meninas, representações de utensílios domésti-
cos ou bonecas.

O exemplo acima também não está distante do coti-
diano de diversas escolas de Educação Infantil, mas nes-
tas instituições o problema parece ser ainda mais sério, 
vistos os documentos legais que amparam e mediam 
a prática pedagógica nessa modalidade e que parecem 

desconhecidos  em certos momentos. As atividades em 
sua maioria voltam-se ao controle ou à privação das 
vontades das crianças nesse ambiente, muitas vezes com 
restrições físicas ou impostas por profissionais pouco 
preparados e preparadas para o exercício da prática do-
cente nesta modalidade, acarretando também em pre-
juízos morais e traumas, por se tratar de uma violência 
que, de certa maneira, priva as crianças desta modali-
dade de educação de direitos que as próprias resoluções 
legais do país estipulam.

Tendo em vista os movimentos conflituosos e tão 
conturbados assistidos na sociedade atual, a escola, 
como instituição em grande proporção responsável 
por engendrar mudanças ou manutenções nesta socie-
dade, possui a tarefa de romper com o modelo gerador 
de frustrações e decepções nas vidas de alunos e alunas 
violentados e violentadas por diversas práticas que acar-
retam na negação da diversidade de formas, interesses 
e capacidades de aprendizagem. Faz-se necessária uma 
prática pedagógica que não “puxe para dentro da esco-
la” os problemas já enfrentados e assoladores do meio 
social extramuros dessas instituições, mas sim um fa-
zer docente baseado no reconhecimento da alteridade 
e dos diferentes modos de pensar/viver o mundo e a 
diluição de práticas e relações violentas que tanto tor-
na os ambientes escolares e as salas de aula locais pesa-
dos, causadores de traumas e dores tanto para docentes 
quanto para discentes.
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O termo não-violência de acordo com Muller 
(2007), tem sua origem na palavra sânscrita ahimsa, 
utilizada originalmente na literatura budista e hinduís-
ta e da qual saiu sua traduação literal. Assim o termo 
ahimsa contém em sua formação o prefixo “a” que in-
dica uma negação e seguido por “himsa” que signifi-
ca a ‘intensão de causar dano’. Desse modo, o termo 
ahimsa significa “ausência de toda e qualquer intensão 
de violência, ou ainda é o “respeito em pensamento, 
palavra e ação por todo ser vivo” (p 52). O mesmo au-
tor esclarece que com relação a sua etimologia, o termo 
ahimsa pode ser traduzido por “i-nocência”. Para ele 
as traduções são análogas uma vez que “i-nocente”vem 
do latim in-nocens e o verbo nocere (fazer o mal pre-
judicar) que provem do termo nex, necis que significa 
morte violenta, homicídio. 

Dessa forma, para Muller não é possível usar mesma 
conotação, uma vez que, para ele o termo inocente é 
remetido a ideia de não faz o mal mais por ignorância 
e incapacidade, do que por virtude. Para ele a não-vio-
lência reabilitaria a inocência como virtude do homem 
forte e como sabedoria do homem justo. Por fim, o ah-
imsa para Muller apesar de expressar uma negação na 
sua origem, tem na sua essência o dever de libertar o 
sujeito do desejo de violência e assim, bem mais que 
uma proibição ele representa uma exigência e um prin-
cípio. Ademais o grande objetivo do ahimsa é a bus-
ca de um equilíbrio a partir do próprio conflito, pois 
a violência em sua essência representa o desequilíbrio 

e a não-violência é o retorno ao estado de equilíbrio 
rompido por uma comportamento e/ou uma ação. A 
Organização das Nações Unidas (ONU) tem uma de-
finição para cultura de paz, na qual referencia a não-
-violência como importante preceito. Assim, a ONU 
define a cultura da paz como um conjunto de valores, 
atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida 
baseados no respeito à vida, na promoção e prática da 
não-violência por meio da educação, do diálogo e da 
cooperação. 

A mais disso, a ONU também acredita nos potencias 
da educação para desenvolver a cultura da não violên-
cia, do diálogo e da cooperação. No preâmbulo da Or-
ganização da ONU destinado à educação, à ciência e 
à cultura (UNESCO), já se percebe a preocupação em 
estabelecer e manter a paz entre as pessoas. O destaque 
principal é a responsabilidade que temos, tanto pelo 
nascimento da guerra, quanto pelo estabelecimento 
da paz, assim tem-se que: “já que as guerras nascem na 
mente dos homens, é na mente dos homens que deve-
mos erguer os baluartes da paz”. 

Se Adorno (1985) atribui à educação a responsa-
bilidade de que um novo Auschwitz não aconteça, é 
preciso pensar em projetos continuados de cultura da 
paz nas escolas. Porém, não obstante a isso, é impor-
tante entender que muitas vezes, a cultura de violên-
cia presente nas escolas é resultado de inúmeros tipos 
de violência(s). Entre ela, a física, psicológica, sexual, 
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midiática, consideradas violências indiretas. Ainda exis-
te a violência (s) estruturais como a situação de misé-
ria e pobreza que se encontra grande parte dos alunos 
no Brasil.

Dessa forma, esse trabalho busca propor o princípio 
da Não-violência como um princípio ético à violência 
no âmbito escolar. Acreditando que a educação, é um 
fenômeno global, complexo, multifacetado, social, plu-
ral e singular, que acontece ao longo da vida entende-se 
que ela não é responsável pelas mudanças, mas sim o 
“lugar” no qual elas podem acontecer. Como preconi-
zou Paulo Freire, a educação é um ato político, assim, é 
atravessada por princípios e valores que denotam uma 
visão de homem, de mundo e de conhecimento. Nes-
sa compreensão sistêmica de educação, fica imanente 
o olhar antropológico em sua inteireza e complexidade 
e de acordo com Gadotti (2012) há a necessidade de 
ações pedagógicas múltiplas, a tal ponto de precisar-
mos falar em “educações”. 

Diante disso, esse trabalho se propõe a apresentar 
uma possibilidade para enfrentamento das violência(s) 
em curso no âmbito escolar. A ideia que se pretende 
colocar em circulação é de que: os princípios filosófi-
cos da não-violência podem ser pensados como uma 
exigência ética para a(s) violência (s) no âmbito escolar, 
uma vez que , se utiliza do diálogo e da linguagem para 
produzir sentido a uma violência estabelecida? 

Para responder essa indagação propomos uma edu-
cação para a paz, ou ainda pela não-violência. Assim 
apresenta-se um conceito de paz que considere que, os 
conflitos são imanentes à condição humana e represen-
tam possibilidade de evolução do sujeito, desde que sai-
bamos encaminhá-los por uma via positiva, de pulsão 
de vida. De alguma forma, essa via é a da não-violên-
cia. Diante disso, esse trabalho apresenta um recorrido 
sobre a não-violência como princípio filosófico. 

Domenico Losurdo em sua obra “A não violência: 
Uma história fora do mito (2012) alerta que depois da 
publicação do ensaio de Benjamin4 em 1921, a filosofia 
do século XX passa a ter compromisso com a “não vio-
lência”. Para o autor, esse ensaio deixa claro que mesmo 
a violência sendo empregada como “meio para fins jus-
tos” ela não deverá ser mais aceita. O autor considera 
que o “século XX é marcado por guerras e revoluções 
que prometem, em modalidades diferentes, a realização 

4 Data de 1921 o famoso ensaio de Walter Benjamin “Zur Kritik der Gewalt” ou ainda “Crítica da violência – Crítica do poder”.

da paz perpétua, ou seja, é marcado por violências cuja 
motivação é erradicar de uma vez por todas o flagelo 
da violência” (LOSURDO, 2012, p 10).

Para Muller (2007), a não violência é pensada numa 
perspectiva filosófica. Para ele quando o sujeito mani-
festa “a revolta do pensamento diante dos atos violên-
cia que promove sofrimento do outro” estamos diante 
do ato fundante da filosofia. Desse modo, a recusa de 
toda legimitamação da violência fundamenta o “prin-
cípio da não-violência” (MULLER, 2017, p 12). Nesse 
sentido, há uma recusa da violência pensada como “ne-
cessária” e produtora de honra a quem as pratica. Mul-
ler vai dizer que, essa violência se encontra legitimada, 
uma vez que, ainda permanece na sociedade a ideia de 
que é necessário responder a violência com uma con-
tra violência. Muller (2007) também faz referência a 
pensadores que se identificaram com a não violência. 
Assim, ao longo de sua obra ele defende “O princípio 
da não violência: uma trajetória filosófica” ancorando-
-se entre outros, nas contribuições de Platão a Simone 
Weil, de Confúcio a Maquiavel, aprofundando-se em 
Éric Weil e nas ações Gandhi. Ao dialogar com esses au-
tores, Muller vai sedimentando algumas contribuições 
e refutando outras, sendo que para refutá-las, apresenta 
as lacunas que percebeu nas contribuições dos autores 
com quem dialoga.

Muller (2007) defende, filosoficamente, as razões 
para a recusa da violência. Para tal, ele constrói funda-
mentos para consolidar a não-violência como princí-
pio norteador de seus estudos e de suas vivências. As-
sim para ele, não-violência, visa esgotar a violência na 
fonte através de uma mudança de atitude ética e con-
sistente, calcada no entendimento de que a compreen-
são da não-violência é feita a partir da compreensão da 
própria violência. A cultura da violência para Muller 
(2007) necessita recorrer a uma construção racional 
para justificar todo e qualquer uso de violência. Dessa 
forma, a imagem representada vela o que de mais ge-
nuíno esta por trás dos atos de violência que o autor 
denomina de “desumana e escandalosa.”

Dessa forma, ao construir uma representação acei-
tável para a violência que a valorize positivamente, o 
maior objetivo é banalização da própria violência. Todo 
esse processo de banalização acaba por descontruir a 
racionalidade de que a violência deve ser declarada à 
margem da lei e promove-la a estar em conformidade 
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com a lei, a norma, enfim o interdito. Como produto 
final desse processo temos a violência explicada, bana-
lizada e sem nenhuma interdição intelectual para seu 
uso. Uma das funções do desenvolvimento e da evolu-
ção humana é a simbolização da lei, ou ainda , ir des-
prendendo-se gradualmente da lei que vem de fora e 
adquirindo autonomia pelas escolhas e ações. 

A escola é por excelência um dos lugares mais profí-
cuos a evolução humana. Nos tempos atuais porém, se 
transformou em um lugar atravessado pela violência. 
Partindo da premissa que a não-violência é um processo 
de aprendizagem, Muller (2017) vai dizer que é preci-
so “experienciar” o processo tanto de violência, quanto 
de não-violência, para que seja possível construir um 
pensamento racional sobre ela. A filosofia da não-vio-
lência só passa a ser inteligível se através da ação, do 

experimento no próprio corpo. Assim, é preciso que 
aconteça uma elaboração humana , uma produção de 
sentido sobre ela e sobre suas consequências. Esse exer-
cício de reconhecimento e principalmente o papel que 
cada um assume diante das ações violentas, produz uma 
consciência racional sobre como se portar diante disso. 
A escola é um dos lugares mais profícuos para evolução 
humana. Diante disso ela pode ser o lugar de apren-
dizado da não violência como um processo ético a ser 
desenvolvido. Para Muller (2007), quando o homem 
interpreta a violência como um processo prejudicial 
que fere a sua humanidade e a humanidade do outro 
ele precisa construir racionalmente uma resposta para 
isso. Esse trabalho aposta na instituição escolar para 
ocupar o lugar da construção ética da cultura de paz e 
não-violência tal qual postula Muller. 
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Neste texto apresenta a partir de participações em 
atividades escolares, oriundas do subprojeto Pedagogia, 
do Programa Institucional de bolsas de Iniciação à Do-
cência (PIBID), resultados de uma oficina sobre os di-
reitos humanos e gênero desenvolvida com turmas de 
2°, 3° e 4° ano dos anos iniciais no ensino fundamental, 
localizada na cidade de Santa Maria. Este teve como ob-
jetivo principal, propor as crianças o conhecimento e a 
reflexão acerca de seus direitos a partir de Freire (1979), 
do Estatuto da Criança e o do Adolescente (1990), da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
e a então Base Nacional Comum Curricular,  levan-
do em conta tempos onde nossa educação vem sendo 
marginalizada, a realidade local onde se encontram e 
os temas trazidos por eles para a sala de aula, propor-
cionando debate entre os alunos e uma reflexão sobre 
as formas de violência que poderiam ser denunciadas.  

No decorrer da oficina compreende-se a partir da 
participação das crianças, que as próprias não se iden-
tificavam como sujeitos de direitos e que o adulto é 
sempre a lei máxima, e por este motivo, em suas de-
clarações trazidas das mais diversas formas, detecta-se 
um forte sentimento de opressão de suas escolhas, von-
tades e sentimentos, o que influencia diretamente no 
ambiente de aprendizagem.  

  A escola em sua historicidade possui um ambiente 
marcado por uma imposição masculina e famílias de 
um certo poder econômico e social, logo era restrito 
a uma massa no qual não havia condições de transitar 
pelos mesmos meios, o que afeta com clareza muitas 

questões referentes a educação nos dias de hoje. Em 
conseguinte, com a força de uma sociedade capitalista 
e o desejo por mão de obra, outras classes passaram a 
ter também esse direito a educação.  

  No decorrer da história, marcas ficaram e ainda es-
tão sendo cicatrizadas e repensadas pelos avanços edu-
cacionais, porém o ambiente escolar ainda segrega e 
exclui pessoas por gênero, questões étnico-raciais, de-
ficiências físicas e mentais entre outros fatores, inter-
ditando e isolando alguns corpos.  

Cabe questionar o efeito que a instituição escolar 
proporciona ao indivíduo quando se pensa os espaços, 
já que a escola é um lugar para todos os corpos, e sua 
diversidade não deve ser silenciada ou oprimida para 
que seja colocado em um padrão que fere sua existên-
cia. Nesse sentido, devemos ter um olhar sensível às 
diferenças no cotidiano escolar, pois afeta diretamente 
o desenvolvimento emocional, intelectual, moral e fí-
sico de classes menos favorecidas colocando-as a mar-
gem da sociedade, “os mais antigos manuais já ensina-
vam aos mestres os cuidados que deveriam ter com os 
corpos e almas de seus alunos. O modo de sentar-se e 
andar, as formas de colocar cadernos e canetas, pés e 
mãos acabariam por produzir um corpo escolarizado” 
(LOURO, 1997, p. 61). 

Diferenças, distinções, desigualdades... A escola enten-
de disso. Na verdade, a escola produz isso. Desde seus 
inícios, a instituição escolar exerceu uma ação distinti-
va. Ela se incumbiu de separar os sujeitos — tornando 
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aqueles que nela entravam distintos dos outros, os que 
a ela não tinham acesso. (LOURO, 1997, p. 57). 

Atualmente as crianças estão sendo mais ouvidas e 
tendo seus direitos, há quem acredite ainda que ela é 
um livro em branco que precisa ter suas páginas escri-
tas por um professor, como defendia John Locke. Os 
modelos pedagógicos ainda muito tradicionais só refor-
çam a ideia de que a criança não tem seus ideais, opi-
niões e que a escola, em sua totalidade, é responsável 
pelo senso de propósito de um indivíduo.  

Logo, a oficina de direitos humanos e gênero pre-
tende repensar essas estruturas pré-moldadas no espa-
ço educacional, levando os(as) participantes pensarem 
sobre seus direitos, o espaço em que ocupam, rom-
pendo com a lógica de uma educação que é centrada 
nos docentes e não no indivíduo que compõem o de-
terminado meio. Como metodologia para essa oficina 

foram utilizadas rodas de conversas abertas, desenhos 
e pinturas, dinâmicas culturais e filmes. 

        Como coleta de dados utilizou-se interpreta-
ção dos dados em torno da temática proposta a partir 
de uma pesquisa - participante com abordagem qua-
litativa. Logo, compreende-se, direitos humanos, um 
direito de todos os seres humanos, e que cada indiví-
duo na sociedade detém para si o direito individual e 
coletivo, de ter acesso ao todo, como saúde, moradia, 
educação e a liberdade de construir valores com o que 
condiz com sua individualidade. Em geral, os debates 
ocorridos entre as crianças e o(a) professor(a) propor-
cionou o reconhecimento de alguns problemas comuns 
que são observados no cotidiano, o acesso insuficien-
te e desigual e as violências simbólicas cometidas pela 
gestão escolar e colegas. A proposta visou dar continui-
dade às discussões, pensando a sala de aula como um 
espaço de diversidade e inclusão.  
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A forma que a infância se apresenta dentro das Uni-
dades Escolares nos dias de hoje, de certa forma, sur-
preende e marca uma geração de educadores que es-
tudaram e idealizaram a sua profissão para atuar com 
um padrão de infância por vezes não reconhecido em 
seus alunos. As novas formações sociais e as mazelas 
nelas vivenciadas criaram novas imagens da infância, 
essa infância articula suas vivências em diferentes am-
bientes, entre eles a escola de educação infantil. Neste 
trabalho a busca será por respostas para as inquietações 
que surgem dentro das salas de aula na educação in-
fantil no município de Macaé, na visão de um profes-
sor/gestor atuante em uma escola de tempo integral, 
pesquisador observador de outras unidades que atuam 
no mesmo segmento público. Utilizando como referen-
ciais Lea Tiriba e Miguel G. Arroyo, a violência simbó-
lica e a ideia de uma imagem distorcida de infância no 
âmbito escolar permearam as reflexões, assim como as 
relações dos professores com os desafios propostos na 
educação infantil. 

Arroyo (2014) afirma que as metáforas da pedagogia, 
atualmente, não dão conta da infância que frequenta a 
sala de aula. Faz-se importante a reflexão sobre aspec-
tos sociais que estão em constantes mudanças e suas 
interferências nos primeiros anos da vida escolar das 
crianças. Assim como a sociedade, e por fazer parte da 
mesma, a infância tem passado por profundas trans-
formações, essas influenciadas pela velocidade que o 
capitalismo se apresenta para as diversas formações fa-
miliares, por uma globalização complexa para ser acom-
panhada e entendida pelas classes menos favorecidas e 
com nível de escolaridade mais baixo, pela atenuação 

do tempo livre devido à necessidade de cada vez mais 
horas trabalhadas e por fim, porém de muita impor-
tância, a violência social que finda vidas de forma pre-
coce, bruta e cruel. 

 As atividades e os relacionamentos considerados im-
portantes para o desenvolvimento e para o processo de 
aprendizagem infantil vêm sendo substituídos por uma 
rotina intensa, que submetem as crianças à perda dos 
seus direitos e das alegrias vivenciadas na Educação In-
fantil, além de expô-las, desde muito novas, a violên-
cia simbólica, muitas vezes evidenciada no controle do 
desenvolvimento e dos seus corpos, com o objetivo de 
estabelecer uma ordem pedagógica institucionalizada 
desde cedo em âmbito escolar. Na contra mão desses 
conceitos de controle, Arroyo (2014) afirma que ain-
da que não seja fácil, cada vez mais coletivos docentes 
reconhecem que o desenvolvimento pleno dos educan-
dos não acontecerá se seus corpos forem silenciados e 
controlados.  

O trabalho, que a princípio deveria atingir apenas 
a fase adulta, a iniciação sexual, a perda de familiares 
para a violência urbana, o sentimento de abandono, 
além de um contraditório olhar por parte do poder 
público fazem parte muitas vezes do universo infantil, 
reduzindo cada vez o tempo da infância. Cada ponto 
aqui exposto passa muitas vezes desacautelado na cons-
trução de políticas públicas que resguardam os direitos 
das crianças e o tempo destinado à infância. 

É importante ressaltar a relevância da questão dos di-
reitos em todos os campos. Fala-se sempre em saúde, 
educação, cultura e lazer de forma isolada, mas são 
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áreas totalmente sinérgicas e que uma política públi-
ca deveria vê-las como um todo”. (Silvio Kaloustian 
– coordenador do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância, Unicef, no Brasil).2 

As tensões geradas e vividas na rotina da infância se-
rão percebidas, talvez com mais ênfase, na fase escolar 
e dentro do universo das escolas de educação infantil. 
As demandas escolares acabam por reforçar e afetar a 
visão de infância, reproduzindo um sistema estabele-
cido dentro da sociedade, no qual o aprender, o lazer e 
os relacionamentos estão dissociados, quando na verda-
de deveriam fazer parte da mesma rotina. Isso ocorre, 
possivelmente, pois as escolas absorvem o produto do 
que é vivido pelas crianças nos seus ambientes, além 
do que lhes é furtado como direito. O cenário no qual 
as crianças se encontram, que as distanciam da infân-
cia e da compreensão que é possível conceber algo di-
ferente da rotina dura e fria que afasta da invenção e 
dos sonhos, não permitindo outras formas de enxergar 
o mundo, criam um grande mal-estar para os educa-
dores quando se deparam com uma infância que con-
trapõe o que idealizaram para suas atividades profissio-
nais, com demandas e questões além das pedagógicas. 
A  Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei 
nº9.394/1996), no seu artigo 1º afirma que a educação 
abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifes-
tações culturais.  

A educação está diante de crianças que a vida as 
transformou precocemente, não são mais simplesmen-
te inocentes, pois a infância delas assim não é, não são 
apenas consideradas uma tela em branco, mas possuem 
conhecimentos prévios e adquiridos em realidades di-
fíceis e contraditórias para a faixa etária. Diante de tais 
contradições, uma questão surge em destaque: Por que 
os alunos da educação infantil não são mais os mes-
mos? E para buscar respostas para tal questão outros 
questionamentos serão sugeridos, como por exemplo: 
Que mudanças na infância esses alunos estão sofren-
do? Quais os reflexos e desdobramentos dessas ques-
tões dentro do processo de ensino aprendizagem na 
educação infantil?  

Talvez seja necessário construir uma nova ima-
gem dos educandos que estão em nossas salas de aula, 

2 Disponível em: <https://portal.aprendiz.uol.com.br/arquivo/2012/12/18/criancas-que-nao-brincam-tem-seudesenvolvimento-prej-
udicado/> 

compreender que caminhos estão seguindo em suas tra-
jetórias de vida, e então aprimorar o olhar e a ação pe-
dagógica que terá o compromisso de mudar um quadro 
que os transformam em vítimas de uma sociedade que 
os colocam em um mal-estar constante. Nesses casos, 
não cabe uma didática neutra, muito menos políticas 
sociais piedosas. Também não cabe uma didática au-
toritária, que ignora a existência de fatores sociais de 
extrema vulnerabilidade os quais os alunos estão sub-
metidos. Faz-se necessário a prática pedagógica que en-
xerga na infância dos alunos a imagem de uma rudeza 
social lastimável.  

Percebe-se que os que ensinam sabem sobre uma 
infância inocente, moldada na brincadeira, na intera-
ção familiar e nos cuidados que toda criança merece 
ter, porém nota-se um certo não-saber para lidar com 
a verdadeira face da infância nos tempos atuais. Assim, 
como afirma Miguel G. Arroyo, “quando a imagem 
do aluno se altera, o principal efeito talvez  seja que a 
imagem docente é reconstruída.” Ainda existe um ca-
minhar para garantir uma escola de qualidade, mesmo 
que seja ofertado um ambiente educacional com todas 
as oportunidades e padrões de qualidade, sem resguar-
dar a concepção de criança como ser histórico e produ-
tora de cultura, o cenário atual da educação infantil e 
o olhar para os direitos das crianças dificilmente mu-
darão. Espera-se dos educadores uma ação pedagógica 
na fase da infância que atenue os fatores de violência 
simbólica estruturada, sendo assim na escola de Edu-
cação Infantil que atuo, localizada em uma área próxi-
mo ao centro da cidade de Macaé, porém de alto risco 
social, apostamos na formação dos servidores como 
uma tentativa de promover um espaço de acolhida e 
pertencimento, de liberdade, experimentação e criativi-
dade (Tiriba, 2018). Durante o horário de serviço dos 
auxiliares escolares e de serviços gerais, destacamos um 
momento para leitura, reflexões, escuta e palestras so-
bre o desenvolvimento da infância na Educação Infan-
til e sugestionar ações que preconizem os direitos das 
crianças e afastem as ideias de controle e violência sim-
bólica. Com os professores, os Horários de Atividades 
(espaço/tempo em âmbito escolar para planejamento e 
estudo) são realizados não somente para o que inicial-
mente foi criado ou para cumprir com avisos adminis-
trativos, mas também para reflexões sobre as práticas 
docentes necessárias em uma escola de horário integral. 
Para Tiriba (2018) a intenção dessas formações, que 

https://portal.aprendiz.uol.com.br/arquivo/2012/12/18/criancas-que-nao-brincam-tem-seudesenvolvimento-prejudicado/ 
https://portal.aprendiz.uol.com.br/arquivo/2012/12/18/criancas-que-nao-brincam-tem-seudesenvolvimento-prejudicado/ 
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sejam orientadas pela potência, deve ser de produzir  
uma organização temporal, espacial e relacional, tanto 
nas escolas de educação infantil quanto nos espaços de 
estudo dos educadores. Pensando assim, para além do 
espaço escolar, o Centro de Formação Carolina Garcia, 
em Macaé, acolheu o curso “Relação entre crianças e 
adultos e a violência simbólica no cotidiano da Educa-
ção Infantil” que surgiu das formações ministradas na 
escola que atuo e participo como mediador das forma-
ções, em parceria com outra professora/gestora, atuante 
em outra unidade escolar,  na mediação do curso para 
diversos agentes atuantes na educação do Município. 

 O desenvolvimento deste trabalho justifica-se pela 
importância da temática, e por ser necessário investi-
gar o fenômeno da violência simbólica a partir de uma 
perspectiva que contemple a discussão histórica sobre 
as contribuições da educação infantil, além do olhar 
para o meio no qual os alunos estão inseridos. Os des-
dobramentos desse trabalho serão registrados com as 
reflexões do grupo de educadores envolvidos nas for-
mações. Espera-se, contudo, um emanar de ações po-
tentes que contemplem a criança, sua infância e seus 
direitos como centro da pedagogia desenvolvida nas 
Escolas de Educação Infantil no Município de Macaé. 
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Neiva Viera Trevisan1

O mal-estar na Pós-Graduação é causado, entre outros fatores, pelo de-
sencontro de expectativas entre os pós-graduandos e aquilo que encon-

tram e precisam adotar na ambiência dos programas de PG.
Bianchetti e Martins (2018, p. 3). 

Resiliência discente na pós-
graduação scrtictu sensu

A ideia desse artigo surgiu por ocasião da minha ex-
periência como estudante da pós-graduação stricto sen-
su, o qual foi de extrema importância para desenvol-
ver o meu próprio processo de resiliência e este para o 
meu desenvolvimento pessoal/profissional/acadêmico. 
Ao mesmo tempo em que a ambiência universitária me 
trouxe a maravilhosa oportunidade de realizar o Mes-
trado e o Doutorado em Educação em diferentes con-
textos, também se apresentou como um enorme desa-
fio necessário a ser desbravado/superado nos seus mais 
diversos aspectos. E, no emaranhado desse processo 
formativo, fui me permitindo ser transformada pelas 
aprendizagens que foram sendo [re] elaboradas, [re] si-
ginificadas, [re] construídas. E com esta ideia, tomo a 
liberdade de apresentar a noção de resiliência de Gro-
tberg (2005), ao dizer que a mesma é uma capacidade 
humana de não apenas fazer frente às dificuldades da 
vida, mas também ser transformado por elas. 

Assim, logrando êxito no processo seletivo para o 
Curso de Mestrado em Educação na UFSM, tornei-me 

estudante nesse renomado contexto formativo e, com 
isto, novos desafios foram apresentados, pois temos a 
possibilidade de novas aprendizagens, novas perspecti-
vas, reconstruções nos são possibilitadas; enfim, é um 
momento em que somos permeados por inúmeras si-
tuações formativas (e [auto] formativas). Diante desse 
contexto tecido por diversas aprendizagens, emerge a 
temática interlocutora primordial para a tessitura da 
dissertação: a resiliência docente. E, a partir do mo-
mento que essa temática é apresentada ao meu proces-
so formativo, [re] iniciei meu percurso formativo, [re] 
significando-o com novas nuances. 

Ao iniciar os estudos sobre a resiliência docente, per-
cebi que o meu processo formativo (e também minha 
história de vida pessoal) foram permeados por situa-
ções desafiadoras e resilientes. Com essa perspectiva, 
minha dissertação de mestrado foi desenvolvida com 
a proposição sobre a “Ambiência [trans] formativa na 
educação superior: processos de resiliência no início da 
carreira docente” (VIERA TREVISAN, 2014). Nesse tra-
balho tentei responder à pergunta: “Como se constitui 
a docência no início da carreira na Educação Superior, 
considerando a ambiência, os processos formativos e 
a resiliência docente? A busca de respostas levou-me 
a propor um construto conceitual em que a Espiral 
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[Auto] Formativa se destaca como elemento dinamiza-
dor de processos resilientes na construção da ambiên-
cia [trans] formativa. Nesse contexto, pude entender a 
resiliência docente como um processo coletivo de ul-
trapassar as adversidades, as dificuldades e os desafios 
encontrados no percurso da docência, através do pro-
cesso [auto]formativo e/ou espiral [auto] formativa. 

No entanto, as aprendizagens reelaboradas no cami-
nho percorrido e permeadas por significados, propor-
cionaram a construção de uma nova etapa: o Doutora-
do em Educação na Universidade Autônoma de Madri. 
O que dizer dessa possibilidade de processo formativo? 
Estar no espaço desta Universidade, em outro país, pro-
vocou novas e inúmeras aprendizagens: o idioma, cul-
turas diferentes, temáticas de estudos, ambiência insti-
tucional, relações interpessoais, entre outros.

A possibilidade de participar de diferentes momentos 
formativos em aulas na Graduação e Master na Uni-
versidade Autônoma de Madri trouxe para a minha 
Espiral [Auto]Formativa inúmeras vivências, tanto em 
relação a conhecimentos acadêmicos como também de 
inter-relações com colegas de diversos países, propor-
cionando trocas de experiências culturais, permeando 
nosso contexto formativo com significados de extre-
ma importância.

No decorrer da tessitura deste trabalho de tese tive a 
oportunidade de trabalhar na Educação Superior, com 
alunos de cursos de Licenciaturas, no Instituto Federal 
Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos, como docen-
te pelo período de um ano. Nesse contexto profissio-
nal, novas aprendizagens constituíram-se permeadas 
pelas interlocuções estabelecidas entre os conteúdos 
apresentados, os estudantes e eu (docente). Esses mo-
mentos formativos foram recheados por reflexões, dú-
vidas, questionamentos, constatações, diálogo, critici-
dade, criatividade, tendo em vista contribuições para 
a constituição da formação dos envolvidos neste pro-
cesso, ou seja, discentes e professora. 

Essa experiência contribuiu significativamente para 
as reflexões acerca da temática de pesquisa da tese apre-
sentada, a qual se refere à resiliência docente, formação 
de professores, a ambiência [trans] formativa e os pro-
cessos de autoformação docente no âmbito da Educa-
ção Superior. Assim, a partir das interações que aconte-
ceram durante o processo formativo/profissional, ouso 
dizer que fui desenvolvendo meu processo de resiliência 

e de autoformação, sendo que esses foram provocados 
pelos integrantes dos contextos dos quais tive a opor-
tunidade de ser partícipe. 

Considero importante mencionar aqui a minha par-
ticipação no GPKósmos - Grupo de Estudos sobre Edu-
cação na Cultura Digital e Redes de Formação, coorde-
nado pela profa. Adriana Moreira da Rocha Veiga, pois 
esse espaço foi e continua sendo de primordial impor-
tância e significado no meu processo formativo/inves-
tigativo/profissional/pessoal. As relações estabelecidas 
nesse contexto vão além do acadêmico, estendendo-se 
também para o pessoal, agora [re]significado, com no-
vas impressões/nuances/implicações dos mais diferen-
tes componentes nos diversos momentos de participa-
ção nesse grupo. 

Porém, percebi ao longo da minha trajetória como 
discente da pós-graduação em ambos os contextos que 
nem sempre os estudantes se sentem acolhidos e en-
contram uma ambiência adequada para desenvolver as 
suas pesquisas. Concordo com Bianchetti e Martins, 
quando assinalam que: 

Os discentes justificam, institucionalmente, a existên-
cia de um programa de PG. No entanto, se pensarmos 
em termos de sistemática de organização e funciona-
mento de um programa, a condição dos discentes é 
muito mais de sujeitos-sujeitados do que de protago-
nistas. Embora muito se fale em coletivo, de imple-
mentação de posturas dialéticas no tocante a ações 
pedagógicas e institucionais e de participação nas deci-
sões e relações dos envolvidos em um programa, o que 
acaba predominando na prática, no que diz respeito 
aos discentes, é a perspectiva sistêmica, segundo a qual 
eles se preparam, ingressam no programa, cumprem as 
atividades regimentalmente previstas e concluem suas 
dissertações ou teses e tornam-se egressos. Mas a que 
preço esse processo acontece? (2008, p. 4).

Esse sentimento do preço a pagar sem dúvida tem 
a ver com o mal-estar na pós-graduação stricto sensu, 
caracterizado por muitos com um período cinza em 
suas vidas que contrasta frontalmente a meu ver com 
os preceitos de uma ambiência positiva, o que deno-
ta que os apoios institucionais previstos ainda são in-
suficientes. Embora muitos conseguem buscar outros 
apoios, inclusive extra-institucionais, alguns acabam 
sucumbindo a esse sentimento de mal-estar, tornando 
a sua trajetória não uma experiência exitosa e realiza-
dora, mas algo frustrante e causador de adoecimento 
acadêmico. Se junta a essa realidade os cortes nos or-
çamentos das universidades, afetando os programas 



anais dO vi sEnafE E ii sEinfE | 258Et09  divErsidadE, viOlência simbólica E EducaçãO

um dEsafiO para a ambiência da pEdagOgia univErsitária

de pós-graduação e a concessão de bolsas de pesquisa 
nesse nível de ensino, o que tem agravado a crise de 

estresse e angústia de muitos estudantes, levando a casos 
de suicídios (SEIXAS; ALVES, 2017; PASSOS, 2018).
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Quando você está dentro da sala de aula, quanto 
mais jovem é o estudante, mais próximo está das fa-
mílias. Maior o contato com suas ânsias, suas idiossin-
crasias, seus traumas, sua ideologia. Posso dizer que, 
em muitas situações, o estudante é uma Ismália, de 
Alphonsus de Guimaraens, numa torre entre a Lua 
da Sensatez e da ciência e a Lua que quer apenas que 
seja uma peça a serviço de um objetivo que não é seu 
exatamente, que vou chamar de “Mar da Insensatez”. 
Trabalhando numa escola confessional na região me-
tropolitana de Porto Alegre, fui mergulhado num em-
bate religioso. Um conflito que não tem fuzis, mas ele-
mentos simbólicos. Trata-se de uma “guerra santa” de 
microfronts. E caí de para-quedas num deles. Depa-
rei-me com o furor de uma mãe neopentecostal preo-
cupadíssima com um título de livro que este professor 
de língua portuguesa pediu ao 7º ano: “Evocação” de 
Márcia Kupstas. Acreditava ela que tal publicação era 
espírita e que seu filho não deveria ler o livro. Sem ler a 
obra – assumindo verbalmente – busca a troca da mes-
ma. Relato mais do que a reclamação de uma família, 
mas de uma imagem reproduzida no micro a partir de 
uma formação no macro. A prova disso encontrei pos-
teriormente na Internet, com a pregação da pastora e 
então assessora parlamentar Damares Alves, que de-
monizava a obra literária da escritora em seus púlpitos.

“O Desvario Opressor: Instituição Imaginária neo-
pentecostal em embate com a prática de sala de aula, 
um prosaico estudo de caso” parte de uma situação or-
dinária de escola básica resultante de uma conjuntura 
sócio-politico-religiosa ocorrida com o autor em seu 
cotidiano. Para entender como a instituição imaginária 
neopentecostal cria uma jihad – guerra santa – sectária 
que se impõe à sua práxis. O novo contexto capitalista 
cria um extrato que é amplamente cooptado pelo dis-
curso da Teologia da Prosperidade e o pacote cultural 
que lhe acompanha. Identifica-se o legein e theukein 
de Castoriadis (1991) na formação e promoção de um 
embate maniqueísta. A amostra é o discurso de uma 
pastora específica – Damares Alves.

Acredito que não se trata de um ruído simples de 
pais com o educador. Vejo nesta situação prosaica uma 
oportunidade para entender o momento político que 
o Brasil vive no início do século XXI. Um paradigma - 
outrora marginalizado no campo das ideias - enraizou-
-se na opinião pública e instituiu no imaginário social 
ideias abjetas para o pensamento científico que ameaça-
doramente lhes relega ao universo das inverdades. En-
tender tais situações, por mais fúteis que possam pare-
cer, leva-nos ao caminho de um combate mais efetivo 
à resistência por uma práxis emancipadora.

mailto:cineastaroberto@gmail.com
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A Teologia da Prosperidade aproxima a fé neopente-
costal dos conceitos neoliberais de valorização do “ter”, 
como destaca Ricardo Mariano citado por Antônio e 
Lahuerta (2014, p. 63) “a Teologia da Prosperidade va-
loriza a fé em Deus como meio de obter saúde, riqueza, 
felicidade, sucesso e poder terrenos.” Vemos, então, um 
traço claramente sectário (servos de Deus e os ímpios) 
que é a porta de entrada para um imaginário bélico 
constituído. Sua constituição, o legein que Cornelius 
Castoriadis (1991, p. 262) expõe na combinação “dis-
tinguir-escolher-estabelecer-juntar-contar-dizer” se dá 
na prática pedagógica feita dentro das igrejas em púlpi-
tos, grupos menores de culto, grupos de rede sociais e 
conversas informais. Há uma estratégia, uma metodolo-
gia de difusão que usa de vários meios e dinâmicas para 
atingir seu objetivo: a priori a fidelização do seguidor.

É preciso uma formação discursiva que facilite a dis-
tinção nós e eles, ou o povo de Deus e o Mundo. Ela 
precisa ser simples e de fácil captação, o maniqueísmo 
pueril da dicotomia Deus/Diabo torna-se importante 
ferramenta para a rápida proliferação não só entre os 
fiéis de uma denominação, mas de uma cultura “gos-
pel” que une ideologicamente a população cristã-evan-
gélica. Dentro da concepção de instituição imaginária 
castoriadiana, esta função do legein abre a primeira por-
ta para a discriminação e a ferramenta física é a Bíblia 
Sagrada. Comumente chamada de “arma do cristão”. 
Tal conflito é abertamente expressado nas pregações 
da pastora que foi analisada. O que permite a alegoria 
à jihad islâmica, embora a liderança religiosa não em-
punha armas físicas, tampouco inspira seus seguidores 
e seguidoras a fazê-lo. Suas armas são retóricas.

O estabelecer castoradiano remete à parte pedagógica 
em si do trabalho da igreja. O próprio ato de cooptar 
e buscar mais fiéis passa por um processo de neurolin-
guística fundamental para penetrar no extrato social 
marginalizado pelas políticas públicas. Refiro-me a pes-
soas que vivem numa economia onde a mão-de-obra é 
efêmera e descartável, Roberto Torres, citado por An-
tônio e Lahuerta (Op. Cit. p.63), conceitua a situação 
desta camada da população como: “[...]os indivíduos 
são motivados a desenvolver disposições descartáveis, 
empregáveis na circunstância de cada projeto de curto 
prazo e incapazes de pautar relações de reconhecimen-
to e interdependência generalizáveis de um contexto 
para outro.” Spinoza, citado por Brunschvicg (2014, p. 

3 Vemos o slide com a capa do livro de Márcia Kupstas.

258), em seu teorema da ética, conceitua o ignorante 
como uma “presa das mil agitações das causas exterio-
res, nunca se eleva à verdadeira paz da alma; vive sem 
saber quem ele próprio é, o que é Deus e o que são as 
coisas.” A doutrina neopentecostal propõe esta “paz da 
alma” com respostas diretas, sem apresentar fundamen-
tação ou com fundamentação indeterminada (“pesqui-
sas mostram”, por exemplo).

O ícone – Damares Alves – está dentro de um con-
junto de símbolos que formam o tecido do imaginário 
instituído e que entra em conflito com outro imagi-
nário. Castoriadis (Op. Cit. p.301) usa o termo theu-
kein que deu origem a techné – raiz do termo “técni-
ca” – como “É pois: fazer ser como... a partir de... de 
maneira apropriada a ... e com vistas a ...” Dentro de 
uma perspectiva jihadista, de embate retórico que pre-
cisa levar ao ataque discursivo e de ações que parem o 
avanço do inimigo. O discurso da pastora acusando 
uma obra infanto-juvenil de fazer doutrinação espírita 
é um instrumento desse processo de construção/ma-
nutenção do imaginário. Como seu pronunciamento 
na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, em 
junho de 2016: 

[...] Olha lá: Evocação3! Livro que tem uma historinha 
que a menina faz uma evocação com bacia d’água e vela 
e no final os professores estão orientando as crianças a 
fazer uma “evocação” em sala de aula. Peraí[sic]:[…] 
se este livrinho “Evocação” tá [sic] na Escola, as Bíblias 
vão ter que voltar pras [sic] escola do Brasil![...] Se Es-
tado é laico, tem que ser laico pra todo mundo! Chega!

O ataque atinge um alvo frágil: as crianças. A partir 
de uma comoção de uma agressão aos indefesos infan-
tos, conclama-se para defendê-los da “confusão men-
tal” provocada uma escola criminosa, pois afronta a Lei. 
Agora a luta é da Igreja E do indivíduo porque agora 
ele, acolhido, acredita ser instituinte, embora apenas 
esteja reproduzindo o instituído.

A pastora neopentecostal menciona o livro de Márcia 
Kupstas. Adquirido e distribuído pelo MEC/FNDE e 
distribuído para as bibliotecas escolares da rede públi-
ca de todo Brasil. Relata a experiência da jovem Mag-
da com evocação do espírito de um surfista numa via-
gem de férias no litoral paulista. Considerando que o 
meu trabalho com o referido livro foi feito numa escola 
confessional evangélica, elencado numa lista que fora 
aprovada pelo setor pedagógico da Instituição, vemos 
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que a beligerância maximizada pelo imaginário insti-
tuinte, aliado à intranquilidade do ignorância dentro 
de um contexto capitalista de descartabilidade huma-
na faz o indivíduo afundar nas profundezas do Mar 
da Insensatez.

Num embate acadêmico, a presbítera paranaense 
pode ser facilmente rebatida com este trecho da pági-
na 42 do livro da escritora paulistana:

- Fantasma, entende? Depois que se morre. Dá pra 
gente conversar com espíritos?

Vovó fechou o livro e ajeitou os óculos. A pose de ex-
plicação. Que veio. 

- Existem religiões e seitas que acreditam nisso. Espi-
ritismo, comunicação com os desencarnados. E existe 
gente que crê nos fantasmas, que o espírito da pessoa, 
em certas circunstâncias, pode permanecer na Terra 
depois que o corpo físico morre.

- Então dá pra se comunicar, é isso?

- Depende da crença da pessoa... – vovó sorriu.

- E a senhora acredita?

- Não sei. Pra dizer a verdade, nunca estudei muito 
essas manifestações, mas minha orientanda citou na 
sua tese uns casos bem interessantes, sobre espectros e 
casas supostamente mal-assombradas.

- Verdade? – Entrei com tudo na conversa e me joguei 
na esteira bem ao lado de Jaqueline. – Vó, conta uma 
dessas histórias. Também quero saber, não é só a Jac-
kie que é curiosa. É sobre fantasma, né?

Trata-se de uma história de fantasma – semelhante 
aos filmes “O Sexto Sentido” e “Poltergeist – O Fenô-
meno” – envolvendo o “Jogo do Copo” (tabuleiro Ou-
ija) com graves consequências para a protagonista. O 
que oportuniza ao educando problematizar não para 
o aspecto dogmático-religioso, mas para a sua própria 
autonomia. Das consequências imediatas e de longo 
prazo das decisões tomadas.

No dilema entre a lua do Mar da Insensatez e a Lua 
da Sensatez está o educando e a educanda. Confuso(a) 
sim. Mas não por conta de doutrinas conflitantes em 
casa e na escola. A discórdia não é religiosa, mas edu-
cadora. E, para piorar, defendendo um projeto hege-
mônico. O discurso retrógado e doente da intolerân-
cia não pode avançar como uma tsunami sobre a terra 
firme do bom senso. E quem estabelece estes limites 
é a unidade de ensino, é o educador, é quem entende 
tecnicamente que o processo de aquisição do conhe-
cimento passa por conhecer as mais diversas visões de 
mundo e do mundo.
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Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-
-se e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. É um proces-

so, ou seja, uma passagem de Vida que atravessa o vivível e vivido. 
Gilles Deleuze

Ao falar sobre a vida e a experiência, Clarice Lispec-
tor disse que elas são da ordem do ‘instante que passa’, 
instante no qual tracejamos travessuras. Levando em 
conta essa ideia, proponho escrever sobre as questões 
imbricadas na vizinhança da educação com a filosofia, 
nesse território onde as experiências vividas traçam e 
determinam a existência daqueles/as que se encontram 
imersos nesse contexto. Escrever para dizer que as expe-
riências vividas nesse território de confluências não es-
tão imunes aos atravessamentos das políticas e da gestão 
das subjetividades, que operam contemporaneamente 
das sociedades neoliberais.

Em seu livro intitulado O governo do Homem endi-
vidado Maurizio Lazzarato apresenta uma problemática 
interessante que surge das múltiplas relações existen-
ciais dos sujeitos. Segundo ele, em meio as produções 
de subjetividades impostas pela governamentalidade 
do Estado capitalista, Estado que “exerce uma sobera-
nia política, ligada a um território e a um povo” (2017, 
p. 94), aparece a figura do “homem endividado” que, 
subordinado a lógica do mercado, comporta-se como 
alguém que está sempre as volta tentando expiar suas 
dívidas. Importante dizer que esse comportamento er-
rático ao qual as pessoas estão submetidas, também afe-
ta as culturas escolares. 

Nesse ponto quero mostrar a importância de pensar 
sobre possíveis fugas da performatividade que resulta 

das relações sociais, da produção e consumo do desejo. 
Por que isso se torna importante? Porque também nós 
como habitantes do território da educação, estamos à 
mercê dessa performatividade que, segundo Stephen 
Ball, “é uma tecnologia, uma cultura e um modo de 
regulação que se serve de críticas, comparações e expo-
sições como meios de controlo, atrito e mudança. Os 
desempenhos (de sujeitos individuais ou organizações) 
servem como medidas de produtividade e rendimen-
to, ou mostras de ‘qualidade’ ou ainda ‘momentos’ de 
promoção ou inspeção (2002, p. 4). 

Essa performatividade a qual Ball se refere é talvez a 
principal característica daquele que Lazzarato nomeia 
como empreendedor de si, que “constitui uma espécie 
de individuação da empresa” (2017, p. 103). Ora, as 
relações sociais que se dão no campo da educação tam-
bém são permeadas por essa racionalidade, ou seja, as 
nossas vivências escolares fazem parte dessa política de 
vida. Portanto, a pergunta recai sobre a possibilidade 
de uma política de aprendizagem que proporcione a 
invenção de dispositivos de resistência a essa necropo-
lítica que se disfarça de vida.

Como podemos delinear essas políticas da apren-
dizagem? Por se tratar de um processo pedagógico, 
considero a escrita como uma atividade que, por criar 
condições de autoria, permite enfrentar os clichês, os 
pseudoproblemas, que inviabilizam as experiências de 
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pensamento e fortalecem a racionalidade que impõe 
de forma violenta a necropolítica. 

A escrita consiste num processo pelo qual inventa-
mos problemas, estabelecemos tendências, organizamos 
signos suscetíveis de novas interpretações. Escrever um 
texto é sempre elaborar um discurso que se separa da-
quele que escreve. Ao se perguntar porque se escreve, 
Deleuze afirma que “escrever não tem outra função: ser 
um fluxo que se conjuga com outros fluxos – todos os 
devires-minoritários do mundo. Um fluxo é algo inten-
sivo, instantâneo e mutante, entre uma criação e uma 
destruição” (Deleuze, 1998, p. 63). Escrever é agen-
ciar, pois é no e pelo agenciamento que produzimos 
os enunciados que compõem o texto: “O enunciado é 
o produto de um agenciamento, sempre coletivo, que 
põe em jogo, em nós e fora de nós, populações, multi-
plicidades, territórios, devires, afetos, acontecimentos” 
(Deleuze, 1998, p. 65). Através da escrita criamos um 
território povoado de intensidades.

 Tal como na cartografia, onde as linhas estabelecem 
sempre novos traçados, novos mapas, também na es-
crita as linhas de fuga proporcionam a atualização dos 
devires. Análogo ao território, o texto se caracteriza pe-
las fissuras, cortes e rupturas, as quais, a partir da ação 
do leitor, permitem a criação de agenciamentos. Isto 
evidencia a natureza inventiva da escrita: “O escritor 
inventa agenciamentos a partir de agenciamentos que 
o inventaram, ele faz passar uma multiplicidade para 
a outra” (Deleuze; Parnet, 1998, p. 65). 

Para Deleuze, em grande medida o esforço impos-
to pela escrita revela os limites do saber e da ignorân-
cia, pois “é só deste modo que somos determinados a 
escrever” (1988, p. 18). Mas por que isso é importan-
te? Porque a escrita nos faz pensar a gestão dos fluxos 
e, com ela, como as técnicas de regulação que captu-
ram, controlam e produzem subjetividades operam na 

consolidação do projeto neoliberal. Pois, segundo Laz-
zarato, “Esses fluxos de subjetividades ‘libertas’ das an-
tigas codificações sociais devem ser ‘formatados’ pelas 
instituições do Estado (escola, caserna, hospital, segu-
rança social, etc.) que atribuem aos sujeitos individuais 
um corpo, um sexo, uma raça, uma nacionalidade e 
uma subjetividade funcionais para divisão social do 
trabalho” (2017, p. 149).

A atividade de escrita pode ser pensada enquanto 
processo que suscita criações, atualiza novos sentidos 
e novos problemas, possibilitando assim a criação de 
novos modos de existência. Por isso a escrita representa 
não somente a possibilidade de criação, mas também 
da destruição de preceitos que controlam as condições 
da vida. Nesse sentido, a escrita é uma prática que tem 
por finalidade instalar a descontinuidade nos arranjos 
da história do pensamento. A escrita passa a ser uma 
das condições efetivas para a atividade do pensar.

Por essa razão é necessário superar a tendência em 
compreender a escrita como um código, pois é impos-
sível que apenas a execução de um código faça “sacudir 
algo”, tenha o poder de “fazer com que alguma coisa 
em mim se mexa” (Deleuze, 1992, p. 15). Para que isso 
de fato aconteça, será preciso que a escrita ocorra se-
gundo as forças que emergem no processo de criação. 
A escrita corresponde ao universo da elaboração de um 
modo de existência: “às vezes basta um gesto ou uma 
palavra. São os estilos de vida, sempre implicados, que 
nos constituem de um jeito ou de outro. [...] O estilo, 
num escritor, é sempre também um estilo de vida, de 
nenhum modo algo pessoal, mas a invenção de uma 
possibilidade de vida, de um modo de existência” (De-
leuze, 1992, p. 126). Esse estilo e esse modo de exis-
tência de que fala Deleuze são os que permitem criar as 
condições para fugir das políticas da vida engendradas 
pelo neoliberalismo. 
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