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Editorial

Por: Claudia Del'Agnolo Petry1

claudia.petry@ifpr.edu.br

“A alegria não chega apenas no encontro do achado,  mas faz parte do
processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura,
fora da boniteza e da alegria.” (Paulo Freire)

Esta 3ª edição foi  preparada com carinho e respeito para que possa

contribuir no entendimento dos assuntos abordados no edital vigente: a educação,

a  filosofia,  o  conhecimento  são  alguns  dos  temas  escolhidos  pelos  autores  que

acuradamente produziram os artigos e demais cientistas que os avaliaram. 

1 É mestre  em Ciência  da  Computação pela  Universidade  Federal  de Santa  Catarina  –  UFSC,
especialista em Desenvolvimento de Sofware e Novas Tecnologias pela Universidade Estadual
do  Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE,  tem  aperfeiçoamento  profissional  em  Atendimento  em
Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM e é graduada em Ciência
da Computação pela Universidade Regional de Blumenau – FURB. É servidora pública federal,
docente EBBT, lotada no Instituto Federal do Paraná – IFPR, na cidade de Assis Chateaubriand/
PR.  É  membro  do  Comitê  Assessor  do  Fundo  de  Desenvolvimento  da  Educação  –  FNDE
vinculada a Diretoria de Extensão e Políticas de inovação da Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão
e Inovação do IFPR – PROEPI. É Coordenadora Adjunta da Comissão Permanente de Pessoal
Docente  –  CPPD,  é  docente  das  disciplinas  de  Engenharia  de  software,  Banco  de  Dados,
Algoritmo  e  escultura  de  dados,  Tecnologia  web.  É  professora,  pesquisadora-efetiva  e
Coordenadora de Publicações do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR,
vinculada às Linhas de Pesquisa de Ciência da Informação, Engenharia Computacional e Teorias
Computacionais da Mente e Educação, Cognição e Linguagem. É membro do Comitê de Pesquisa
e Extensão – COPE – IFPR – Assis Chateaubriand. Coordenadora da Publicações, membro do
Comitê Editorial e Conselho Editorial do periódico IF-Sophia: revista eletrônica de investigações
filosófica, científica e tecnológica. É integrante do Projeto de Extensão Resgate da identidade
chateaubriandense por meio de narrativas. Foi homenageada pelos formandos das turmas de
Engenharia de produção agroindustrial da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR,
nos anos de 2010 e 2009. É coautora do “Sistema Turista Interativo” e “Catálogo eletrônico de
quiosques multimídia”.
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Falando em avaliação:  Qual  é  a  melhor  forma de avaliar?  Dentro do

Instituto Federal do Paraná, o formato escolhido é por meio de conceitos de ‘A’ a

‘D’ (qualitativamente). Outras escolas trabalham com notas (quantitativamente).

Então qual a melhor forma?

Crescemos  sendo  medidos  quantitativamente,  por  meio  de  notas,

nossas vidas são cobertas por números, cálculos e tudo é numericamente pesado,

medido e calculado. Mas será que avaliar é somente aplicar aos discentes notas ou

conceitos?

Como conceber a avaliação como um processo? Somente com provas e

avaliações?

Antes  de  compreendermos  o  formato  de  avaliação,  precisamos

entender e avaliar nossos métodos de ensino. 

Conforme  defendido  e  enfatizado  por  Paulo  Freire,  todos  têm

possibilidade  de  aprender,  não  importando  a  idade,  classe  social,  gênero,  etc.

Desde que haja desejo de aprendizado e abertura para a sua efetiva realização. 

Desse modo, o objetivo maior da educação é conscientizar o estudante,

ao estar conscientizado ele terá gosto por aprender, e isso o levará a, talvez, um

aprendizado significativo. 

Que  haja  professores  dispostos,  capacitados  e  conhecedores  das

dificuldades e dos métodos de ensino. Docentes  abertos ao diálogo sobre qual a

melhor  forma  de  ensinar  e  de  avaliar,  mostrando  assim  os  caminhos  do

aprendizado. 
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A aula convencional estaria então com os dias contados? A aula como

oratória, onde o professor fala e um grupo de pessoas escuta, sem interação, condiz

com a realidade? 

Ninguém  nega  o  valor  da  educação  e  que  um  bom  professor  é
imprescindível.  Mas,  ainda  que  desejem  bons  professores  para  seus
filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos
mostra  o  reconhecimento  que  o  trabalho  de  educar  é  duro,  difícil  e
necessário,  mas  que  permitimos  que  esses  profissionais  continuem
sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio
social  e  responsabilizados  pelo  fracasso  da  educação,  grande  parte
resiste  e  continua  apaixonada  pelo  seu  trabalho.
Aos professores, fica o convite para que não descuidem de sua missão de
educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as
pessoas para serem “águias” e não apenas “galinhas”. Pois, se a educação
sozinha  não  transforma  a  sociedade,  sem  ela,  tampouco,  a  sociedade
muda. Paulo Freire

Precisamos estimular as pessoas para que sejam críticas e interessadas

no mundo. Pessoas que não precisariam ser avaliadas com provas e trabalhos, pois

elas  mesmas  estariam  constantemente  mostrando  seus  conhecimentos  e

aplicando-os.  Elas  mesmas  realizariam  a  autoavaliação,  sem  querer  agradar  ao

professor  ou  enganá-lo.  Pessoas  com  senso  crítico  elevado  e  conhecedoras  do

mundo.

A educação parte da necessidade, só há desejo de aprender e de estudar

quando se sente impulsionado por uma necessidade. Há pessoas que reclamam a

vida  toda  de  tudo  e  de  todos,  porém  não  fazem  nada  para  sair  da  mesmice.

Reclamam de tudo, tudo está contra eles, o mundo está contra eles, mas continuam

sentados no sofá assistindo à programas que nada acrescentam. 

Pessoas aprendem a gostar daquilo que conhecem e que convivem e

daquilo que faz sentido à vida. Certa vez houve uma professora do ensino médio 
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que tinha um desejo muito grande, de que seus alunos aprendessem a gostar de

ler.  Ela  precisava  que  os  estudantes  lessem  os  livros  clássicos  da  literatura

brasileira,  em  função  do  vestibular,  ENEM  e  demais  concursos.  Diante  à

necessidade, iniciou pedindo aos alunos que eles mesmos escolhessem os livros,

qualquer título,  para a leitura obrigatória.  E aos poucos foi  colhendo os frutos:

estudantes  testemunhando que  ao ler  determinados  livros  sentiram-se  tocados

pelo poder da leitura, e após esses testemunhos, vários outros foram envolvidos e

pelo desejo em ler. 

Nesse  contexto,  ao  perceber  a  importância  da  leitura,  inicia-se  um

processo muito importante ler por prazer, compreender a “colcha de retalhos” que

se constitui o universo da leitura . Os resultados são maravilhosos e perceptíveis

na  escrita,  nos  argumentos  e  formação  dos  cidadãos.  Apreende-se  dessas

realidades  que  o  processo  de  avaliação  é  automática,  o  conversar,  o  falar  é

alterado. 

A  leitura  desperta  um  caminho  sem  volta  e  aprender  começa  a  ser  fácil.

Assuntos  que  outrora  eram  considerados  de  grande  dificuldade  acabam

sendo visto a partir de outra óptica. 
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Artigos

Economia, sociedade e religião na Grécia Antiga: o homem grego

Por Amílcar Machado Profeta Filho2

amilcar.filho@ifpr.edu.br

Resumo

Esse  artigo  pretende  realizar  uma  breve  análise  sobre  a  Grécia  Antiga  em seu
aspecto econômico, social e religioso, dando uma visão estrutural da mesma. Não
houve condições de realizar aprofundamentos das temáticas abordadas. Para dar
suporte teórico para este estudo foram utilizados autores como Moses Finley e
Jean-Pierre Vernant, além de outros. Também foram utilizadas fontes históricas de
Xenofonte e Columella. O artigo é concluído com uma abordagem sucinta sobre o
homem grego.
Palavras-chave: Sociedade; Grécia; Antiguidade.

Resumo
Tiu artikolo intencas fari mallongan analizon de la Anktiva Grekio en ĝia ekonomia,
socia kaj religia aspekto, donante struktura vido de ĝi men. Ne havis iu kondiĉoj por
efektivigi pliprofundigojn de la temo alproksimiĝita. Por doni teorian apogon por ĉi
tiu studo estis uzataj aŭtoroj kiel Moses Finley, Jean-Pièrre Vernant kaj aliaj. Ankaŭ
historiaj  fontoj  de  Xenofonte  kaj  Columella  estis  uzitaj.  La  artikolo  finitas  kun
mallonga alproksimiĝo pri la greka antikva homo.

Ŝlosilvortoj: Socieco; Grekio; Antikveco.

2 É mestre em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB, especialista em História
Econômica pela Universidade Estadual de Maringá – UEM, graduado e licenciado em História
pela Universidade Estadual de Maringá – UEM. É servidor público federal, docente EBTT do
Instituto Federal do Paraná – IFPR, lotado no campus da cidade de Assis Chateaubriand/ PR,
atuando nas graduações dos cursos de Biologia, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e
nos  cursos  Técnicos  Integrados  de  Informática  e  Eletromecânica.  Atua  como  pesquisador,
desenvolvendo  o  Projeto  de  Pesquisa  Geopolítica  e  a  nova  ordem  mundial:  estudos  dos
impactos das organizações mundiais sobre o Estado brasileiro na atualidade. É coautor do livro
“IF-Sophia Umuarama: Filosofia, Educação e autonomia” (2012).
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Abstract
This article intends to make a brief analysis of Ancient Greece in its economic, social
and religious  aspect,  giving  a  structural  view  of  it.  There  were  no  conditions  to
perform deepening of the subjects addressed. To giving theoretical support for the
study were used authors as Moses Finley and Jean-Pierre Vernant,  among others.
Although  historical  sources  of  Xenophon  and  Columella  were  used.  The  article
concluded with a brief approach of the Greek man.
Keywords: Society; Greece; Antiquity.

Introdução

Analisar  a  sociedade,  a  religião e a  economia da Grécia Antiga é um

grande desafio. Sabe-se que poucos são os documentos e vestígios que restaram

para pesquisar tais temáticas. Neste sentido, seria relevante antes de analisar o

homem grego fazer uma exposição, mesmo que breve, sobre a sociedade em que o

mesmo estava inserido.

O homem grego se relacionava socialmente das mais variadas formas:

em família,  na Ágora,  nas polis,  no comércio,  no campo,  no exército etc.  E algo

problematizador deve-se levar em conta quando se trata da sociedade grega. Esta

última  era  eclética.  Eclética  no  sentido  de  não  haver  um  governo  central,

controlador, uno, no qual todas as “províncias” deveriam se subjugar. Parece que o

modelo de organização política na sociedade grega se diferenciava, por exemplo,

da  sociedade  persa.  Enquanto  a  primeira  se  constituía  em  cidades-estados

independentes (polis gregas), a segunda era subdividida em Satrapias: províncias

subjugadas ao imperador, ou seja, a um poder central.

E não era somente na organização política que a sociedade grega se

diferenciava das outras civilizações. Em relação à religião, pode-se afirmar que os 
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gregos eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Enquanto os hebreus,

antigos judeus, eram monoteístas. No entanto, no caso do politeísmo também se

observa  semelhanças  com  outras  civilizações.  A  sociedade  grega  e  os  egípcios

tinham certa semelhança por ser sociedades que cultuavam vários deuses e por

receberem  influências  dos  denominados  sacerdotes.  Os  templos  de  Karnak  no

Egito, e do Oráculo de Delfos na Grécia antiga, são exemplos disso.

Diante deste contexto histórico, social,  econômico e religioso é que o

homem da Grécia Antiga se forma. Um homem que não almejava exclusivamente

dominar  outros  povos,  colonizar  terras,  ter  escravos,  ampliar  o  comércio,  ou

praticar  a  política.  Buscava  também  compreender  a  natureza,  os  astros,  o

propósito existencial do homem, o entendimento sobre si mesmo, sobre a retórica,

a moral e a ética.

Economia e sociedade

Para  entender  a  economia  grega  realizou-se  um  recorte.  Foram

analisados  a  escravidão,  a  agricultura  e  a  mulher  grega.  E  o  período  mais

pesquisado é o Arcaico (séculos VIII ao VI) e o Século de Ouro (século V).

A  escravidão  na  Grécia  antiga  é  diferente  da  Idade  Moderna.  Na

primeira  tornava-se  escravo  “por  dívidas,  ou  guerras”,  na  maioria  das  vezes,

independente  da  classe  social.  Na  segunda,  à  escravidão  estava  inserida  no

mercantilismo  europeu  e  se  concentra  no  trabalho  compulsório  do  escravo

indígena e do escravo africano.

Segundo  Rezende  Filho  (2008,  p.  24)  nas  antigas  civilizações

hidráulicas que antecederam as gregas o trabalho compulsório era diferente, pois

este trabalho era regular e limitado, o que fazia com que os homens que 
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realizassem tal atividade ainda pudessem ser considerados livres. Entretanto, na

escravidão  clássica  da  Grécia  Antiga,  por  exemplo,  o  trabalho  compulsório

(obrigatório),  ou seja,  o trabalho escravo, se transforma e acaba por separar as

noções de liberdade e trabalho manual. Neste sentido,

a única via que restou ao sistema escravista, para seu desenvolvimento,
foi a horizontal, mediante a contínua expansão territorial, e a crescente
incorporação  de  escravos  à  área  abrangida  pelo  sistema.  Duas
características  da  escravidão  clássica  merecem  particular  atenção:  1.
apesar  da  própria  existência  da escravidão ser  um fator  que  limita  a
constituição  de  um  forte  mercado  interno,  o  sistema  conheceu  uma
ampla  monetarização;  2.  embora  a  civilização  greco-romana  fosse
basicamente  organizada  em  torno  de  núcleos  urbanos,  suas  cidades
foram, originalmente, núcleos de proprietários de terras, e não centros
de artesãos e comerciantes. (REZENDE FILHO, 2008, p.25) 

Na  passagem  anterior  Rezende  transmite  algumas  informações

relevantes. A escravidão clássica da Idade Antiga, incluída neste processo a Grécia,

colaborou  para  o  processo  de  consolidação  da  escravidão  clássica  unida  a

monetarização da economia, porém limitou a ampliação de um mercado interno. O

autor salienta que no início da formação das cidades-estados, os núcleos urbanos

concentravam  uma  força  econômica  nos  proprietários  de  terras  e  não  em

comerciantes, ou artesãos. Isso é uma análise muito importante para se quebrar o

paradigma  de  que  nos  antigos  centros  urbanos  da  antiguidade  imperavam  as

permutas e não existia a monetarização, ou a ideia de que a economia era mais

influente nos setores que envolviam atividades comerciais.  E a importância das

atividades agrícolas?

Rezende Filho (2008,  p.25)  afirma que o  sistema escravista  clássico,

mesmo com uma economia monetária e sendo urbano, foi “sustentado por uma

produção agrícola, notadamente cereais, azeite e vinho, enquanto teve um nível

técnico  baixo,  uma  demanda  limitada  e  custos  de  transporte  e  distribuição

exorbitantemente elevados.” Rezende Filho (2008, p.25-26), ainda em relação à 
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economia  grega,  salienta  que  esta  civilização  possuía  algumas  particularidades

como uma península penetrada pelo mar, um relevo bem acidentado, terras férteis

limitadas,  além da inexistência  de  portos  naturais  adequados para  embarque e

desembarque para trocas comerciais, ou pessoas etc.

Avançando em suas análises, Rezende Filho (2008, p.26-33) diz que a economia

grega é marcada por três fases: o período arcaico (século VIII a.C. até meados do V

a.C.); o período clássico (meados do século V a.C. até finais do século IV a.C.); e o

período helenístico (finais do século IV a.C. – meados do século II a.C.). Por hora,

como  citado  anteriormente,  aqui  se  concentra  a  análise  dos  dois  primeiros

períodos.

O autor afirma que a

economia  grega  adquire  seus  traços  básicos  –  preponderância  da
produção de azeite e vinho, urbanização, monetarização e introdução da
escravidão –, durante um período que vai do século VIII a meados do V
a.C.,  como  consequência  da  desestruturação  de  sua  base  econômica
anterior, centrada na atividade agropastoril e na propriedade comunal
da terra.  (REZENDE FILHO, 2008, p.26)

E continua, agora sobre a economia do período clássico.

A  grande  prosperidade  econômica  que  as  cidades-Estados  gregas
usufruíram durante essa época, não produziu mudanças significativas na
esfera da produção. A técnica continuou rudimentar, e a base da economia
como um todo permaneceu sendo a produção de azeite e vinho, enquanto
a difusão da escravidão fez com que mesmo os pequenos proprietários
agrícolas  passassem  a  utilizar  regularmente  o  trabalho  de  escravos.
(REZENDE FILHO, 2008, p.28)

Observa-se que no decorrer de quatro séculos, a escravidão da Grécia

Antiga se consolida como uma forma de trabalho que envolve a produção e se

torna fundamental para a prosperidade da sociedade grega.

Um outro autor relevante a ser analisado e que trabalha a questão da 
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sociedade e da economia da Grécia Antiga é Moses Finley. Segundo Finley (1986), a

relevância da mulher no processo de organização da “economia” grega era vital

para a sustentação dessa sociedade. A própria origem da palavra “economia” vem

de oiko (casa) e nomia (administração). Se o homem grego possui o “ócio”, tempo

necessário para pensar e tratar dos assuntos pertinentes à administração da polis

grega, é devido ao fato de ter um suporte importante proporcionado pela mulher

na  administração  da  casa,  onde  a  mesma  cuidava  da  educação  dos  filhos,  dos

recursos  financeiros  domésticos,  da  fiscalização  dos  trabalhos  do campo,  entre

outros afazeres.

Para Finley (1986) quando se pensa sobre o conceito de economia na

antiguidade, precisa ser levado em consideração alguns pontos importantes: 1. a

periodização; 2.  os modelos de análise: marxista,  por exemplo; 3.  o conceito de

economia  expresso  nas  fontes  primárias.  Em  relação  a  este  último  item,  por

exemplo, tem-se Xenofonte, um antigo pensador que viveu naquele período e que

em  seus  estudos  Oeconomicus dizia  que OIKONOMIA  significa  OIKOS  =  Casa,  e

NOMIA  =  Lei.  Parece  que  a  Casa poderia  ser  considerada  uma  unidade  de

produção.

Retomando Finley (1986), salienta que para os gregos a mulher tinha

uma função primordial na sociedade que era a de administrar a casa, enquanto os

homens, ficando livres dos afazeres “domésticos”, teriam condições e tempo para

exercerem a  cidadania.  Ao analisar  esta  situação conclui-se que a economia da

antiguidade não seria canalizada única e exclusivamente para a busca do lucro,

mas era de subsistência com base na agricultura.

Ao estudar o período da antiguidade clássica seria importante tomar

alguns cuidados ao tentar compreender a sociedade daquele momento histórico. 
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Primeiramente, salienta-se que somente um modelo explicativo de análise como o

marxista não daria conta, segundo Finley (1986), de explicar toda a complexidade

que envolve aquele período. Fora esta questão, em segundo lugar, observa-se que

as fontes  primárias são  fundamentais  para  entender  qual  era  a  ideia  que  os

indivíduos daquela mesma época tinham a respeito da economia, da sociedade, ou

da religião.

Em  relação  às  fontes  primárias  seria  prudente  citar  Columella,  um

indivíduo que  viveu na  antiguidade.  Em seu fragmento  de  livro  De Re  Rustica,

observa-se  a  preocupação  em  relação  à  administração  das  terras  que  o

proprietário deve ter.  Em uma passagem quando trata dos arrendatários: “E eu

mesmo trago na memória ter ouvido P. Volúsio, homem riquíssimo e velho cônsul,

assegurando que a propriedade mais feliz era aquela que possuía arrendatários do

próprio  local...”  Mais  adiante,  Columella  afirma  as  vantagens  que  tem  um

proprietário ao arrendar suas terras. O arrendamento seria melhor do que deixar

as terras nas mãos dos escravos.

As  passagens  das  fontes  primárias  manifestam os  pensamentos e  as

preocupações  dos  homens  que  viveram naquela  época.  É  lógico que esta  visão

poderia ser considerada restrita, pois não inclui a visão de um escravo. Entretanto,

mesmo assim, serve para auxiliar, para entender um pouco mais a sociedade antiga

e  o  próprio  homem  daquele  período  histórico. Diante  disso,  conclui-se  que  a

sociedade  grega  antiga  era  patriarcal,  hierarquizada  e  que  ansiava  por

racionalidade.

Religião, racionalidade e o homem grego

A religião levanta muitos debates polêmicos. Pode-se afirmar que a 
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mesma está relacionada com “Fé”, com “Divindade”, com cultos e crenças em um

“Ser Transcendental”,  ou “Força Superior que rege o Universo”.  Entretanto,  sua

conotação se  modifica  quando levada em consideração o “Mito”.  Neste  sentido,

religião para os antigos gregos não é o mesmo que para os homens atuais. Além

disso, tem-se um processo de transformação do pensamento grego que começa ser

configurado  talvez  na  época  de  Tales  de  Mileto:  é  a  transição  entre  Mito e

Racionalidade.  Tanto  o  primeiro,  quanto  o  segundo,  buscaram  explicar  os

fenômenos da natureza e as inquietudes humanas.

Talvez os antigos nem utilizassem o termo religião como se utiliza hoje,

porque a adoração transcendental era realizada em cultos domésticos e em rituais

voltados  aos  deuses  dos  antigos  templos.  E  estas  manifestações  entraram para

história como Mitologia.

No livro Mundo Greco-Romano, organizado por Moacyr Flores, tem um

capítulo intitulado Mitologia grega e romana, escrito por Harry Rodrigues Bellomo,

onde este último defini o que é Mito.

[...] A palavra mito tem uma série de conceitos antropológicos, filosóficos
e  históricos.  Gosto  muito  do  conceito  de  Levi-Strauss,  bastante
antropológico, mas muito útil para o historiador. O conceito é o seguinte:
o  mito  é  uma  “estória”  irreal,  fantástica,  mas  o  conceito  aborda  um
problema real, daí sua importância. (BELLOMO, 2005, p. 91)

Segundo  Bellomo,  o  mito  pode  ser  considerado  uma  narração

“fantasiosa”, porém tem relação com o mundo real dos seres humanos. Em suas

análises o autor estabelece uma comparação com arquétipos atuais: os orixás afro-

brasileiros.

Ogum  é  o  senhor  da  guerra  (Marte),  portanto  corresponde  a  uma
personalidade  agressiva;  Oxum  é  o  orixá  sensual,  amante  amorosa,
arquétipo da deusa Vênus; as filhas de Iemanjá, a mãe dos orixas,  são
maternais, amorosas e zangadas, como a deusa Hera. (Idem)
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Observa-se na passagem anterior uma relação que o autor faz com a

cultura afrodescendente brasileira.

Outro aspecto relevante observado por Bellomo é o fato da maior parte dos deuses

gregos  ter  certa  relação com a  natureza.  Existe  um grupo que  estaria  ligado à

criação do Universo.  Este grupo pode ser considerado os  “deuses  primordiais”.

Estes são o Caos e a Noite, Anteros e Eros. O Universo teria sido originado através

do Caos. Sobre este aspecto, na Bíblia cristã em Gênesis observa-se “que no início

havia o caos” (BELLOMO, 2005, p. 93). Segundo Bellomo, os “mitos cosmogônicos”

(deuses primordiais) são organizadores e antigos, datam da pré-história. Em um

momento posterior da história grega, os mitos foram interpretados por filósofos

que tentaram estabelecer e compreender seus sentidos.  E o  autor levanta  uma

polêmica.

Esta questão de que existe uma divindade criadora ou não, se existe uma
inteligência única que organiza o universo ou não, isso vai ser discutido
muito  depois  com  os  filósofos.  Na  Grécia,  discutir  mitologia,  não  é
discutir  religião,  é  apenas  discutir  o  sentido  filosófico  do  mito.
(BELLOMO, 2005, p. 93-94)

Sendo  assim,  para  os  gregos,  debater  mitologia  não  seria  analisar

religião  e  sim  buscar  compreender  o  “sentido  filosófico  do  mito”.  Esta  é  uma

abordagem do autor diferente, pois muitos confundem Mito com Religião. Talvez,

ao estudar estes temas (Mito e Religião) em relação à Grécia antiga, deva-se tomar

cuidado  porque  uma  questão  importante  é  o  que  se  considera  como  religião

atualmente, outra questão seria qual é a dimensão de religião que os gregos tinham

a 2.400 anos, ou a 2.600 anos atrás.

Bellomo também faz  uma comparação com a  tradição judaico-cristã.

Por exemplo, os mitos da narrativa da criação do homem na Grécia antiga são 
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muito parecidos aos de Eva, Adão e a cobra, na passagem em que Eva por pecado

original  é  expulsa  do  paraíso,  “quando Eva  acabou com o paraíso”  (BELLOMO,

2005, p.94).

No  mito  grego,  Pandora  é  a  primeira  mulher  e  também  destruiu  o
paraíso com sua curiosidade.  Zeus deu a ela um cofre,  recomendando
que  não  abrisse.  Ela  abriu  o  cofre  e  os  males  se  soltaram  e  se
esparramaram pela terra, onde até então não existiam males. Ficou no
fundo  do  cofre  apenas  a  esperança,  que  sobra  para  o  ser  humano.
(BELLOMO, 2005, p.94)

Estabelecendo  uma  relação  entre  o  período  da  civilização  Egéia,  os

tempos homéricos, a Grécia Arcaica e o Século de Ouro (séc. V), pode-se afirmar

que nos dois primeiros momentos da história grega os principais deuses eram as

“divindades  primitivas”  conhecidos  como  “Ciclopes”,  “Serpentes  Enormes”  etc,

seriam  as  forças  brutas  da  natureza  denominados  “Titãs”.  Já  nos  dois  últimos

períodos (Arcaico e Século de Ouro) pode-se afirmar que os deuses gregos sofrem

“transformações”,  um  certo  “refinamento”,  seriam  os  novos  deuses  conhecidos

como  “Deuses  do  Olimpo”  (Zeus,  Hera,  Apolo...).  Estes  últimos  eram  mais

civilizados e mais próximos dos homens.

Para Vernant (1993), no que diz respeito aos deuses, o homem grego

sabia que não poderia atingir a compreensão do Universo como os deuses gregos a

possuíam. Uma das regras fundamentais da sabedoria grega era que o homem não

poderia  pretender  jamais  se  igualar  aos  deuses  (VERNANT,  1993,  p.16).  Neste

sentido, afirma-se que havia uma preocupação do homem grego em compreender

o  mundo  transcendental,  um  mundo  que  estava  além  da  parte  física,  além  da

matéria.

Estudos históricos comprovaram que os cultos realizados pelos gregos

também se estendiam ao ambiente doméstico e não somente aos templos. Talvez 
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se pudesse dizer que os gregos eram uma sociedade sacerdotal, tanto quanto os

egípcios. Porém, não se entrará nesta polêmica. O fato é que até para ir à guerra, os

denominados  “Oráculos”  eram  consultados.  Os  “Oráculos”  poderiam  ser

considerados “pontes” entre os deuses, entre o mundo espiritual grego e o mundo

físico.

Observa-se que a mitologia era muito importante para o homem grego.

Um homem eclético em seus gostos e hábitos, as vezes contraditório, pois na Grécia

antiga, berço da democracia, existia escravidão. Mas um homem que ansiava pela

compreensão da natureza, do mundo, do cosmos que o cercava. Talvez daí, desta

busca, que ocorreu a utilização cada vez maior da racionalidade.

Marcos Sandrini,  em seu livro  As Origens  Gregas  da  Filosofia analisa

como ocorreu à  transição entre  Mito (confundido muitas  vezes  com religião)  e

Filosofia (no aspecto do surgimento da explicação racional). Transição complexa

porque tanto o primeiro, quanto a segunda buscaram compreender os fenômenos

da  natureza,  a  origem do  homem,  o  curso  das  águas,  a  vida  após  a  morte,  as

guerras, o movimento dos astros etc, temáticas que desde os primórdios estiveram

presentes  nas  inquietudes  do  homem  grego.  O  autor  observa  que  antes  do

aparecimento da filosofia

(…)  a  Grécia  apresentava  algumas  características  peculiares.  Era  uma
sociedade aristocrática,  agrícola  e guerreira.  A estrutura social  é  a de
uma  coletividade  dividida  em  duas  classes:  a  nobreza  que  vive
despreocupadamente em tempo de paz e que conduz o povo em tempo
de guerra, e o povo, dedicado fundamentalmente à agricultura e à criação
de gado. (SANDRINI, 2011, p.23)

Entretanto,  quando  o  autor  desenvolve  mais  especificamente  o

nascimento  da  filosofia  e  sua  relação  com  o  racionalismo,  faz  considerações

importantes.
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Costuma-se dizer  que  a  filosofia  e  a  ciência  surgem quando,  além da
explicação mítica, utiliza-se a explicação racional. Utilizamos a expressão
“explicação racional” para traduzir o termo grego logos. A filosofia surge
quando o  logos começa  a  substituir  o  mito como única  explicação  da
realidade em toda a sua complexidade. Esse acontecimento ocorreu, na
cultura grega, por volta do século VI a.C. (Idem)

Existem  muitas  polêmicas  e  lacunas  históricas  que  envolvem  Mito-

Filosofia-Razão. Perece que no início da formação da Grécia, do período Micênico

até o século VII a.C. o pensamento racional não existia. Entretanto, não poderia se

dizer  que  este  pensamento,  que  envolve  habilidades  cognitivas  humanas,  não

estaria vinculado ao pensamento mítico, em uma simbiose difícil de compreender,

mas que se complementariam? Esta é uma polêmica longe de ser resolvida, pois a

mente  humana  sempre  esteve  presente  buscando  compreender  o  mundo  e  o

universo desde os primórdios.

Outra questão a ser abordada é sobre a relação entre Ocidente/Oriente.

Existem estudos, por exemplo, sobre Pitágoras que concluem que este matemático

teve um grande avanço em seu modo de pensar e elaborar soluções matemáticas

depois que esteve com sábios no Egito antigo. E por que no mundo Ocidental dá-se

tanta importância aos estudos sobre o surgimento do pensamento racional grego,

sendo que enquanto os gregos viviam em tribos, existiam civilizações avançadas na

Mesopotâmia e na África? Além disso, quando se fala de racionalidade, da ação do

homem em buscar sua sobrevivência e soluções para seus problemas utilizando a

razão, deveria ser realizados estudos levando em consideração as formações das

grandes civilizações tanto ocidentais,  quanto orientais.  Será que para formar as

antigas civilizações, os homens da África, do Japão, da China, do Tibet, da Índia, do

Oriente Médio, não utilizaram a razão?

Diante do que foi exposto, pode-se indagar: Quem foi o homem grego da
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antiguidade?  Seria  extremamente  difícil  responder  esta  indagação,  justamente,

como já  citado anteriormente,  pelo  fato  de  existir  poucos “vestígios”  históricos

sobre o homem grego: poemas, cerâmicas, gravuras antigas que dão indícios de

como era a vida cotidiana, a cultura, o comércio, o culto aos deuses, ou a vida no

campo.

Neste sentido, em relação ao homem grego, pode-se no máximo, neste

artigo, fazer algumas conjecturas, ou levantar polêmicas, como foi feito. Nada de

conclusões. Como avaliar o homem grego e conseguir uma definição se o passado é

sempre  reconstruído  historicamente  através  de  novas  abordagens  e  de  novas

descobertas?

Como já citado, para os gregos, o cosmos, a origem da vida, a questão da

moral, da ética, da matemática, astronomia, lógica, literatura e filosofia eram temas

fundamentais em suas vidas. Um autêntico homem grego era aquele que antes de

governar  a  cidade-Estado,  tinha  o  domínio  de si  mesmo,  tinha  o  cuidado  de si

mesmo, um domínio sobre suas emoções, suas angústias e dores, sobre a cobiça e a

inveja que cega a alma. O  autogoverno, a  auto-reflexão, faziam parte do modo de

vida do homem grego.

Segundo pesquisadores,  os  pilares  da  educação grega realizadas  nos

antigos  liceus  tinham  como  base:  Mística,  Arte,  Ciência  e  Filosofia.   E  esta

amplitude de conhecimentos míticos e racionais acabaram propiciando condições

para  o  surgimento  de  Sócrates,  de  Platão,  Aristóteles,  Hipócrates,  Pitágoras,

Arquimedes, Ésquilo, Heródoto, entre muitos outros.

Considerações finais

Apesar das atividades ligadas ao comércio, à mineração, ou as 
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atividades financeiras, a conclusão que se chega é a de que na Grécia antiga a base

da economia estava relacionada ao campo e à administração dos bens materiais

domésticos.  Estes  dois  últimos  fatores  são  de  suma  importância  para  se

compreender todas as mudanças, ou características vindas da sociedade grega.

Em relação à oikonomia daquele período histórico, a boa gestão familiar

era fundamental para obter a boa prática da cidadania, a partir do momento em

que resta um tempo, o denominado ócio, para que o homem grego tenha condições

de defender os  interesses  de  seus  familiares  e  da  polis  grega  na  antiga  Ágora.

Parece que a Economia, ciência contemporânea fundada no século XIX, deve muito

aos gregos antigos.

Neste  sentido,  a  religião também possui  sua importância a partir  do

momento que através dos deuses o homem grego procurou as respostas de suas

inquietudes: de onde veio, qual sua origem, se existe vida após a morte, quem teria

criado o universo etc.  E avançando em suas formas de pensamento,  evoluiu até

chegar à racionalidade. Seria nesse contexto complexo de se analisar como é o da

antiguidade  que  o  homem  grego  se  constitui.  Um  homem  que  colaborou  para

fundar, solidificar e construir as bases econômicas, políticas e culturais do mundo

ocidental.
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Três Mundos, interação linguística e ensino de Filosofia. Um possível

direcionamento a partir de Karl Raimund Popper. 

Por: Antônio Carlos Persegueiro3

antonio_carlus@gmail.com

Resumo
A epistemologia de Karl Raimund Popper (1902-1994) apresenta, no âmbito dos
três  mundos,  a  emergência  de  uma  sólida  relação  estabelecida  entre  instâncias
dotadas de, à primeira vista, distinção; todavia, as quais se conectam e, com efeito,
tornam-se  dependentes  e  complementares.  O  texto  oferece  uma  breve
caracterização do  mundo 3,  mundo 2 e  mundo 1 seguida da interação linguística,
aspecto resultante  da  união entre  os  referidos.  Apresenta  a necessidade de,  ao
serem estudados,  os  três mundos estarem associados à dita interação,  visto ser
impossível  concebê-los  de  maneira  adversa.  Por  conseguinte,  fundamentado na
conecção  supracitada,  intenta  direcionar,  entre  os  elementos  tipicamente
popperianos,  objetividade,  falseabilidade e  crítica racional a  ensino  de  Filosofia.
Para nortear tais propósitos, buscar-se-á investigar a seguinte questão: observada
a concomitância entre os três mundos, da qual resulta a interação linguística, como
aplicá-la  ao  ensino  de  Filosofia? Na  tentativa  de  respota,  privilegiar-se-á  a
ininterrupta  autoformação  aliada  à  prática  docente,  atividades  a  serem
melhoradas no que toca, primeiramente, ao Licenciado.
Palavras-chave: Três Mundos; Interação linguística; Ensino de Filosofia; Popper.

Resumo
La epistemologio de Karl R. Popper (1902-1994) prezentas, en la kunteksto de la tri 

3 É mestre  em Filosofia  Moderna  e  Contemporânea  pela  Universidade  Estadual  do  Oeste  do
Paraná  –  UNIOESTE,  especialista  em  Filosofia  e  Sociologia:  diálogo  interdisciplinar  pela
Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, graduado e licenciado pela Universidade
Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO. É servidor público estadual, docente do Departamento
de  Filosofia,  lotado  no  campus  da  Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste  UNICENTRO,  na
cidade de Guarapuava/ PR, é servidor público estadual, docente de Filosofia, junto a Secretaria
de Estado da Educação do Paraná –  SEED/ PR.  É pesquisador,  desenvolvendo o Projeto de
Pesquisa sobre As funções da linguagem sob a perspectiva evolucionária popperiana. É autor
dos  fascículos  “A  importância  das  Humanidades  na  formação  do  indivíduo”  (2011)  e  “As
implicações éticas existentes entre indivíduo, exercício profissional e sociedade” (2009).
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Mondoj,  ŝprucas de solida rilato kiu establita inter instancoj havigis kun, unuavido,
distingo;  tamen,  ĝi  konektas kaj,  en efekto,  fariĝi  dependaj kaj  komplementaj.  La
teksto provizas mallongan priskribon de la Mondo 3, Mondo 2 kaj Mondo 1, sekvita
de lingva interago, rezultanta de aspektoj de la kuniĝo inter ĝi. La teksto montras la
neceso de,  al esti  studitaj,  la tri  Mondoj estas asociitaj al dirita interago, pro tio,
unufoje ke neeblas elpensi ĝin adverse. Tial, surbaze de la supre konekto, tio teksto
intencas direkti, inter elementoj tipe popperianaj, kiel: objektivecon, falsantece kaj
racia kritiko al Filozofa instruado. Por gvidi tiujn intencojn, serĉiĝos enketi tielan
demandon:  observita  samtempecon  de  la  tri  Mondoj,  kiuj  rezultoj  em  la  lingva
interaga, kiel apliki ĝin al la Filozofa instruado? Provante respondi tio, privilegiĝos
la  seninterrompa  memtrejnado  kombinita  kun  instruada  praktiko,  agadoj  por
plibonigi rilate, unue, gradecanto.
Ŝlosilvortoj: Tri Mondoj; Lingva interago; Instruado de Filozofio; Popper.

Considerações Iniciais.
Na  epistemologia  popperiana  emergem  os  três  mundos,  alternativa

explicativa adversa a dualismos, oposições e dicotomias. Tais elementos, por sua

vez,  portam  íntima  dependência  e  complementaridade,  das  quais  desponta  a

interação linguística, foco deste texto. Não obstante, mesmo sendo um tema pouco

explorado  em  relação  à  cosmologia,  indeterminismo,  falseabilidade  e  crítica

racional,  entre  outros,  cumpre  registrar  que  a  linguagem  permeia  várias

passagens. Destas, selecionar-se-ão algumas cujo teor constate a dita interação, ora

visualizada na relação firmada entre mundo 1, dos objetos materiais, mundo 2, dos

estados mentais ou de consciência e mundo 3, dos conteúdos lógicos.

À  diferença  de  tantos  filósofos,  correntes  e  escolas,  Popper  não

compreende  o  mundo de  maneira  fenomênica,  idealista  ou  materialista;  mas

realista! Conecta-o, explicitamente, à cosmologia grega, sobretudo aos préstimos 
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dos  Pré-Socráticos4.  Na  verdade,  o  filósofo  a  reconsidera  e  assimila  enquanto

(1972, p. 535) “[…] o problema de compreender o mundo – inclusive nós próprios e

nosso conhecimento como parte do mundo”. Quer dizer, exceto a gradação extensiva

desses conceitos, a qual indica maior amplitude do cosmos em relação ao mundo,

extrai-se que ambos estão lado a lado, merecendo, com efeito, a devida atenção. E,

em  hipótese  de  isso  não  ocorrer,  será  difícil  observar  a  presente  tripartição,

depreendendo-lhe  a  interação  linguística  originada  da  multilateralidade  dos

mundos. 

Com efeito, impelido à averiguação e melhor entendimento do mundo,

juntamente  com  tantas  questões  caras  ao  indivíduo,  inclusive  a  interação

linguística, Popper (1988, p. 43) sustenta que “o mundo, como nós o conhecemos, é

muito complexo, e embora possa possuir aspectos estruturais que são simples, em

algum  sentido  ou  outro,  a  simplicidade  de  algumas  de  nossas  teorias […]  não

implica a simplicidade intrínseca do mundo.” Em outros termos, o filósofo enseja

perpassar  a  obviedade,  como  também  lançar-se  à  análise  de  componentes  até

então incompreensíveis e, sob o prisma linguístico, indecifráveis e intraduzíveis.

Também acentua a importância de reconsiderar,  falsear e aprimorar  teorias,  ou

seja,  enunciações objetivas provenientes de exaustivos estudos os quais,  dada a

envergadura, convertem-se, portanto, em problemas filosóficos e científicos. 

Desse modo, imerso na investigação sobre o mundo tripartido, Popper

incrementa-lhe  o  pontilhamento  e  a  consequente  abertura  relacional,

indispensáveis a este todo. Tais traços favorecem a interação linguística, haja vista

que a mesma  resulta da coexistência entre os três mundos. Pressupondo-a, buscar-

4.  Para maior aprofundamento, dada a delimitação deste Artigo, é preciso consultar  O mundo de
Parmênides. Ensaio sobre a Ilustração Pré-Socrática, disponível, até o momento, nas versões inglesa
e espanhola.
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se-á, então, analisar a seguinte indagação: De que forma a concomitância entre os

três mundos, resultante da interação linguística, poderá ser aplicada ao ensino de

Filosofia?  No  intuito  de  respondê-la,  apresentar-se-á  a  relação  entre  mundo  3,

mundo 2 e mundo 1 permeada pela interação linguística. Logo após, selecionar-se-

ão objetividade,  falseabilidade e crítica racional, elementos conexos ao mundo 3, e

direcioná-los-ão  ao  ensino  de  Filosofia.  Espera-se,  por  meio  desta  aplicação,

fomentar  e  defender  a  centralidade  teórica,  relativa  à  autoformação  e  atuação

docente, manifesta, via de regra,  na prática de ensino e demais atividades a ela

inerentes.  

Relação e interação linguística entre mundo 3, mundo 2 e mundo 1.

Em  Popper,  os  três  mundos são  instâncias  relacionais  e  igualmente

dispostas.  Neles  figuram  distintos  e  dependentes  elementos,  entre  os  quais,  o

conhecimento  objetivo,  pertencente  ao  mundo  3.  Mesmo  coexistindo  e  se

integrando  à  materialidade  e  os  estados  mentais,  o  conhecimento  objetivo,

composto  por  inúmeros  conteúdos  lógicos,  porta  um  diferencial:  a  autonomia

oriunda do mundo 3. Tal peculiaridade constitui-se, ao lado do valor permanente,

na elevação dos ditos conteúdos. Até porque há a oscilação dos estados subjetivos,

como também, a limitação comum aos objetos materiais, ou seja, a incapacidade

de,  sem  a  ação  da  mente,  aceder  à  sua  própria  condição.  Nesse  sentido,  é

impossível,  alicerçado  em  Popper,  pensar  qualquer  um  dos  mundos de  forma

isolada,  tampouco  autossuficiente.  Em  contrapartida,  é  preciso  concebê-los  em

estrita conexão.

Assim  procedendo,  quando  observado  o  mundo  3,  extrai-se  a

correspondência do conhecimento objetivo ao substrato de vivências transmitidas 
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através de textos – sejam em línguas não-vernáculas ou vernáculas –,  símbolos,

obras  de  arte,  demais  registros  e  teorias  expressas  sob  linguagens  histórico-

naturais  e  artificiais.  E ainda,  o  conhecimento objetivo diz  respeito ao crescente

acúmulo  intelectivo,  de  permanente  importância,  atualidade  e  sentido,

indissociável do indivíduo e da humanidade. É, para Popper (1975, p. 78), o “[…]

conteúdo lógico de nossas teorias, conjecturas, suposições (e, se preferirmos, do

conteúdo lógico de nosso código genético).” O mencionado remete, por sua vez, a

uma dimensão  refratária,  responsável  pelo  armazenamento de dados,  cada  vez

mais enriquecidos, os quais foram (e são), enfim, elaborados ao longo de distintos

e conturbados períodos históricos. 

E, após detectado, seja em atividades filosóficas, científicas, artísticas –

e durante a transmissão de conteúdos escolares e não escolares, – somente através

do  conhecimento objetivo é que se realizam as mais variadas discussões.  Afinal,

toda  e  qualquer  atividade,  uma  vez  norteada  por  tal  modalidade  epistêmica,

obterá, por excelência, a centralidade no diálogo. Aliás, a interlocução efetuada sob

a égide do conhecimento objetivo engloba a sadia manifestação de concordâncias e

discordâncias  sem  que  prevaleçam convicções,  inclinações,  pseudoafirmações  e

pronunciamentos os quais lhes são adversos. Frente à presente demarcação entre

objetivo e subjetivo, Popper (1977, p. 191) declara: “[…] pensamentos no sentido de

conteúdos,  ou enunciados em si mesmos, e pensamentos no sentido de processos

mentais  pertencem  a dois  ‘mundos’  inteiramente  diversos.”  Assimilada  esta

distinção, infere-se que o conhecimento objetivo reclama a existência do mundo 3,

permitindo que,  a  partir  do  teor  lógico,  sejam derivadas  outras  perspectivas  à

explicação de dado assunto, sobretudo se o mesmo for explicitado em linguagem

científica, a saber, munido de centralidade teórica. 
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Por  conseguinte,  proporcionada  a  transmissão  ora  em voga,  cumpre

lembrar  que  o  mundo  3,  concebido  na  relação  com  o  mundo  2 e  mundo  1,

proporciona  a  perpetuação  da  cultura  como  um  todo.  Para  melhor  enfatizá-la,

Popper  (2002,  p.  40)  afirma  que  não  apenas  os  aspectos  físico-biológicos  são

apresentados  às  futuras  gerações,  mas,  no  âmbito  dos  três  mundos,  “[…]  os

produtos  da arquitetura,  da  arte,  da  literatura,  da  música,  da  erudição  e,  mais

importantes que estes,  os problemas,  teorias e discussões críticas das ciências.”

Todos estes são, por assim dizer, preservados e transmitidos pelo mérito (e em

razão) do mundo 3. 

A  título  de  enobrecer  a  relevância  dos  três  mundos,  bem  como  do

conhecimento objetivo, o filósofo (1975, p. 117) evoca o exemplo, por sinal infeliz,

segundo o qual, 

[…] depois de ter perecido a raça humana, alguns livros ou bibliotecas
possam ser encontrados por alguns sucessores nossos civilizados (não
importa que sejam animais terrestres, que se hajam civilizado ou alguns
visitantes do espaço exterior.) Esses livros podem ser decifrados. Podem
ser aquelas tábuas de logaritmos nunca antes lidas, só para argumentar.
Isso  torna  inteiramente  claro  que  nem  sua  composição   por  animais
pensantes  nem  o  fato  de  não  haverem  sido  realmente  lidos  ou
entendidos é coisa essencial para fazer de algo um livro, sendo suficiente
que possa ser decifrado.

Realmente, apesar de catastrófico, a suposição acima traz à pauta um

minucioso trabalho remontado a tempos imemoriais: a decifração de caracteres,

familiares  ou  totalmente  desconhecidos,  grafados  em  diferentes  momentos

históricos.  De  modo  particular,  quando  os  mesmos  são,  tanto  icônicos,  quanto

dígitos,  incompreensíveis  e  intraduzíveis,  urge  tê-los  enquanto  conhecimento

objetivo.  Dessa  maneira,  mesmo após muito tempo dedicado à sua assimilação,

poder-se-á esperar algum resultado ou, minimamente, avanço. Em todo caso, 
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independente do desmembramento linguístico, extrai-se a indissociabilidade entre

conhecimento objetivo  e linguagem, visto que,  em Popper (2002, p.  59),  há uma

estrutura  circular  segundo a  qual  “[…]  não  só  agimos  sobre  o  mundo  3,  como

também este  reage sobre nós.”  Eis,  novamente,  outra constatação da interação,

diga-se, linguística, haja vista o fato de não existir, para o filósofo, um pensamento

“puro” ou alinguístico.   

Feitas essas considerações, como dá-se, então, a relação entre as ditas

instâncias? Através da, em primeiro lugar, concepção tripartite de mundo, na qual

figura a multilateralidade entre os componentes. Ao detectar a relação sob o ponto

de vista do mundo 3, o qual, além de armazenar, unir e ampliar conteúdos lógicos,

é,  para  Popper  (2002,  p.  49),  “[…]  tão  real  como  o  mundo  1,  visto  que,  por

intermédio da acção do  mundo 2,  pode agir  não só sobre a nossa  mente  como

também sobre o corpo e,  deste modo, sobre o  mundo 1.”  Não obstante,  embora

ocorra,  atualmente,  o  direcionamento  da  atenção  a  elementos  materiais  e

subjetivos,  Popper,  ao empregar a relação entre os  três mundos,  apresenta uma

alternativa teórica contrária a excessos,  particulamente aqueles deste momento

histórico. Assim procedendo, esclarece (1977, p. 195) que:

[…] o  mundo 1 e o  mundo 2 podem interagir, bem como o mundo 2 e o
mundo  3,  mas  que  o  mundo  1 e  o  mundo  3 não  podem  interagir
diretamente,  sem  alguma  ação  intermediária  exercida  pelo  mundo  2.
Assim, embora somente o  mundo 2 possa atuar imediatamente sobre o
mundo 1,  o  mundo 3 pode agir sobre o  mundo 1 de maneira indireta,
devido à influência que tem sobre o mundo 2. 

Em segundo lugar, observada a relação, cumpre registrar a pertinência

da interação linguística. Esta consiste na complementação e ajustamento entre os

mundos,  mediante  abertura,  disposição,  necessidade  e  ânsia  por  se  entender  e

fazer-se entender via linguagem. Frente a isso, atente-se ao fato de Popper não 
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confundir os dois últimos conceitos; em contrapartida, pontua a distinção, a qual

está  unida  a  uma  tênue  relação.  Para  tanto,  nos  três  mundos,  visualizada  a

correlacionalidade,  faz-se  obrigatória  a  detecção  da  linguagem.  Caso  não  fosse

considerada, como expressar, socializar e transmitir, objetivamente, pensamentos

portadores  de conhecimento,  informações e  aprendizagens?  Na verdade,  face  à

impossibilidade de se levantar, bem como sustentar tal conjectura, nota-se que a

linguagem adquire caráter imprescindível aos  três mundos,  haja vista o trânsito

entre  eles  constituir-se,  portanto,  em  elo  e  complemento  entre  instâncias

diferenciadas, porém, coexistentes e altamente dependentes.

Após  breve  exposição  acerca  da  relação  entre  mundo  3,  mundo  2 e

mundo 1, como também do registro atinente à  interação linguística, voltar-se-á à

seleção  e  consequente  aplicação  de  determinados  elementos  epistemológicos

popperianos ao ensino de Filosofia. A próxima seção enfatizará a autoformação e,

de  igual  modo,  os  corriqueiros  pronunciamentos  efetuados  pelo  Docente,  no

intuito de torná-los fundamentados sob o ponto de vista teórico, além de demarcá-

los nos campos ideológico, de crença, político-partidários e de opinião.   

Objetividade,  falseabilidade  e  crítica  racional:  um  possível  direcionamento  ao

ensino de Filosofia. 

Para Popper, o  mundo é tripartite, relacional e dado linguisticamente.

Tal  concepção  é,  ao  que  parece,  favorável  à  aplicação  escolar  da  Filosofia.  A

motivação  para  o  presente  direcionamento  remonta  à  capacidade  de  interação

entre os  mundos,  a importância depreendida da ação refratária e cumulativa do

conhecimento  objetivo,  sempre  em  conexão  aos  estados  mentais,  bem  como  os

objetos  materiais.  Assim  sendo,  do  mencionado  pontilhamento  entre  essas

instâncias, desponta a condição – efetiva – de o Professor de Filosofia empregar a 
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relação aberta entre as instâncias. Nesta, destacar-se-á a perenidade dos conteúdos

lógicos  sobre  as  oscilações  subjetivas  e,  igualmente,  a  insuficência  dos  objetos

materiais ante a compreensão do mundo. E ainda, a aplicação ora em voga desfaz a

pseudocrença relativa à explicação total da realidade e,  por extensão,  dos fatos

única e exclusivamente em razão da matéria. 

Aliás,  não somente em Popper,  mas  em tantas  outras  abordagens,  o

mundo imediato não se basta à materalidade. Até porque o mesmo constitui-se em

um todo dinâmico e diversificado, formado por inúmeros elementos, entre eles, os

de  ordem  metafísica,  por  exemplo.  Reconhecida,  então,  a  pertinência  dos  três

mundos e, nestes, da interação linguística, como esta tripartição epistêmica pode

ser direcionada ao ensino de Filosofia? Uma razoável e contundente resposta parte

da não restrição à simplória divisão dualista do  mundo,  polarizada entre bem e

mal, belo e feio,  politicamente falando, direita e esquerda,  dentre outros traços.

Porém,  longe  de  suprimir  ou  desvalorizar  tais  categorias,  arraigadas  à  nossa

cultura,  escolas,  livros  e  vida  cotidiana,  busca-se  trazer  à  tona  sua  limitação,

particularmente, devido a rotulagens, antecipações de juízo e, também, conivência

com abordagens superficiais e tendenciosas. Em reação a tais efeitos, considera-se,

portanto, a alternativa dos três mundos plausível, particularmente no que toca ao

ensino de Filosofia. 

E, uma vez assimilada a dita concepção, tem-se os três mundos enquanto

pano  de  fundo,  acrescidos  da  objetividade,  falseabilidade e  crítica  racional,

componentes  extraídos  da  epistemologia  popperiana.  Após  breves  definições,

serão  sugeridos  possíveis  direcionamentos  à  prática  desta  Disciplina,

reincorporada ao Ensino Médio brasileiro a custa de tantas lutas e insistências.

Dessa maneira, destaca-se, primeiramente, a objetividade, recurso através do qual 
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se servem filósofos, cientistas e demais estudiosos, ávidos por obter e transmitir

centralidade  no  discurso  oral,  em  textos,  análises  e,  também,  em  simulações  e

experimentos. De todo modo, quando empregada, a objetividade ocasiona, a rigor,

pronunciamentos orais e escritos dotados de períodos claros e diretos, bem-vindos

às  cotidianas  exposições  e,  não  menos  importantes,  elaborações  textuais,

indispensáveis ao Officium do Licenciado em Filosofia.

Ademais,  a objetividade,  vale dizer,  trata-se de uma herança kantiana

refletida  em  Popper.  A  este  respeito,  o  último  não  elabora  uma  noção  de  tal

expressão;  apenas,  mediante  leituras  kantianas,  deseja  empregá-la.  Conforme

observado, a apropriação decorre de desvios, apelações e, até mesmo, confusões

relativas  à  exposição  de  todo  e  qualquer  assunto,  prejudiciais  à  transparência

enunciativa  e,  pudera,  à  transposição  didático-conteudística.  Imerso,  então,  na

promoção da clareza, acentua Popper (1972, p. 46):

O uso que faço dos termos ‘objetivo’ e ‘subjetivo’ não difere do de Kant.
Ele usava a palavra ‘objetivo’ para indicar que o conhecimento científico
deve  ser  justificável,  independentemente  de  capricho  pessoal;  uma
justificação será ‘objetiva’ se puder, em princípio, ser submetida a prova e
compreendida por todos.

Conservado o emprego em questão, o filósofo almeja demonstrar ideias,

fatos,  experimentos  e  averiguar  conceitos.  Visa  distinguir  e  ordenar

conhecimentos, pois, diante de crenças, inclinações e convicções excessivas, não se

descarta a propensão a insistências doutrinárias e imposições! Particularmente no

âmbito  do  conhecimento  científico  e,  por  extensão,  na  Relação  Professor-Aluno,

torna-se  defensável  o  distanciamento  de  tendências,  empatias,  antipatias  e

impressões  pessoais  em  detrimento  à  promoção  de  enunciados  e  exposições

coerentes, adquirindo, então, maior validade. Com efeito, mesmo sem cunhar uma 
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noção de objetividade, constata-se um valioso préstimo à autoformação do futuro

Licenciado:  o  refinamento  da  leitura  e  compreensão  do  mundo.  Tal  contributo

ocoasiona a centralidade teórica, explícita nas preleções, intervenções e produções

textuais, as quais enobrecem ainda mais a atuação profissional do egresso.  

Na verdade, a aplicação da objetividade sob bases kantianas, doravante

rememorada  por  Popper  culmina  na  justificação  racional  de  enunciados,

tendências, opiniões e, acima de tudo,  teorias,  fundamentais à autoformação e a

posterior transmissão de conhecimentos, independentemente do nível de ensino.

Consequentemente, vislumbrar-se-á a passagem de um processo educativo escolar

impregnado de senso comum a uma expressiva cientifização, benéfica a todos os

saberes  e  ciências,  sobretudo  aos  constantes  do  Currículo  Escolar.  Tanto  que,

segundo Schorn (2009, p. 168), “Popper pretende filiar-se à preocupação kantiana

com o conhecimento científico e fazê-la avançar,  por lhe parecer,  na tradição,  a

melhor referência racional.” 

Concomitante à  objetividade,  indissociável  à  aquisição de habilidades

atinentes ao exercício profissional do Licenciado em Filosofia, desponta o segundo

aspecto evocado por este texto: a falseabilidade. Em Popper, esta expressão remete

à demarcação, processo mediante o qual são estabelecidas fronteiras entre áreas;

todavia,  não  estanques.  O  exemplo  de  maior  empregabilidade  explorado  pelo

filósofo  consiste  em  abordar  o  que  pode  ser  considerado  ciência,  não-ciência,

metafísica e pseudociência.  Sem, contudo,  buscar  delimitá-los,  tem-se que,  para

Popper  (1972,  p.  42),  “a  falseabilidade separa  duas  classes  de  enunciados

perfeitamente  significativos:  os  falseáveis e  os  não-falseáveis;  traça  uma  linha

divisória no seio da linguagem dotada de significado e não em volta dela.” Não

prende-se ao sentido dos enunciados; mas permanece ao seu redor, imergindo na 
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linguagem, declarando se a asserção é ou não  falseável, além de sinalizar o valor

das mesmas, sem distinção. 

Ademais,  o  critério  em  questão  detecta  incoerências,  reclamando

ajustes. Para Popper (s/d, p. 68), urge “[…] traçar uma linha (da melhor maneira

possível) entre as afirmações, ou sistemas de afirmações, das ciências empíricas e

todas  as  outras  afirmações,  de  caráter  religioso,  metafísico  ou  simplesmente

pseudocientífico.” Isso ocorre em razão de auferir, mediante exame delimitativo, o

que,  até  o  momento,  tem-se  como  verdadeiro  ou,  quem  sabe,  pelo  menos

verossímil.  É  preciso,  porém,  reconhecer  a  impossibilidade  de  falsear todas  as

asserções. Afinal, nem todos os enunciados podem ser a ela submetidos, tal qual

uma  lei  natural,  por  exemplo.  Por  outro  lado,  quando  posto  à  averiguação  e

falseamento, o conjunto de enunciados – desde as mais simples frases – mostra-se

depurado, o que reduz, e muito, a propensão de erros. 

Por  conseguinte,  há  que  se  perguntar:  Se  a  falseabilidade auxilia  na

correção  e  posterior  ajustamento  de  sentenças,  como  empregá-lá  o  ensino  de

Filosofia?  Como  sabido,  no  Ensino  Médio,  há  a  alternância  entre  exposição  e

exercícios, sejam eles mensurados à média trimestral ou não. É indicado, por meio

de rigorosa seleção de textos,  dirigidos ao público-alvo,  aplicarem-se Exercícios

que envolvam a análise de mídias, redações opinativas e simulações nas quais a

falseabilidade entre  em  cena,  ou  seja,  discursos  nos  quais  ela  possa  ser,

explicitamente, aplicada, à moda de uma ferramenta sempre à disposição. 

Dessa forma, ante situações ou conceitos até então confusos, o Discente

poderá, aos poucos, exercer um melhor papel quando detecções de inverdades e

inadequações à mensagem do texto ou outro tipo de discurso acontecerem. Antes

disso, na própria leitura do texto-base, preferencialmente intercalada entre os 
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alunos,  o  Docente  deve conduzir  e,  se necessário  for,  interromper a  sequência,

explicitando  incoerências,  contradições  e  demais  erros  existentes.  Portanto,

sobretudo  em  atividades  de  leitura,  bem  como  na  concecução  de  Exercícios  e

Provas,  a  falseabilidade figurará  como,  diga-se,  um  recurso  não  apenas

metodológico, mas de análise, presente ao intelecto do alunato. Resta, a título de

apresentação básica, o Docente, ao abordar Eixos Estruturantes (Lógica, Teoria do

Conhecimento,  Filosofia  da  Ciência  e,  em tópicos  de  Filosofia  Política),  impelir  o

público-alvo à dita investigação. Ante a emergente necessidade, justifica-se o emprego

da  falseabilidade,  predominantemente  racional.  Isso  contribuirá,  portanto,  ao

melhoramento  da  interpretação  de  textos  e  discursos,  o  que  perpassará  a  esfera  da

Disciplina de Filosofia e cumprirá o papel de aprimorar habilidades plausíveis às demais

áreas do saber, respectivamente. 

Em terceiro lugar, elege-se a  crítica racional,  outro elemento herdado

de Kant.  A  propósito,  para  o  filósofo  prussiano  (2010,  p.  05),  esta  consiste  na

“faculdade da razão em geral, com respeito a todos os conhecimentos a que pode

aspirar,  independentemente  de  toda a experiência [...].”  Engloba o entendimento

puro e a experiência sensível, os quais, uma vez concebidos de forma integrada,

permitem assimilar a  crítica como uma das capacidades intrínsecas à razão. Mais

tarde, na recepção popperiana, reconhece-se a  crítica racional como sinônima de

filosofia. 

Análoga  à  falseabilidade,  a  crítica  racional também  dirige-se  a

constantes  exercícios,  alguns  no  âmbito  intelectual  e,  outros,  com  o  foco  nos

conteúdos  escolares.  Frente  a  isso,  assimilar-se-á  a  crítica  racional enquanto

constituinte do conhecimento científico, não podendo ser-lhe excluída5. Assim 

5. Enquanto o filósofo prussiano efetua a crítica da razão, Popper a entende como o acurado exame
acerca de um assunto a ser elevado à categoria de problema, demandando, portanto, averiguação.
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procedendo, a função, por excelência, atribuída à crítica racional é a de contestar

dogmas, pseudoafirmações e demais imposições, nocivas ao crescimento do dito

conhecimento,  bem como do indivíduo. Em contrapartida,  dada a ocorrência de

entraves  à  ampliação  do  conhecimento  científico,  cumpre  –  antes  da  crítica

racional  –  asseverar  que,  conforme  Porta  (2007,  p.  59),  “[…]  a  única  atitude

filosoficamente possível diante de certas colocações confusas, vagas ou absurdas é

não  entendê-las.”  Eis,  por  assim  dizer,  a  urgência  e  demanda  de  clareza  na

enunciação conjugada à a crítica racional.

De acordo com o exposto,  constatada a necessidade da clareza como

aporte  à  crítica  racional,  como,  no  âmbito  da  influência  kantiana,  Popper  a

articula? Em primeiro lugar, para elaborar e bem conduzir a crítica, Popper (1972,

p. 536) solicita “[…] enunciar claramente o problema e examinar,  criticamente, as

várias soluções propostas.” Isso significa elencar a questão,  levantar  hipóteses e

propor alternativas de resolução, o que, historicamente, nem sempre indica êxitos.

No entanto, mesmo independentemente de equacionar ou solucionar problemas,

compete  o  constante  emprego  da  crítica  racional,  haja  vista  o  risco  de  o

conhecimento científico  ter  a  omissão da referida,  o  que,  quando muito,  mal  o

caracterizaria.

Mas, como aplicar adequadamente a  crítica racional? Segundo Popper

(1972, p. 536), “[…] tentar saber o que outras pessoas pensaram e disseram acerca

do  problema  em  causa:  por  que  se  viram  compelidas  a  enfrentá-lo;  como  o

formularam; como tentaram solvê-lo.” Tal interpelação auxiliana identificação das

motivações,  insucessos,  erros  e  tentativas  de  resolução,  mesmo  no  caso  de  a

indagação  possuir  complexidade,  por  exemplo,  a  cosmológia.  Contudo,  esta

persistência não sinaliza que, devido à imensurabilidade do problema, dispensar-
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se-á a crítica racional. Pelo contrário, faz-se imprescindível perquiri-la.

Não obstante, Popper (1977, p. 147) assinala a importância de, no ato

da  crítica  racional,  almejar  e,  logo  após,  cunhar  “[…]  uma  teoria  passível  de

discussão, que possa ser submetida ao crivo da  crítica racional; preferentemente

uma teoria passível de prova, não uma teoria que se limite a apelar para nossas

intuições subjetivas.” Evoca-se, novamente, a  objetividade,  pois, em torno dela, a

análise  ou  debate  podem  ser,  no  plano  da  hipótese em  discussão,  efetuados

ordenadamente. Porém, caso prevaleça a subjetividade e seus caprichos, Popper

(1972,  p.  537),  em  tom  sarcástico,  afirma  que  “[…]  a  discussão  racional  se

encerrará, embora cada um de nós possa prosseguir alegremente, falando consigo

mesmo.”

Para  evitar  afirmações  irrefletidas,  bem  como  posicionamentos

ingênuos,  o  que difere  de  modéstia  e  humildade,  Popper resgata  as origens da

crítica  racional.  Segundo  ele,  constitui-se  em  aspecto  indispensável  à  própria

origem da Ciência ocidental, aqui compreendida em estrita união com a Filosofia.

Conforme Popper (s/d, p. 80),

A ciência começa, portanto, com os mitos e a crítica dos mitos; não se
origina numa coleção de observações ou na invenção de experimentos,
mas sim na discussão críticados mitos, das técnicas e práticas mágicas. A
tradição científica se distingue da tradição pré-científica por apresentar
dois estratos; como esta última, ela lega suas teorias, mas lega também
com elas, uma atitude crítica com relação a essas teorias. As teorias são
transferidas não como dogmas, mas acompanhadas por um desafio para
que sejam discutidas e se possível aperfeiçoadas. 

Assim,  a  crítica é,  conforme  Popper,  a  instância  adequada  ao

surgimento,  crescimento  e  constante  consolidação  da  ciência,  forma  de

conhecimento  elevada;  porém,  que  não  deve  ser  entendida  como  superior  às

demais, sendo, na verdade, um prolongamento daquilo que se origina na esfera do 
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senso  comum.  Portanto,  sem  a  ação  da  crítica,  certamente  a  supracitada  não

ocuparia  o  status  a  partir  do  qual  as  pessoas  estão  acostumadas  a  visualizá-la

atualmente. Por outro lado, a possibilidade de despertar não somente atenção, mas

sensibilidade,  bom senso  e  questionamento  ante  injustiças,  imposições  e  ações

deploráveis permaneceria em um nível alarmante.

Tanto para o ensino de Filosofia como para o âmbito da vida como um

todo  torna-se  ainda  mais  visível  a  ação  da  crítica  racional.  Até  porque  na

incessante adaptação humana ao mundo físico-biológico, desponta a intersecção

firmada com o mundo 3, incluindo o arcabouço teórico acumulado em milhões de

anos.  Esta  riqueza  porta,  segundo  Popper,  a  condição  de,  após  diversas

intempéries  ou  deploráveis  intervenções  humanas,  auxiliar  até  mesmo  em

prováveis  recomeços  da  civilização.  Desse  modo,  alicerçada  no  conhecimento

objetivo, a  crítica racional é vislumbrada como o recurso indicado à testabilidade

de proposições, ocasionando o melhoramento do saber cuja externalização se dá

na linguagem.

Considerações Finais.

A  tentativa  de  apresentar  recortes  atinentes  à  relação  entre  os  três

mundos e, em decorrência do êxito da mesma, enfocar-lhe a interação linguística

para, em seguida, direcionar os elementos da objetividade,  falseabilidade e  crítica

racional ao  ensino  de  Filosofia  não  se  mostra  simples,  bem  como  de  fácil

implementação.  A  princípio,  explicitar  a  abertura  relacional  dada  através  do

pontilhamento  entre  os  mundos,  os  quais  constituem,  cada  um  integrado  aos

demais, o  todo, equivale ao recurso didático empregado por Popper ao longo de

uma profícua trajetória intelectual. A este respeito, a correlacionalidade entre 
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mundo  3,  mundo  2 e  mundo  1 indica  a  limitação  explicativa  de  alterantivas

dualistas e dicotômicas de entendimento do dito mundo.

Após  definir  as  respectivas  instâncias,  o  texto  sustentou  a

impossibilidade  de  concebê-las  separadamente.  E  por  quê?  Ora,  pelo  fato  de

Popper ser um filósofo realista. Nesta postura, selecionar um dentre os  mundos

sinaliza abandonar a opção ora estudada. Foi colocada em questão aprender com a

interação linguística dos três mundos. Nesta, emerge a importância da clareza, pois,

embora tenhamos sensações, subjetividade e influência da materialidade, Popper

enaltece os conteúdos lógicos de pensamento, muitas vezes subjugados. Deles, via

mundo 3, por sinal linguístico, derivar-se-ão condições de entendimento, tradução

e decifração de inúmeras realidades, dependendo do interesse do indivíduo. Vale

dizer,  apesar  de  não  se  preocupar,  momentaneamente,  com  elementos

provenientes  da  Filosofia,  Ciências,  Arte,  Religiões,  Música  e  demais  formas  de

produção de conhecimento humano, Popper defende a atenção atribuída ao mundo

3,  receptáculo  cada  vez  mais  enriquecido  por  todo  o  arcabouço  cultural,  sem

nenhuma discriminação ou preconceito.  

Quando respondido o problema norteador deste recorte,  verificou-se

que, para aplicar a contento os três mundos e a interação linguística ao ensino de

Filosofia, é preciso envolvimento do Professor, pois, embora trabalhado na maioria

das  Graduações,  talvez  os  elementos  popperianos  supracitados  não  despertem

interesse relativo ao direcionamento ora apresentado. Não obstante, em caso de

insucesso  atestado  na  resolução  de  Exercícios,  Trabalhos  e  Provas,  far-se-á

imprescindível a revisão do preparo, exposição e, de igual modo, a forma como as

atividades foram montadas ou compostas. Certamente, após esta reflexão, os frutos

ou consequências serão melhores. 
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Em concomitância à estrutura tripartite do mundo, uma das inovações

epistemológicas  popperianas,  julga-se  razoável,  senão  promissor,  investir  na

exposição acerca da dependência e complementação entre os referidos. Ao mesmo

tempo,  para  favorecer  as  correções  de  enunciados,  revisão  de  conteúdos  dele

provenientes,  bem  como  o  ajustamento  de  construções  confusas,  outrora

detectadas pelos discentes sob a consução do Professor, reclama-se a consideração

da  objetividade,  falseabilidade e  crítica racional. Unido-as aos  três mundos e, logo

após, aos problemas circundantes ou indiretos pelos quais passamos na atualidade,

deferir-se-á  o  elevado  valor  de  tais  préstimos  conjugados  à  transmissão  da

Filosofia ao público adolescente e juvenil. Este, após a lenta e penosa reinserção da

Disciplina,  mostra-se,  via  de  regra,  inclinado  a  tomar  contato  e  discutir  tantas

indagações indeléveis à natureza humana, ao conhecimento e a vida sócio-política.
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Resumo
Esse trabalho visa refletir sobre a transposição de arte na obra Às avessas, de Jori-
Karl Huysmans. Crítico de arte e escritor, Huysmans compõe suas descrições como
pintores  utilizam traços  e  tintas,  praticamente rivalizando com a  arte  em si.  O
processo de transposição para a escrita das obras de arte presentes na casa do
Duque Jean Floressas Des Esseintes é descritivo, sendo que o autor nos apresenta
as obras “aos olhos” da personagem, nos permitindo compartilhar das sensações
de Des Esseintes, nos mostrando o  mundo sombrio e macabro como visto por ele.
Para tal reflexão, usaremos os apontamentos críticos de Catharina, Vieira, Moretto,
Jurt, Praz entre outros.
Palavras Chave: Transposição de arte; Literatura; Pintura.

Resumo

Tiu laboro celas pripensi pri  la arta transpono en la verko “Inverse”,  de Jori-Karl
Huysmans.  Artkritikisto  kaj  verkisto,  Huysmans  formitas  ĝiajn  priskribojn  kiel
pentristoj  uzas strekoj  kaj  inkoj,  praktike konkurantas kun la arto en si  men.  La
transpona procezo por la skribo de la artaĵoj ĉeestanta em la hejmo de la Duko Jean
Florenssas Donas Esseintes estas priskriba kaj la  aŭtoro prezentas la verkoj “en la
okuloj” de la karaktero, permesante nin dividi la sentoj de Donas Esseintes, 
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graduada  em  Letras  Português-Inglês  pela  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  –  UFSM.
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montrante nin la malluma kaj makabra kiel vidata de li. Por tia reflekto, ni uzas la
kritikaj notoj de Catharina, Vieira, Moretto, Jurt, Praz inter aliaj.
Ŝlosilvortoj: Arta transpono; Literaturo; Pentrarto.

Abstract
This work intends to discuss the transposition of art in the romance Against Nature,
by  Jori-Karl  Huysmans.  As  an  art  critic  and  a  writer,  Husymans  composes  his
description as painters use traces and paints, virtually competing with the art itself.
The process of transposition to writing of the works of art present in Duque Jean
Floressas Des Esseintes’s  house is  descriptive,  being presented to  us  “through the
eyes” of the main character, allowing us to share Des Esseintes sensations, showing
us the macabre and dark world as seen by him. For such, we will use as reference
works by Catharina, Vieira, Moretto, Jurt, Praz and others.
Keywords: Transposition of art; Literature; Painting.

Introdução

O  termo  “fin-de-siécle”  surgiu  na  França  e  deu  o  nome  à  corrente

artística e literária dos últimos anos do século XIX. Seu significado, em princípio,

era  “moderno”  ou  “atual”,  mas  com  o  passar  do  tempo,  o  conceito  tornou-se

negativo, provavelmente devido ao clima de incertezas e de declínio de padrões

comuns aos últimos anos do século XIX. Na literatura, associava-se “fin-de-siécle” a

tudo que  era  de mau gosto,  vulgar,  decadente,  a  ponto  de tornar-se  quase um

sinônimo de “decadentismo”. Há um sentimento de “fim de mundo” que faz com

que os homens vivam uma “sensação” de apocalipse,  o que,  consequentemente,

libera a imaginação. 

Em  1890,  François  Mainguy,  no  primeiro  número  de  uma  revista

intitulada Le Fin de Siécle, define o período da seguinte forma: “Tudo é misturado,

confundido, indistinto e reembaralhado numa visão caleidoscópica”. A literatura e 
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as demais artes  fin-de-siécle se dispersam em várias direções, em vários estilos e

sofrendo  várias  influências,  principalmente  dos  chamados  “mestres  de  ontem”.

Entre essas influências, podemos citar na literatura, Baudelaire e Edgar Allan Poe,

Wagner  na  música  e  Dante  Gabriel  Rosetti  na  pintura.  O  Decadentismo  tenta

preservar o sonho e o imaginário que teriam sido esquecidos com o Naturalismo.

Acreditava-se  que  com  o  avanço  da  ciência,  não  haveria  mais  espaço  para  a

imaginação,  a  poesia,  a  arte.  A  literatura  e  a  pintura  reividicavam  a

institucionalização da anomia e a consequente liberdade na criação. 

Havia a busca por uma arte que dispensasse o motivo, o tema, e tudo o

que pudesse evocar a intenção de reproduzir,  de representar,  de dizer.  Para os

decadentistas, a arte se torna sua própria finalidade, ou seja, a arte pela arte. Sofrer

dos “males da alma” era chique, somente para os de sensibilidade refinada. Sofrer

por dinheiro, ou pela falta dele, era uma preocupação vil. Para os decadentistas,

trabalhar é uma atividade burguesa, e não dos aristocratas. 

O que todos queriam era ganhar dinheiro de forma livre, ser “rentier”

era a grande febre do momento, tanto entre jovens que viviam da mesada de seus

pais como pessoas que viviam de rendas provenientes do aluguel de propriedades,

ou até mesmo de aposentados vivendo de uma pensão. A casta de “rentiers” se

tornava cada vez maior, e era comum que pessoas, principalmente jovens, sem a

preocupação  de  “ganhar  a  vida”  trabalhando,  passassem mais  tempo na  pouco

exigente  vida  estudantil,  desperdiçando  suas  energias  (e  seu  dinheiro)

experimentando todos os prazeres e luxos que pudessem comprar. É nesse mundo

que encontramos o duque Jean Floressas Des Esseintes, protagonista da obra de

Huysmans intitulada Às avessas. O objetivo desse trabalho é analisar a forma como

Huysmans utiliza a visão e as sensações da personagem Des Esseintes para falar de
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arte.

A Transposição de Arte e Jori-Karl Huysmans

A  transposição  de  arte  teve  seu  apogeu  no  século  XIX  e  cabia  aos

escritores conseguir, com os meios própiros à língua, traduzir o efeito estético da

obra de arte, prolongando as sensações experimentadas ao observá-las, levando o

leitor a uma representação mental das obras plásticas que ele tenha (ou não) visto.

A  transposição  de  arte  simbolista  é  uma  escrita  da  visão,  percepção  e  da

representação  do  estado  onírico,  místico  e  alucinatório  despertado  pela  obra

pictural.  Segundo  Lucbert,  citada  no  texto  “Transposição  de  Arte  em  Textos

Franceses e Brasileiros do Simbolismo”, de André Soares Vieira, a transposição de

arte seria uma espécie de “deslocamento”, pois desloca o lugar da pintura para o

texto,  uma  “adaptação”,  pelo  processo  de  textualização  da  pintura  e  uma

“transformação”, por transformar a arte pictural em arte escrita. 

O processo da transposição de arte torna-se criador na medida em que

acrescenta algo ao quadro descrito, poetizando-o e exaltando suas qualidades, e só

pode ser produzido por “um crítico de arte com atributos de poeta”. Para Lucbert,

o escrito tende a se “pinturificar”, na medida em que o quadro se torna texto. A

pintura detém o poder de transfornar a linguagem da crítica de arte, tornando a

língua mais colorida, e não apenas a tradução do traço.

Para muitos escritores do período, a tarefa do crítico se assemelhava a

do tradutor, pois o crítico fazia uma “descrição”, uma “tradução” das obras de arte.

Entre os escritores que melhor transitaram pela pintura e literatura está Jori-Karl

Huysmans, que lançou mão de sua experiência como crítico para trazer a arte para

o texto, recheando com obras de arte seus romances. Huysmans escreve para 
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aqueles leitores que não tinham condições de ver as obras “ao vivo”. Ele coloca ali

suas impressões, suas lembranças da obra de arte, para que quem leia a tradução

escrita possa “vê-la”. 

Vieira  cita  também  nomes  como  Baudelaire  e  Proust,  escritores  e

críticos  de  arte  que  passearam  com  extrema  desenvoltura  pelas  duas  artes,  a

literatura e a pintura. 

Para Huysmans, a melhor crítica das artes deveria ser na forma de um

soneto, de um poema, fazendo com que a crítica não apenas descreva a obra de

arte, mas quase rivalize com ela. No fundo, o que Huysmans queria dizer é que ele

podia, com a pena, fazer até melhor que o pintor com seu pincel. Segundo André

Vieira (2013), artistas como Odilon Redon e Gustave Moreau “devem a Huysmans

grande parte do reconhecimento de que foram alvo pelo fato de terem sido citados

pelo escritor, seja em forma de críticas ou de transposição de arte em romances”. 

Joseph  Jurt,  em  seu  artigo  “Campo  Literário  e  Campo  Artístico  na

França” (1880-1900), coloca que Huysmans não era um escritor muito conhecido à

época, a não ser como discípulo de Zola. Essa condição “marginal” na qual ele se

encontrava pode ser o fator principal da habilidade de ele próprio tirar outros da

obscuridade. 

Esta marginalização talvez explique também o fato de Huysmans estar
apto  a  descobrir  pintores  que  ocupavam  posição  análoga  no  campo
artístico,  particularmente Moreau e Redon,  do mesmo modo como irá
contribuir  de  maneira  decisiva  para  tirar  os  “poetas  malditos”  da
obscuridade ao abordar Mallarmé e Verlaine em Às avessas. (JURT, 2003,
s.p)

Alguns dizem que Huysmans é um pintor que pinta com as palavras,

outros, que é um escritor que pinta com a pena. As transposições de arte são muito

presentes nas obras desse descendente de pintores holandeses que desde cedo 
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exprimiu seu desejo  de  escrever  como um  pintor,  enriquecendo sua  obra  com

aspectos tomados da pintura, na tentativa de tornar a escrita “visual”. 

Aos olhos de Des Esseintes

Às avessas é um romance considerado como a “bíblia” do decadentismo,

e traz no seu título – traduzido para o Inglês como “Against Nature” ou “Against the

Grain” – a sugestão de estar “contra a corrente”. Em Às avessas, a descrição é feita

pela  técnica  descritiva.  A  personagem  está  ali  contemplando  e  descrevendo.

Huysmans insere as descrições no romance vistas pelos olhos de Des Esseintes –

não  de  Huysmans,  o  crítico  de  arte  –  o  que  permite  ao  leitor  participar  da

introspecção da personagem. 

Des  Esseintes  não  se  dá  a  conhecer  pelo  meio,  pelas  suas  relações

sociais, mas pelas relações que ele tem com a arte. É o olhar da personagem às

obras  que nos  dá a  ideia  de  quem ele  é.  A  arte  que ele  admira,  seus  pintores

favoritos,  com  seus  temas  macabros  e  perversos  onde  o  grotesco  é  evidente,

correspondem à sua visão de mundo. No livro, publicado em 1884, Huysmans nos

apresenta uma personagem de sensibilidade bastante aflorada, com seus altos e

baixos típicos da neurose comum ao período, que poderia facilmente ser um duplo

do autor,  apesar  de  não  ser  um livro  autobiográfico.  Des  Esseintes  busca  uma

essênica para a sua existência, é alguém que está em busca da sua identidade, e

isso está implícito no próprio nome Des Esseintes, que teria como tradução para o

português “das essências” e esta busca, que em princípio é característica de todo

artista, pode se tornar algo obsessivo, doentio, neurastênico.

Jean Des Esseintes era o último descendente de uma raça de homens

viris que vinha se “decompondo” com o passar dos anos e aos quais os casamentos 
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consanguíneos levaram a degeneração. O fato de Des Esseintes ser o último da sua

família e ser impotente, coloca mais uma vez a ideia de não deixar descendentes da

fraqueza, do decadentismo da sociedade. Perfeito exemplar de um dândi, vivia sua

vida de maneira provocadora, tudo o que ele fazia era para mostrar aos outros e

provocar inveja.  Depois de gastar boa parte da sua herança em festas e outros

gastos inúteis, e tomado por seu horror pelas pessoas e pela sua total incapacidade

de convívio em sociedade, aos trinta anos ele decide abandonar sua vida em Paris e

isolar-se em Fontenay-aux-Roses, mostrando sua negação completa do meio social

o qual ele sabe existir, mas do qual foge, refugiando-se na sua solidão. 

A infância de Des Esseintes, a sensação de abandono pela ausência dos

pais e a atmosfera sombria do internato de padres jesuítas onde ele teve toda a sua

educação formal, certamente afetaram seu gosto pela arte e pela literatura, bem

como explicam sua inclinação à solidão. O outro em Às avessas praticamente não

existe,  o  que  existem  são  as  lembranças  do  tempo  em  que  ele  era  um  dândi

inconsequente  e  vivia  nas  fanfarras.  Ao  refigiar-se  em Fontenay,  Des  Esseintes

renuncia ao convívio com as pessoas mas não ao seu prazer e à sua felicidade,

mostrando isso na preocupação em decorar cada detalhe da casa nova, fazendo

dela uma verdadeira obra de arte, escolhendo as cores e os ornamentos, buscando

a perfeição estética que confortaria sua alma atormentada pela neurose. 

Ele afirma que não é no mundo real que vai encontrar a felicidade, e sim

nas artes e que somente a arte justificaria a vida. Ferreira Catharina, em seu livro

Quadros  literários  fin-de-siécle:  um estudo  de Às  avessas,  de  Jori-Karl  Huysmans,

coloca que Des Esseintes decora a casa como um pintor “pela escolha das cores e

harmonias, além de possuir uma coleção de quadros que admira e faz admirar aos

que lêem o romance”, graças à perfeita descrição feita pela pena de Huysmans.
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As cores, em  Às avessas, marcam fortemente o estilo de Huysmans, em
sua tentativa de escrever como um pintor.  As  descrições picturais  do
romance, pelo intenso trabalho formal que exibem, pelas equivalências
paradigmáticas  e  efeitos  poéticos,  aproximam-se do poema em prosa,
gênero que privilegia a reflexão sobre o texto. Na pena de Huysmans, a
descrição  pictural  está  no  cerne  do  redimensionamento  do  gênero
romanesco que, como vimos, apoia-se no poema em prosa. (CATHARINA,
2005, s.p)

 A partir do momento de seu isolamento em Fontenay, Des Esseintes

não interage com mais ninguém, somente com as artes. Qualquer contato que ele

tenha com o mundo externo é artificial, como através do aquário que ele manda

colocar  na  sua sala.  De uma sensibilidade aflorada,  todas  as experiências  eram

váildas para Des Esseintes e somente proporcinadas pela sua imaginação graças ao

isolamento.

Des  Esseintes  vive.  Catalogando  a  artificialidade  característica  do

período e que se encontra em tudo que o rodeia.  Ele não cria as obras, mas se

esforça para fazer de sua vida uma obra de arte. A paixão de Des Esseintes pela

estética  faz  o  protagonista  chegar  a  extremos,  como  tendo  a  ideia  bizarra  de

mandar cobrir  o  casco de uma tartaruga viva  de ouro e cravejá-lo  com pedras

preciosas, fazendo-a andar sobre um tapete persa com o intuito de dar movimento

aos seus desenhos e ressaltar suas cores escuras, ou ainda o episódio do órgão-de-

boca, no qual cada licor degustado lembrava-lhe o som de um instrumento muscial,

criando assim, uma “sinfonia interior”, os perfumes, a sala de jantar semelhante a

uma cabine de navio e até mesmo as plantas que só fazem parte do seu cenário se

lembrarem  algo  que  não  é  natural.  Levin  afirma  que  des  Esseintes “(...)  não

esconde o desejo de atingir o prazer do  deplacement  que crê existir apenas nas

lembranças, nunca no presente. Razão pela qual constrói réplicas mecânicas, que 
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lhe  permitem  imaginar  uma  viagem  sem  que  isto  implique  em  abrir  mão  do

isolamento e do conforto doméstico.” (LEVIN, 1996, p.43).

No capítulo V de  Às avessas,  Huysmans descreve alguns dos quadros

que  Des  Esseintes  possui  ornando  as  paredes  de  sua  casa.  Segundo  Ferreira

Catharina (2005), as “descrições nesse romance aproximam-se da pintura, criam

quadros formados com palavras”. As duas Salomés, de Gustave Moreau, uma à óleo,

intitulada  Salomé (1876) e a outra, uma aquarela, intitulada  L’Apparition (1876)

são as “meninas dos olhos” do protagonista. 

Essas duas imagens de Salomé, pelas quais a admiração de Des Esseintes
não tinha limites, viviam-lhe diante dos olhos, penduradas às paredes do
seu gabinete de trabalho, em painéis reservados entre as prateleiras dos
livros. (HUYSMANS, 2011, p. 125).

A  escolha  pelas  obras  de  Moreau,  um  dos  seus  favoritos,  veio  da

necessidade de romper com tudo que lhe lembrasse Paris e sua vida regressa. Com

seu total desinteresse pela vida contemporânea, Des Esseintes tomou a resolução

de somente ter, em seus aposentos na casa de Fontenay, quadros que fossem de

uma “pintura sutil, extravagante, mergulhada num antigo sonho, numa corrupção

antiga, longe de nossos costumes, de nossos dias” (Huysmans, 2011, p. 118). As

Salomés  de  Moreau  impressionam  tanto  Des  Esseintes  (Huysmans)  que  ele  as

descreve detalhadamente, colcando Salomé como uma deusa da Histeria, da Beleza

Maldita. 

Des  Esseintes  via  enfim  realizada  aquela  Salomé  sobre-humana  e
estranha que havia sonhado.  Ela não era mais apenas a bailarina que
arranca, com uma corrupta torção de seus rins, o grito de desejo e de
lascívia de um velho; que estanca a energia, anula a vontade de um rei
por  meio  de  ondulações  de  seios,  sacudidelas  de  ventre,
estremecimentos  de  coxas;  tornava-se,  de  alguma  maneira,  a  deidade
simbólica da indistrutível Luxúria, a deusa da imortal Histeria, a Beleza
maldita, entre todas eleita pela catalepsia, que lhe inteiriça as carnes e
lhe enrija os músculos; a Besta monstruosa, indiferente, irresponsável,
insensível, a envenenar, como a Helena antiga, tudo quanto dela se 
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aproxima, tudo quanto a vê, tudo quanto ela toca. (Huysmans, 2011, p.
121)

Mario Praz, em A Carne, a Morte e o Diabo na Literatura Romântica, diz

que  Huysmans  vê  na  Salomé  uma  mulher  fatal  do  tipo  que  pode  destruir  os

homens. A descrição que Huysmans faz da figura de Salomé no quadro à óleo, aos

olhos de Des Esseintes, é de uma riqueza absoluta em detalhes, que faz com que o

leitor  “veja”  a  tela  e  quase  seja  capaz  de  compartilhar  com  Des  Esseintes  da

sensação ao observá-la.

A face recolhida numa expressão solene, quase augusta, dá ela início à
lúbrica  dança  que  deve  acordar  os  sentidos  entorpecidos  do  velho
Herodes; seus seios ondulam e, roçados pelos colares que turbilhonam,
ficam de bicos eretos; sobre a pele úmida, os diamantes presos cintilam;
seus braceletes, seus cintos, seus anéis, lançam faúlhas; sobre a túnica
triunfal,  recamada  de  pérolas,  ornada  com  ramagens  de  prata,
guarnecida de palhetas de ouro, a couraça de ourivesaria em que cada
malha  é  uma  pedra  entra  em  combustão,  faz  serpentes  de  fogo  se
entrecruzarem,  fervilha  sobre  a  carne  mate,  sobre  a  pele  rosa-chá,  à
marmoreados  de  carmim,  salpicados  de  amarelo-ouro,  matizados  de
azul-aço, mosqueados de verde-pavão. (Huysmans, 2011, p. 119-120)

O  quadro  L’Apparition,  também  retratando  Salomé,  era  para  Des

Esseintes ainda mais inquietante que o primeiro.  Na aquarela aparece a cabeça

decapitada de João Batista, “depois do delito, a Salomé seminua e assustada, menos

majestosa e arrogante, mas mais perturbadora que o quadro à óleo” (Praz, 1996).

Tal como o velho rei,  Des Esseintes permanecia derrotado, aniquilado,
preso  de  vertigem  diante  dessa  dançarina  menos  majestosa,  menos
altiva,  porém  mais  perturbadora  que  o  quadro  à  óleo.  Na  estátua
insensível e impiedosa, no inocente e perigoso ídolo, o erotismo, o terror
do ser humano amanhecera; o grande lótus tinha desaparecido, a deusa
se  desvanecera;  um  horrendo  pesadelo  estrangulava  agora  a  histriã,
extasiada pelo rodopio da dança, a cortesã petrificada, hipnotizada pelo
horror. (Huysmans, 2011, p. 124)

Além de Moreau, outros pintores simbolistas são mencionados. Odilon 
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Redon,  cujas  criações  possuíam  um  caráter  fantástico,  como  seus  quadros  Le

Cyclope  (1898-1900)  e  Araignée  Souriante  (1881),  que  faziam  Des  Esseintes

recordar coisas horríveis da sua infância, sendo tomado por um “indefinível mal-

estar”. Mais uma vez a descrição detalhada de Huysmans nos transporta à casa de

Des Esseintes em Fontenay e, juntos com ele, ficamos absortos a contemplar essas

figuras estranhas e ao mesmo tempo absolutamente extraordinárias.

Encerravam,  em  suas  molduras  de  pereira  bruta  debruada  de  ouro,
inconcebíveis aparições: uma cabeça de estilo merovíngio pousada sobre
uma taça; um homem barbudo, com ares de um só tempo de bonzo e de
orador de comício, tocando com o dedo uma colossal bala de canhão; um
aranha  assustadora  que  alojava  no meio do  corpo uma face humana;
certos  desenhos  a  carvão  iam  ainda  mais  longe  no  pavor  do  sonho
atormentado pela congestão (...) Esses desenhos excediam a tudo quanto
se possa imaginar; em sua maior parte, ultrapassavam as fronteiras da
pintura e inovavam um fantástico muito especial, o fantástico da doença
e do delírio. (Huysmans, 2011, p. 129)

Des  Esseintes  possuía,  em  molduras  de  ébano,  a  série  Perseguições

Religiosas,  de Jan Luyken. A arte de Luyken também provoca “arrepios” em Des

Esseintes, mas, assim como Redon, o faz ficar horas a observar seus detalhes mais

macabros, mais “sangrentos”. Essa característica de meticuloso observador de Des

Esseintes, faz com que ele perceba também os detalhes, como as vestimentas, a

arquitetura e os costumes da época, e tornando-o um admirador da obra desse

gravador holandês. Ele dizia que as estampas de Luyken eram “verdadeiras minas

de informações”, e que podia contempá-las por horas a fio sem cansar, ajudando-o

a passar os “dias rebeldes a livros”.

(...) espantosas lâminas contendo todos os suplícios que a demência das
religiões inventou,  lâminas onde bramia o espetáculo dos sofrimentos
humanos,  corpos  crestados  sobre  braseiros,  crânios  com  a  calota
decepada  por  sabres,  trepanados  por  pregos,  entalhados  com  serras,
intestinos  arrancados  do  ventre  e  enrolados  em  bobinas,  unhas
lentamente extraídas com tenazes, pupilas vazadas, pálpebras reviradas
com aguilhões, membros desconjuntados, quebrados com cuidado, os 
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ossos postos a descoberto, demoradamente raspados a faca. (Huysmans,
2011, p. 126) 

Huysmans descreve outras obras presentes na casa de Des Esseintes,

com  A  Comédia  da  Morte,  e  O Bom  Samaritano,  ambos  de  Bredin.  Nota-se,  da

mesma forma que nas descrições citadas anteriormente, que Husysmans empenha-

se  em  manter  o  seu  leitor  absorvido  nas  obras  de  arte,  inebriados  com  as

sensações experimentadas por Des Esseintes ao observá-las.

A  Comédia  da  Morte,  de  Bresdin,  onde,  numa  paisagem  inverossímel
eriçada  de  árvores,  de  matas  de  corte,  de  maciços  de  vegetação  que
assumem formas de demônios e fantasmas, recoberta de pássaros com
cabeça de rato, caudas de legumes, sobre um chão semeado de vértebras,
de  costelas,  de  crânios,  erguem-se  salgueiros  nodosos  e  gretados,
encimados de esqueletos agitando, braços no ar, um ramilhete, entoando
um  canto  de  vitória,  enquanto  um  Cristo  se  desvanece  no  céu
pardacento, um eremita reflete, a cabeça entre as mãos, ao fundo de uma
gruta, e um miserável morre, exaurido pelas privações, extenuado pela
fome, estendido de costas, os pés diante de um charco.
O  Bom Samaritano,  do mesmo artista, imenso desenho a pena, traçado
sobre  pedra:  um  extravagante  emaranhado  de  palmeiras,  sorveiras,
carvalhos, crescidos todos juntos, a despeito das estações e dos climas;
um trecho de floresta virgem coberto de macacos, de mochos, de corujas,
corcovado de velhos cepos tão disformes quanto raízes de mandrágora;
um bosque mágico com uma clareira aberta em seu meio, a qual deixa
entrever, ao longe, atrás de um camelo e do grupo do Samaritano ferido,
um rio de depois  uma cidade feérica,  erguendo-se sobre  o horizonte,
subindo num estranho céu pontilhado de pássaros, encrespado de vagas,
como que enfunado de fardos de nuvens. (Huysmans, 2011, p. 128)

Huysmans consegue,  com suas descrições impecáveis,  quase que nos

transportar  para  dentro  do  seu  romance,  fazendo-nos  perceber  algumas  das

características  mais  bizarras  do  protagonista.  Os  excessos  de  Des  Esseintes

apresentam um desvio de uma norma estabelecida como “correta” para o período.

Fulvia Moretto, no artigo Caminhos do Decadentismo Francês coloca que podemos

encontrrar “traços de várias personalidades da época” na “figura compósita de Des 
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Esseintes”, citando Poe, Baudelaire, Mallarmé Moreau e Redon como influênicas.

Huysmans  não  se  contenta  apenas  em  explicar  a  obra  de  arte,  ele

prefere  a evocação de sentimentos.  A  transposição de arte feita por ele em  Às

avessas é uma escrita da visão, da percepção, uma representação das sensações

despertadas pela obra pictural, um prolongamento do caráter instantâneo da visão.

Conclusão

A obra de Jori-Karl Huysmans nos encanta não só pela descrição de arte

presente em grande parte do romance, mas pela forma com que foi escrito. Uma

das suas principais características é que, após o capítulo intitulado “A Notícia”, o

restante  dos  capítulos  podem  ser  lidos  em  qualquer  ordem.  Eles  são

independentes, cada um contendo uma lembrança de Des Esseintes, uma sensação,

uma  experimentação  artística  desse  protagonista  fascinante  e  intrigante,  e  que

constituem  toda  a  ação  existente  no  romance.  O  poder  do  esteta  despreza  a

brutalidade e a materialidade da construção e prefere uma criação imperceptível,

cuja  atitude  do  narrador  enfatiza  a  natureza  enganosa,  o  esteta  permanece

desconhecido para aqueles que não compartilham de sua paixão. As experiências

do herói de  A Rebours estão constantemente invalidando as leis da natureza:  o

esteta trabalha para criar efeitos, fazer a economia da sua causa. Cada experiência

é acoplada com um componente imaginário, animada pelo mesmo objetivo.

As descrições perfeitas e detalhadas às quais nos presenteia Huysmans,

através  de seu protagonista,  o Duque Jean Floressas  Des Esseintes,  deixam-nos

encantados com a beleza e sedução da Salomé de Moreau, nos causa náusea com as

babárias das Perseguições Religiosas  de Luyken e nos arrepiam com as aranhas e

cíclopes de Redon.
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RESUMO:
O presente trabalho aborda o processo histórico que culminou com a Revolução
Inglesa  do  Século  XVII.  Tema  clássico  nos  estudos  históricos,  em especial  pela
ascensão  da  burguesia  ao  poder  e  suas  consequências  para  o  mundo
contemporâneo;  o  trabalho  discorre,  inicialmente,  sobre  os  antecedentes  e,
posteriormente,  sobre  o  desenvolvimento da Revolução Inglesa  do século XVII,
mostrando quais os atores, instituições e interesse que estavam em jogo ao longo
de  intensos  e  acaloradas  disputas  e  conflitos  embasado,  principalmente,  na
historiografia inglesa que reconsiderou os limites e possibilidades desse processo
revolucionário e suas implicações.
Palavras-chave: Século XVII; Revolução Inglesa; Burguesia.

Resumo
Tiu papero diskutas historian procezon kiu kulminis en la Anglan Revolucio de la
XVII-an  jarcento.  Klasika  temo  en  historiaj  studoj,  precipe,  la  pligrandiĝo de  la
burĝaro al  potenco  kaj  ĝiaj  konsekvencoj por  la  nuntempa  mondo;  la  papero
diskutas, unue, pri antaŭaj, kaj, poste, la disvolviĝo de la Angla Revolucio de la XVII-
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an jarcento, montrante kio aktoroj, institucioj kaj interesoj, kiuj estis en ludo dum
intensa  kaj  varmigita  kverelojn  kaj  konfloktojn  bazitaj,  ĉefe,  en  la  angla
historiografio ke rekonsideritaj limojn kaj ebloj de ĉi tiu revolucia procezo kaj ĝiaj
sekvoj.
Ŝlosilvortoj: XVII-an jarcento; Angla revolucio; Burĝaro.

Abstract
This paper discusses the historical process that culminated in the English Revolution
of the seventeenth century. A classic theme in historical studies, in particular by the
rise to power of the bourgeoisie and its consequences for the contemporary world;
the  paper, initially, discusses the  background and, after, on your  development  of
revolution, showing which actors,  institutions and interests that were at stake over
intense and heated disputes and conflicts grounded mainly in English historiography
that  reconsidered the limits  and possibilities  of  this revolutionary process and its
implications.
Keywords: XVII Century; English Revolution; Bourgeoisie.

Introdução

No  transcorrer  do  século  XVII,  um  intenso  processo  revolucionário

desencadeou  profundas  transformações  sociais,  políticas  e  econômicas  na

Inglaterra.

A autoridade divina do poder real foi contestada, bem como os antigos

direitos  sobre  a  posse  da  terra  e  o  controle  ideológico  imposto  pela  Igreja

Anglicana;  nos campos ingleses,  elementos  da pequena nobreza rural,  a  gentry,

enriqueciam,  abrindo  caminho  ao  liberalismo  e  ao  “lento”  e  “complexo”

desenvolvimento do capitalismo. Esse processo ficou conhecido como Revolução

Inglesa.

Na explicação da historiografia “tradicional”, a revolução representou a

queda da velha ordem feudal e a passagem do poder para as mãos de um novo 
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grupo  social  (a  burguesia),  após  uma  guerra  civil  entre  parlamentaristas  e

realistas,  ignorando  assim  a  participação  dos  grupos  radicais,  ou  seja,  os

representantes dos grupos populares. Estes sujeitos desprezados constituíram os

“não ditos” do tradicionalismo historiográfico, ou seja, os “Excluídos da História”,

nos  termos  utilizado  pela  historiadora  francesa  Michele  Perrot,  designando  os

grupos  sociais  constituídos  por:  mulheres,  operários  e  prisioneiros  não

trabalhados ou desconsiderados pela historiografia tradicional (PERROT, 1988).

O tradicionalismo historiográfico também afirma, erroneamente, que as

razões dessa disputa (partidário da velha ordem contra os partidários dos novos

grupos sociais) podiam ser encontradas no que o grupo político denominado de

leaders dizia  sobre  as  razões  dessa  contenda.  No  entanto,  o  historiador  inglês

Cristopher Hill reverberando a atual concepção de história é enfático ao nos dizer

que: “As causas da Guerra Civil [Inglesa] devem ser procuradas na sociedade, não

nos indivíduos” (HILL, 1985, p. 15).

Transfigurações sociais e econômicas

 Para entendermos esse processo revolucionário, é importante ter em

mente  as  modificações  ocorridas  na  economia  e  na  sociedade  inglesa  entre  os

séculos XV e XVII, período em que a Inglaterra foi governada pela dinastia Tudor

(1485  a  1603)  e  os  principais  soberanos  foram  Henrique  VIII  (1491-  1547)  e

Elizabeth I (1533-1603) que estabeleceram a Igreja Anglicana.

No início do século XVII a sociedade inglesa era predominantemente

rural,  período  em  que  a  população  vivia  em  comunidades  locais  isoladas,

produzindo lã e víveres para o próprio consumo. As terras eram cultivadas visando

o sustento familiar e passavam de pais para filhos. Os camponeses, por sua vez, 
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exploravam  seus  lotes  em  faixas  dispersas  pelas  propriedades  senhoriais,

utilizando também as terras “comunais” dos domínios senhoriais para caça, pasto e

obtenção de madeira, pagando ao senhor uma renda em trabalho ou víveres pelo

uso da terra, num sistema denominado de aforamentos.

Gradualmente, a partir do século XV, essa forma de organização passou

a sofrer modificações. Os gêneros agrícolas e as lãs produzidas começavam a ser

vendidos  em  mercados  mais  amplos  suscitando  o  crescimento  das  relações

comerciais coloniais, principalmente com a comercialização dos tecidos ingleses e,

concomitantemente, o desenvolvimento das relações monetárias entre senhores e

arrendatários , elevação dos preços e a venda de terras confiscadas junto à Igreja

Católica. Assim:

Os  que  tinham  dinheiro  começaram  a  criar  grandes  rebanhos  de
carneiros,  a  produzir  comida para este  mercado mais vasto,  quer nas
suas propriedades, quer em terras arrendadas (HILL, 1985, p. 26).

Nesse sentido, a fácil obtenção da lã impulsionou a indústria têxtil, que

se espalhou pelas aldeias através do “sistema doméstico” de produção, o “putting-

out- system”,  pelo qual o trabalhador detinha o controle do processo produtivo,

porém,  dependia  de  um patrão  que  pagava  seu salário  e  vendia  o  produto  no

mercado, fugindo assim da vigilância e controle impostos pelas guildas nas cidades.

Esta  é  considerada  a  fase  de  pré-revolução  industrial  do  capitalismo,  a  qual  o

pensador prussiano Karl Marx (1818-1883) denominou de manufatura. (CATANI,

1983, p. 49-56; DECCA, 1987, p. 20-25)

À  medida  que  o  comércio  de  lã  e  a  produção  de  alimentos  se

intensificavam, para abastecer as áreas urbanas, a terra transformou-se num alvo

cobiçável ao investimento de capital. Os nobres rurais (gentry) e proprietários de 
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terras,  ávidos  por  dinheiro,  iniciaram,  então,  os  “enclousures”,  ou  seja,  os

cercamentos  de  seus  domínios,  expulsando  impiedosamente  os  camponeses  e

consolidando  suas  faixas  de  terras  dispersas.  Os  “enclousures”  objetivavam,

sobretudo,  converter  as  terras  agricultáveis  em  pastagens  para  a  criação  de

ovelhas, no intuito de atender às necessidades crescentes do mercado têxtil em

expansão.  Sem  acesso  a  terra,  os  camponeses  migraram  para  as  urbes,

transformando-se  numa  “leva”  de  indigentes  e  desempregados,  a  mão-de-obra

barata das pequenas fábricas que surgiam.

Muitos registros reverberaram essas transformações sociais, um bom

exemplo disso é o livro A Utopia do escritor Thomas Morus (1478-1535), que na

obra citada ressaltou que:

Em qualquer lugar da Inglaterra onde se produz lã, os nobres, os ricos e
até os abades disputam os campos de modo feroz (...). Eles retiram vastas
extensões  de  terra  da  agricultura  e  as  transformam  em  pastagens;
abatem as casas, as aldeias, deixando o templo... para os carneiros. (...);
enquanto  cultivadores  honestos  são  expulsos  de  suas  casas,  uns  pela
fraude, outros pela violência,  (...).  Os infelizes (...)  não tardam em ser
atirados na prisão como vagabundos (MORUS, s/d, p.44-46).

Os  cercamentos,  dessa  forma,  modificaram  os  domínios  há  muito

estabelecidos,  revogando  os  direitos  tradicionais  de  utilização  das  terras.  Os

aforamentos,  por  sua vez,  incapazes  de fornecer  as  novas rendas exigidas  pelo

mercado, foram sendo transformados em arrendamentos.  Era mais lucrativo ao

senhor das terras arrendá-las a preços exorbitantes que receber um pagamento

em espécie ou trabalho.

As regiões Sul e Leste da Inglaterra vincularam-se a produção de lã e

alimentos,  cujos preços estavam em ascensão.  Os proprietários  colocavam seus

produtos à venda no mercado, ou arrendavam suas terras a um agricultor 
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interessado na produção mercantil. As terras se valorizavam, adquirindo caráter

de uma mercadoria, sendo viável sua venda, compra ou arrendamento, ficando a

critério do proprietário.

Os  lucros  obtidos  no  comércio  e  na  exportação  de  mercadorias

passaram a ser investidos em terra,  por elementos que haviam prosperado nos

negócios urbanos e/ou nas têxteis das aldeias. Despontou, assim, um novo grupo

de  proprietários  rurais,  os  “agricultores  capitalistas”.  Dessa  maneira,  o  capital

acumulado nas cidades era aplicado na exploração comercial da terra.

Segundo o economista britânico e estudioso da história do capitalismo

Maurice Dobb (1987, p. 181-189), esse investimento de “acumulação primitiva”,

pela  qual  ocorria  a  transferência  de  bens  e  propriedades,  de  uma  classe  em

declínio (aristocracia feudal) para uma nova classe (burguesia) foi bastante enteso

nesse  momento.  Para  Dobb,  essa  transferência  acontecia  através  da  compra  e

revenda das terras, das hipotecas, coerção de pequenos proprietários, instituições

bancárias, acúmulo de metais preciosos e a inflação dele resultante.

Além da indústria têxtil, ainda desenvolveu-se na Inglaterra do século

XVI, a produção de ferro, carvão, vidro, sabões e etc. Nesse contexto, percebemos

como a expansão comercial e industrial atuou sobre as transformações agrárias, na

proporção que a maior produção de lã e alimentos, visava atender as crescentes

necessidades das áreas urbanas.

A  proliferação  do  capital  mercantil  dividiu  os  ricos  proprietários  de

terras em grupos antagônicos. De um lado, a alta nobreza, defensora dos costumes

feudais, apoiada na monarquia e no clero anglicano. Do outro, a burguesia urbana,

os “agricultores capitalistas” e a gentry, que já “(...) não era apenas uma classe de

proprietários agrícolas, era uma ideologia em expansão” (ARRUDA, 1984, p. 40); 
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favoráveis  aos  cercamentos,  livre  comércio,  puritanismo  e  vinculada  ao

Parlamento. 

A  riqueza  da  burguesia  tornou-se  um  perigo  crescente  à  Coroa.

Enquanto  os  que  produziam  para  o  mercado  enriqueceram,  os  que  possuíam

rendas fixas (aristocracia feudal, bispos e Rei) ficavam relativamente mais pobres,

assim como os camponeses e os trabalhadores assalariados.

Tensão e (Trans)formação

No final do séc. XVI, a chamada dinastia dos Stuarts ascendeu ao poder,

assim Jaime I (1566-1625) e Carlos I (1600-1649) governaram despoticamente de

1603 a 1640, período esse em que o Parlamento foi dissolvido. Preocupados em

conter a expansão mercantil,  incentivaram a ação das guildas  nas  cidades e os

aforamentos nos campos, além de aplicar altos impostos, empréstimos forçados e

monopólios sobre as indústrias a fim de revitalizar as finanças da Coroa.

A recusa ao pagamento dos impostos pela burguesia, a alta dos preços e

a invasão escocesa, acentuou a crise econômica de 1640, a qual levou a monarquia

à decadência. 

Na sua política de valorização da beleza externa do culto religioso, Carlos
I  tentou  impor  o  ritual  anglicano  à  calvinista  Escócia.  Em  1639  um
exército escocês invadiu o Norte da Inglaterra, (...).  O exército enviado
por Carlos I acabou por se unir aos insurretos e reclamar o pagamento
de  seus  soldos.  Isto  colocava  a  monarquia  diante  de  uma  falência
iminente. Não restava outra alternativa a não ser reunir o Parlamento,
(...). Tinha inicio a Revolução Puritana de 1640 (ARRUDA, 1984, p.73).

Além dos atritos com o Rei, o próprio Parlamento estava fragmentado.

A grande burguesia temia a sublevação das massas, na qual estavam apoiados os

grupos mais radicais do Parlamento, sentindo a necessidade de uma monarquia, 
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porém, reformada, capaz de atender seus interesses e controlar a animosidade dos

populares.

As  tensões  culminaram  em  uma  Guerra  Civil  (1642-1649),  entre

parlamentares  (Cabeças  redondas)  e  realistas  (Cavaleiros),  na  qual  os  grupos

pobres e os plebeus, levantaram-se sob a égide dos movimentos radicais (Levellers

& Diggers), conforme Hill (1985).

Os  Levellers representavam  os  membros  da  pequena  burguesia

(pequenos  proprietários  e  artesãos  ricos),  idealizavam  a  criação  de  uma

democracia pequeno-burguesa, formada por pequenos proprietários e exigiam no

seu programa de reformas o livre comércio, a extinção dos monopólios comerciais,

o fim do entrelaçamento entre Igreja e Estado, defesa da pequena propriedade,

entre outras (HILL, 1985).

No princípio  de  1649,  o  Parlamento  venceu  a  guerra,  instaurando a

Commonwealth  e  a  República  dos  puritanos,  período  em  que  Oliver  Cromwell

(1599-1658), general que liderou os Cabeças Redondas na Guerra Civil, governou

tiranicamente a Inglaterra (1649-1658). Nesse período, ficou explicito o quanto a

gentry e a alta burguesia, vencedoras da Revolução Puritana, eram reformadoras e

não  revolucionárias.  A  derrubada  da  monarquia,  foi  apenas  uma  consequência

inevitável  da  guerra,  as  reformas  do  programa radical,  foram apropriadas pela

República,  porém, sem o conteúdo democrático.  Oliver Cromwell assegurou seu

governo  com  mãos-de-ferro,  os  levellers foram  esmagados  em  uma  revolta

malograda. Contudo, segundo Christopher Hill:

A petição levellerr (...) repudiava toda e qualquer proposta de abolir-se a
propriedade,  nivelarem-se  as  condições  sociais  ou  adotar-se  uma
propriedade comunitária (...) (HILL, 1987, p.129).
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Assim,  para  Hill,  o  movimento  que  mais  se  identificou  com  os

expropriados da terra no seio da revolução burguesa inglesa foi o dos Diggers ou

Levellers  autênticos. Partindo de uma interpretação metafórica da Bíblia,  o líder

desse  movimento,  Gerrard  Winstanley  (1609-  1676),  sistematizou  nos  seus

escritos um anticlericalismo radical, concebendo um “Deus-Natural”, presente em

tudo e interno a todos os homens, os que por essência fazia todos iguais entre si.  A

apologia de Deus como Razão pretendia libertar o homem de todo jugo opressor

exercido pelos proprietários e pelo clero anglicano.

Winstanley propunha um programa baseado nos “direitos naturais” do

homem, pois, se estes por nascença eram iguais, deviam igualmente ser livres para

“usufruir os frutos da criação”.  Essa liberdade residiria no livre uso da terra ao

próprio  sustento.  Portanto,  identificando  a  terra  como  um  “tesouro  comum”,

Winstanley pensava numa lei agrária, que permitisse o cultivo das terras incultas

por comunidades coletivas de camponeses,  onde a produção fosse repartida do

mesmo  modo  entre  todos  os  seus  membros.  Tratando-se,  então,  de  um

“comunismo agrário”, o qual poria o mundo de ponta-cabeça. Logo:

O perigo representado pelos diggers devia-se ao fato de que eles convocavam
os pobres  a  se organizarem, autonomamente,  em torno de ações práticas”
(HILL, 1987, p. 139).

Em  1652,  Winstanley,  publicou  a  The  Law  of  Freedom (Lei  da

Liberdade),  propondo  a  abolição  da  propriedade  privada  e  a  instituição  da

propriedade  comunal,  fim  dos  dízimos  e  das  igrejas  organizadas,  soberania

popular,  eleições anuais do Parlamento,  o direito do povo à resistência armada

contra um Parlamento despótico, educação universal e igual.

Winstanley falava em nome dos pobres e desprezados da terra, 
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expropriados  pelos  cercamentos,  seus  ideais  espalharam-se  por  várias

comunidades, acentuando as tensões entre senhores e camponeses, aterrorizando

a  gentry e  os  proprietários.  Entretanto,  a  política  de  resistência  pacífica  dos

diggers, era onde morava sua debilidade, e terminaram por serem exterminados.

A morte de Cromwell,  em 1658, trouxe consigo um clima de medo e

instabilidade,  as  massas  populares  se  revoltavam,  a  gentry e  a  alta  burguesia

receavam uma revolução social da plebe.

O  Parlamento,  com  o  intuito  de  restabelecer  a  “ordem”,  utilizou  as

velhas  formas de constituição,  e  restaurou a  monarquia  em 1660,  quando “(...)

Carlos II foi denominado rei (...) pela graça dos mercadores e nobres rurais” (HILL,

1987, p. 103); e restabeleceu a Igreja, objetivando acalmar os ânimos das classes

pobres. Porém, tais medidas não passavam de uma “simulação”, o Rei e a Igreja

estavam, agora, sob a tutela do Parlamento, sem exercerem qualquer influência.

Mais uma vez, a  gentry e a alta burguesia, demonstraram suas facetas

reformadoras,  a  supressão  das  instituições  feudais  em  1640,  não  tinha

caracterizado um ato revolucionário,  a  Restauração  de  1660,  evidenciou que  a

monarquia  e  a  igreja  podiam  ser  “ressuscitadas”,  contanto  que  estivessem

submetidas ao Parlamento e a favor das classes que este representava.

Porém,  os  monarcas  Stuart  tentaram  decompor  a  “simulação”  em

“realização”,  romperam  com  a  submissão  ao  mesmo  tempo  em  que  se

aproximavam  da  Igreja  Católica  e  ameaçavam  restaurar  a  antiga  monarquia

absolutista.  O  Parlamento  agiu  rapidamente,  sufocando  o  aparelho  de  Estado

legado dos Stuart,  através  da Revolução Gloriosa  de 1688,  isto  é,  Um golpe de

Estado,  no  qual  o  Parlamento  destituiu  Jaime  II  (1633-  1701),  conduzindo  o

príncipe holandês Guilherme II (1626-1650) ao trono inglês, sob o juramento da 
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Bill  of  Rights,  e  sem  derramamento  de  sangue,  nem  desordens  sociais,  ou

possibilidades  de  revivências  das  exigências  revolucionário-democráticas.  Em

síntese,  um  golpe  de  Estado,  que  estabeleceu  na  Inglaterra  uma  monarquia

constitucional, sob a direção do Parlamento. Dessa forma, os detentores do poder

até 1640 foram o Rei e a aristocracia feudal, após a revolução, o poder passou para

as mãos da gentry e da burguesia mercantil. Assim:

Efetivamente, se a Revolução de 1640 colocou as bases do predomínio
político da burguesia, sem dúvida não lhe deu o poder diretamente, pois
o predomínio político da burguesia se desenvolveu,  a princípio,  sob o
domínio político da nobreza proprietária,  para mais tarde a burguesia
atingir  o  poder  sob  a  hegemonia  da  nobreza  e,  finalmente,  chegar  à
hegemonia do bloco do poder em 1832(ARRUDA, 1984, p. 90).

De acordo com o historiador Edward Palmer Thompson (2001, p. 203-

226),  essa  foi  uma  fase  de  “longa  duração”  em  que  houve  preponderância  da

burguesia fundiária (gentry), associada à burguesia, numa estrutura política sem

maiores transformações, 150 anos (1688-1832).

O  século  XVIII  revelou  este  horizonte,  a  gentry como  classe

verdadeiramente vitoriosa da Revolução nos seus dois momentos: Puritana (1640-

1649) e Gloriosa (1688), se imporia como classe dominante, enquanto no outro

pólo, a plebe, ainda sem uma consciência de classe organizada, insurgiria ante as

tentativas de subjugação.

A Revolução Puritana havia deixado como conseqüência um 

afrouxamento nos laços de manipulação da Igreja sobre a arraia-miúda, esta se 

tornou cada vez mais indiferente à religião, o que proporcionou o florescimento de 

uma cultura plebeia pagã, autônoma e “perigosa”.

Nesse sentido, as práticas paternalistas, baseada nas trocas de favores, 
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rodeavam as relações entre  gentry e plebe. A atitude permissiva e tolerante em

face da cultura popular pagã, a aceitação estendida aos direitos e as liberdades dos

pobres,  tudo corroborava para  com a manipulação da turbulência  popular pela

gentry, manifestada quando dos motins de fome (THOMPSON, 1998, p. 150-203),

causados  pela  tentativa  de  alterar  o  costume  da  venda  de cereais  a  plebe  nos

mercados, o qual proibia a venda antecipada, preços abusivos ou a presença de

atravessadores.  Segundo Thompson, durante os motins a plebe se voltava contra o

inimigo imediato,  ou seja,  o  atravessador ou o  comerciante,  e  não diretamente

contra a gentry, pela qual possuía um “sentimento” anestésico de gratidão.

A  gentry saboreava  do  século  em  que  “o  dinheiro  dava  as  cartas”,

consolidando sua supremacia, através do modelo parasitário do Estado, utilizando-

se da compra e venda de cargos e postos; das concessões, privilégios e contratos

comercias altamente lucrativos, meios também compartilhados com a burguesia,

ao passo que a plebe era flagelada.

Ainda  segundo  Thompson,  o  próprio  termo  “plebe”  foi  criado  pela

gentry, a fim de designar o grosso modo da população, em torno do qual estavam

agrupados  os  miseráveis,  pequenos  camponeses,  criados  da  fazenda,  artesãos

rurais,  entre outros.  Os quais detinham costumes inferiores aos dos “patrícios”,

estes relacionados com a “honra, dignidade, cortesia e cavalheirismo”.

Dessa forma,  a  gentry encenava uma hegemonia cultural,  ostentando

riqueza  e  poder,  revelada  tanto  no  estilo  teatral  de  comportamento  dos  seus

membros, quanto na ornamentação dos ambientes cotidianos em que circulavam.

A gentry na Inglaterra do século XVIII, exercia esse tipo de hegemonia. E
a  exercia  tão  mais  eficazmente,  porque  a  relação  entre  dominante  e
dominado, não era em geral face a face, mas indireta (THOMPSON, 1998,
p. 46).
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Uma hegemonia cultural desse tipo, para Thompson, estabelecia como

natural os modos de dominação, exploração e autoridade.

Considerações finais

Todavia, o conceito de  Revolução na esfera da Inglaterra do séc. XVII

precisa  ser  problematizado.  Pois,  a  revolução  quando  impulsionando  o  capital

mercantil, incentivando a política econômica de mercado e lançando as bases para

o desenvolvimento do capitalismo. Dessa forma, concordamos com o historiador

brasileiro José Jobson Arruda de Andrade Arruda, ao dizer que a Revolução Inglesa

foi a “(...)  Grande Revolução Burguesa da civilização ocidental”(ARRUDA, 1984, p.

94).  No  entanto,  o  conceito  de  Revolução  é  contestável  quando  analisamos  a

preservação  das  estruturas  sociais,  anulação  de  qualquer  possibilidade  da

implantação  de  reformas  democráticas  em  favor  das  classes  pobres,  e

transferência  do poder  para  uma classe  de proprietários  fundiários  capitalistas

(gentry).  A  recusa  ao  absolutismo  monárquico  pela  burguesia  veio  antes  das

divergências  entre  a  política  econômica  da  Coroa  e  a  pretendida  por  essa

burguesia  (rural  e  urbana),  e  das  incompatibilidades  entre  os  resquícios  do

feudalismo  e  o  embrião  do  capitalismo,  do  que  qualquer  tentativa  de

transformação  radical,  os  Levellers e  os  Diggers foram  esmagados,  a  gentry

consolidaria  seu  domínio  ao  longo  do  séc.  XVIII  através  de  uma  burocracia

corrupta e métodos paternalistas. Assim, o que se confirmou no movimento inglês

do séc.  XVII,  quando a  Commonwealth se  impôs tão tirânica e maquiavélica em

relação  às  massas  populares,  quanto  à  monarquia,  foi  que  o  “silêncio”  dos

reformadores calou o “grito” dos revolucionários.
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Por outras virtualidades artísticas e culturais

Por: Evanildes Teixeira da Silva10
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Resumo
Esse  ensaio  propõe  uma  reflexão  sobre  a  importância  da  arte  e  da  formação
cultural. Não podemos falar de uma “democratização da arte” consolidada no país
sem a prática de participação das pessoas. Giorgio Agamben, principal teórico em
movimento no texto, ajuda a perceber o quanto ainda precisamos ampliar o debate
cultural, refletir sobre o “como” desenvolver uma formação cultural e política, que
possibilite  um  corpo-a-corpo  com  os  dispositivos  como  condição  para  liberar
aquilo  que  foi  controlado,  para  assim  criarmos  outra  ordem  cultural,  sem  a
distinção entre direitos humanos e direitos políticos.
Palavras-chave: arte, formação cultural e política, democratização da arte.

Resumo
Tiu eseo proponas  interkonsiliĝon pri gravecon de arto kaj kultura trejnado. Ni ne
povas paroli pri “arta demokratieco” solidigita em la lando (Brazilo) sen la praktiko
homaj  partopreno.  Giorgio  Agamben,  ĉefa  teoristo  movanta  en  la  teksto,  helpas
realigi   kiom ni  ankoraŭ bezonas  pligrandigi  kulturan debaton,  mediti  pri  "kiel"
disvolvi kulturan kaj politikan formadon, kiu permesos korpo-al-korpo ĉe artefaktoj
kiel kondiĉo por liberigi tion, kio estis kontrolita, por tiom ni krios alian kulturon, sen
distingo inter homaj rajtoj kaj politikaj rajtoj.
Ŝlosilvortoj: Arto; Kultura kaj politika formado; Arta demokratieco.

Abstract
This test proposes a reflection on the importance of art and cultural formation. We
can not speak of a "democratization of art" consolidated in the country without the
practice of participation of people. Giorgio Agamben, principal theorist on the move
in  the  text,  helps  you  realize  how  much  we  still  need  to  expand  the  cultural
debate, reflect on "how to" develop a cultural and political formation, which enables 

10.  Mestranda em Crítica Cultural pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB e graduada em
Letras Vernáculas pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Bolsista CNPQ.
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a  body-to-body  with  the  devices  as  a  condition  to  release  that  which  was
controlled, for thus we create another cultural  order,  with no distinction between
human rights and political rights. 
Keywords: Art; Cultural and political formation; Democratization of art.

A  arte  é  algo  'fundamentalmente  perigoso  não  apenas  para  quem  a

produz,  mas  também  para  a  sociedade'  (AGAMBEN,  2012,  p.  24). Isso  nos  diz

Agamben ao ponderar sobre a questão estética da obra de arte, apontando que na

perspectiva do artista a arte é Terror, inquietante, ato criativo levado ao limite, que

reverbera na sociedade. Assim, coloca em cena o sentido da estética, não mais na

perspectiva do espectador, “homem de gosto”, a noção da beleza da obra de arte,

mas enquanto ciência da obra de arte. 

O  filósofo italiano Giorgio  Agamben trata  de temas que vão desde a

estética  até  a  política.  Ele  "fraturou  as  vértebras  de  seu  tempo"  e  investiga  o

conceito  de  estado  de  exceção  e  homo  saccer (homem  sagrado),  desenvolve  a

noção de “vida nua”, amplia o conceito de Michael Foucault acerca do dispositivo

de poder, investe contra os três dogmas da cultura ocidental – tabula rasa, bom

selvagem  e  a  ideia  de  que  a  alma  é  dotada  do  livre-arbítrio.  Considerado  o

pensador  do  nosso  tempo  que  muito  tem  contribuído  no  âmbito  da  reflexão

biopolítica e dentre outros campos, inclusive de Letras.

No  ensaio  "O  que  é  contemporâneo?",  aprendemos  que  ser

contemporâneo é tecer uma relação anacrônica que envolve tanto a aderência ao

tempo como o distanciamento dele, ao perceber uma "falha ou o ponto de quebra",

buscamos  a  diferença  por  meio  do  encontro  entre  os  tempos.  O  homem

contemporâneo para Agamben é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo e

consegue ver na escuridão a "resoluta luz", e, por conseguinte, transforma-o. 
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Assim,  nos  adverte  que  para  perceber  esse  escuro  é  preciso  antes

neutralizar as luzes da época para descobrir as suas trevas. (AGAMBEN, 2009, p.

59-72)

Em  outros  termos,  fala-nos  que  ser  contemporâneo  é  um  ato  de

coragem, é “ser pontual num compromisso ao qual se pode apenas faltar" (idem,

p.65).  É  um  "muito  cedo",  "um  muito  tarde",  "um  ainda  não",  uma  demora

necessária  diante  daquilo  que  urge  no  tempo e  viaja  até  nós.  Nesse  sentido,  é

possível  voltarmos para  o passado estando posicionados no presente,  trazendo

para cena aquilo que foi  deslocado no tempo e carece de uma interpolação do

presente. Ou seja: colocar-se em ação diante daquilo que foi censurado, apagado,

escamoteado. 

Desse modo, Agamben nos coloca em movimento, amplia o nosso olhar

temporal sobre as coisas (os documentos, os arquivos, a hegemonia racial, a arte, a

política, economia, a cultura etc.), as quais exigem uma escuta sensível e uma ação

política. Nessa condição, o poeta - aquele que produz arte nos versos do cotidiano

(do artista, pesquisador, até o professor) -, se ousar ser contemporâneo, pode não

só colocar em debate àquela sombra do "agora", mas aquilo que foi violentado no

tempo.

Nessa perspectiva, buscamos nesse ensaio refletir sobre a democracia

dos meios  de produção da arte  e a  importância  de  uma formação cultural  dos

estudantes,  principalmente,  daqueles  que  serão  docentes,  pois  se  tiverem  uma

formação cultural  teórica  e  prática  consistente,  certamente,  terão condições  de

desenvolverem um trabalho pedagógico cultural que tragam para cena as políticas

de raça, de gênero, culturais, inclusive as ponham em relação com as políticas de

Estado. Sabemos que criar as leis que defendem os direitos humanos é só uma 
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etapa na luta pela defesa dos direitos étnicos,  políticos,  econômicos e culturais,

uma  vez  que  temos  em  toda  parte  dispositivos  que  inviabilizam  a  concretude

desses direitos rubricados na lei.

Mas o que são esses dispositivos? Segundo Agamben, “qualquer coisa

que  tenha  de  algum  modo  à  capacidade  de  capturar,  orientar,  determinar,

interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, condutas, as opiniões e os

discursos dos seres viventes” (idem, p.40). Ele nos alerta, desse modo, que a vida (a

potência  humana)  pode  estar  sendo  capturada  por  "qualquer  coisa":  arte,

literatura, cinema, caneta, computador, celular etc. Não se trata, portanto, apenas

de investir contra a subjetividade, mas de criar mecanismos contra os discursos

hegemônicos da elite que permeiam no senso comum das pessoas e restituir aos

povos todos os seus direitos. Agamben nos fala também em profanação, a qual atua

como um contra-dispositivo e “restitui ao uso comum aquilo que o sacrifício tinha

separado e dividido” (AGAMBEN, 2009, p.45).

Nesse sentido, é relevante pensar a potência da vida e, por conseguinte,

no  desmonte  do  dispositivo,  para  ocupá-lo  de  forma  coletiva.  É  preciso  então

ampliar nossos laboratórios de observação sobre "qualquer coisa", por exemplo,

do futebol até a relação entre as desigualdades raciais e econômicas. Esse talvez

seja o primeiro passo para se fazer política,  ou seja,  questionar-se quem é que

domina isso, o que impediu a possibilidade de pensar (a política do pensamento),

para então criar uma estética da vida. Nessa perspectiva, a poética que entendemos

em  Agamben  trata-se,  justamente,  de  criar  condições  para  sair  da  existência

modelada (subjetivada) e reinventar o humano.

Mas  qual  a  relevância  da  arte  nesse  processo  de  empoderamento

político, se ela também é um dispositivo? O nosso olhar não deve ser inocente 
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sobre ela, pois também é linguagem – discursos. A sua força poética nos coloca em

sintonia com a nossa potência de criar, transformar, dilacerar, negociar sentidos. E

temos tantas desigualdades nesse país, que ainda existem grupos de interesses que

acham que as mulheres, os negros e pobres não são artistas ou não precisam ter

acesso aos meios de produção de artes. Através do conceito de hibridismo de Homi

Bhabha (2011), entendemos que as culturas não bastam em si mesmo, entre elas

têm  um  entre-lugar,  é  nesse  espaço  intervalar  que  se  têm  afetos  e  choques

culturais,  confrontos  políticos  entre  poderes  desiguais  e  negociação  cultural.

Portanto, o acesso à arte e aos meios de produção não são apenas direitos de um

grupo privilegiado, o qual insiste em excluir o outro, mas são direitos culturais de

todos e dever do Estado garanti-los.

Na obra “O homem sem conteúdo”, Agamben evidencia que em tempos

atuais,  a  arte  não  tem  necessidade  de  nenhum  conteúdo,  pois  perante  o

esvaziamento do autor e do espectador, o que está em jogo é o “estatuto poético do

homem sobre a terra”. Segundo o filósofo, a arte para os artistas é a coisa mais

inquietante,  ela  é  “terror”,  por  isso  Platão  queria  o  seu  banimento  da  cidade.

Agamben discorre  que  através  da subjetividade da obra de arte  e  do olhar  do

espectador,  por meio do esvaziamento do conteúdo, o homem reconstrói o seu

olhar sobre o seu espaço, pois o artista torna-se o homem sem conteúdo e tudo que

o espectador pode  encontrar  na  obra de arte  é  apenas ela  própria,  através  da

representação estética. (AGAMBEN, 2012, p.25-26) 

Conforme Agamben, aquilo que permite que algo passe do não ser ao

ser,  no  pensamento  grego,  é  a  poíesis,  isto  é,  a  produção  na  presença.  Mas  na

modernidade tudo aquilo que é produzido através da atividade humana se reduz a

esfera da práxis, dessa forma, não há mais a distinção do pensamento grego – 
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poíesis (produzir algo diferente da própria produção) e práxis (ela própria, tendo

em vista que ela não cria algo para além de si mesma). Dessa maneira, a  poíesis

relaciona-se com a verdade e a práxis à vida (“nua existência biológica”). 

Nas palavras do autor,
(...) O fazer do homem é determinado como atividade produtora de um
efeito real (o opus do operari, o factum do facere, o actus do agere), cujo
valor é apreciado em função da vontade, e, portanto, em relação com a
sua  liberdade e  a  sua  criatividade.  A  experiência  central  da  poíesis,  a
produção na presença, cede agora o lugar à consideração do “como”, isto
é, do processo através do qual o objeto foi produzido. (...) (AGAMBEN,
2012, p. 119-120)

Nesse sentido,  ele pontua que o estatuto da habitação do homem na

face da terra é um estatuto prático.  E, assim, a noção de arte foi penetrada pela

metafísica da vontade, uma vez que a arte é a expressão da vontade criadora do

artista. O estatuto do homem produtivo sobre a terra não faz mais a distinção entre

poíesis e  práxis, porque o homem é por natureza produtivo, sendo que a questão

que nos interessa é o “como” – o processo. Daí a relevância da auto-superação do

homem, da libertação da existência modelada para que faça emergir a essência

humana (vontade de potência), e assim possamos tecer o mundo “como obra de

arte” (idem, p. 151). 

Em suma, a obra de arte talvez possa ajudar os seres viventes a entender

a sua relação com a história e a sua responsabilidade com o projeto original – a

essência da vida –, e conduzi-lo ao lugar deles na história, capaz de afirmar a vida

em sua potência criativa e política. Nesse sentido, é importante questionar: o que

tem  impedido  o  acesso  à  obra  de  arte  e  aos  meios  de  produção  artísticos  e

culturais? Será que temos de fato uma democratização da arte? De que formação

cultural e política os professores precisam para ampliar o raio de ação cultural das

políticas raciais, de gênero e culturais? Essas questões nos fazem pensar o quanto, 
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ainda, precisamos ampliar o debate sobre as ações do Estado no campo cultural. 

Em cena a democratização das artes

De  início,  situamos  que  entendemos  cultura  numa  perspectiva

antropológica e abrangente que vai desde as práticas simbólicas, acesso aos meios

de  produção,  circulação  e  bens  culturais,  até  o  modo  como  nos  organizamos

político, social e economicamente na sociedade. Assim, o passado, o presente e o

futuro se intercambiam e nos tornamos fabricantes de culturas no plural, e essa

nossa poética reverbera numa coletividade na defesa da vida.

Vejamos nas palavras de Marilena Chauí: 

(...)  A  cultura  passa  a  ser  compreendida  como  o  campo  no  qual  os
sujeitos humanos elaboram símbolos e signos, instituem as práticas e os
valores, definem para si próprios o possível e o impossível, o sentido da
linha do tempo (passado, presente e futuro), as diferenças no interior do
espaço (o sentido do próximo e do distante, do grande e do pequeno, do
visível e do invisível), os valores como o verdadeiro e o falso, o belo e o
feio, o justo e o injusto, instauram a idéia de lei, e, portanto, do permitido
e do proibido, determinam o sentido da vida e da morte e das relações
entre o sagrado e o profano. (CHAUÍ, 2007, p. 22-23).

Quanto  ao  entendimento  do  termo política,  já  mobilizamos  de  certa

forma,  nesse  texto,  que  significa  a  criação  de  condições  a  partir  da  nossa

imaginação  criadora,  atentos  para  os  dispositivos  que  investem  contra  o  fator

humano  e  coletivo,  de  criar  outra  ordem  que  potencialize  a  vida  em  sua

integralidade na sociedade. Então, por que no contexto em que vivemos as pessoas

não querem nem ouvir falar em política? Que dispositivos impediram as pessoas

de pensarem naquilo que é essencial - a vida?

Segundo Agamben, a decadência da política está associada à exclusão de

direitos. Ora: a vida nua é a vida sem nenhum valor, uma característica da política

moderna. Uma vez que, no contexto atual em que o capitalismo se torna ainda mais
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perverso, tendo visto que os dispositivos do poder estão em toda a parte, a política

precisa ser reinventada. Urge, portanto, a necessidade de uma formação cultural

política em todas as esferas do ensino, em função da violência acirrada do Estado, o

qual tem feito do estado de exceção à regra, como diz Benjamin.

No livro  Estado de exceção,  mostra o risco do aniquilamento da vida

politizada  nos  regimes  democráticos,  em  tempos  atuais,  devido  ao  estado

permanente de exceção invocado pelos governos,  o qual vem reduzindo a "vida

política".  Isso  é  evidenciado  a  partir  de  fatos  históricos:  a  partir  do  Senado

Romano, Revolução Francesa,  Primeira e Segunda Guerra Mundial,  até o ataque

terrorista de 11 de setembro de 2001. Fundamentado em concepções de estado de

exceção de Carl Smith e Walter Benjamin, Agamben, sustenta a tese de que nas

Repúblicas  e  Estados  Constitucionais  o  estado  de  exceção  não  deve  mais  ser

entendido  como  a  suspensão  de  direitos  em  uma  situação  extraordinária  em

caráter de emergência, em que as determinações jurídicas são desativadas, e sim,

cada vez mais, como um paradigma nos governos democráticos recentes.

É  válido  ressaltar  que  democracia,  de  acordo  com  o  termo  grego

"demos" + "cracia", significa que o governo emana do povo sobre si mesmo. Sendo

que a democracia representativa, a qual vigora no país, é o sistema pelo qual os

eleitores delegam aos representantes, por alguns anos, o poder de decidir as leis,

que  todos  deverão  obedecer,  organizar  e  administrar  o  país  nas  três  esferas:

municipal, estadual e federal. Portanto, não se trata apenas do interesse de uma

categoria elitizada, intelectual ou do poder econômico de um grande grupo, mas do

poder de toda e qualquer pessoa, do povo, sobre o seu fazer humano e modos de se

organizar coletivamente.

Então, como é possível em regimes de governos democráticos o 
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paradigma em questão? Vejamos o que diz Baraldi (2011) acerca da noção "Força-

de-lei", presente no capítulo 2 do livro mencionado, para nos ajudar a perceber o

questionamento anterior:

O autor, de maneira muito criativa colocou em evidência a contradição
da palavra lei, indicando que, no estado de exceção, a força existe a partir
da  suspensão  da  aplicação  da  lei.  Ele  traz  as  diferenças  do  conceito
schimittiano de "ditadura comissária",  que é aquela que "suspende de
modo concreto a constituição para defender a sua existência" (2008, p.
55) em que a aplicação da constituição pode ser suspensa sem significar
que ela deixe de estar em vigor, e de "ditadura soberana", situação que é
diferente da outra porque não se limita a suspender uma constituição
vigente  com  base  em  direitos  nela  contemplados,  mas  visa  criar  um
estado de coisas em que se torne possível impor uma Nova Constituição
(2008,  p.  55).  Agamben esclarece que o estado de exceção no estado
moderno pode ser visto como "[...]  o lugar em que a oposição entre a
norma e a sua realização atinge a máxima intensidade.  Tem-se aí  um
campo de tensões jurídicas em que o mínimo de vigência formal coincide
com o máximo de aplicação real e vice-versa." (BARALDI, 2011, p. 58)

A  partir  desse  raciocínio  pode-se  dizer  que  em  ambos  os  casos  o

constitucionalismo ideal  se  afasta  completamente  da vida  dos  "seres  viventes".

Agamben vai apontar que o estado de exceção é justamente a zona vaga entre o

jurídico e o político. Assim, com base em Carl Schmitt, para quem invoca a "teoria

da soberania,  como lugar de decisão extrema", isto é,  o "soberano é aquele que

governa  na  exceção"  e  em  Walter  Benjamin,  o  qual  preconiza  a  "soberania

barroca",  "em  que  o  estado  de  exceção  se  instala  para  fazer  frente  ao  termo

decisão, ou seja, o soberano exclui em vez de decidir", Agamben, afirma que "O que

a  arca  do  poder  contém  em  seu  centro  é  o  estado  de  exceção,  mas  este  é

essencialmente  um  espaço  vazio,  onde  uma  ação  humana  sem  relação  com  o

direito está diante de uma norma sem relação com a vida [...]" (2008, p. 131). O que

implica  numa  redução  política  das  pessoas,  diante  dos  imperativos  na  direção

jurídica e política. (BARALDI, 2011, p. 117-119).
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Se  essa  é  a  nova  técnica  do  governo  democrático  vigente,  como

podemos  percebê-la  nos  currículos  escolares  e  universitários,  nas  políticas

artísticas  e  culturais,  por  exemplo?  Tais  questionamentos  ainda  não  serão

respondidos aqui, embora sejam de muita relevância, nem tampouco se pretendia

fazer uma análise exaustiva sobre o livro mencionado, mas trazer para cena noções

que possam ampliar o nosso olhar nas trevas do presente para refletir acerca da

democratização da arte e da relevância de uma formação cultural mais abrangente,

isto é, que lhe deem instrumentos teóricos e técnicos para que possam interagir

com as políticas do Estado.

Entende-se por políticas púbicas culturais a implementação do Estado

de ações organizacionais,  discutidas de forma ampla  com a  sociedade civil  que

visem  definir  objetivos,  mecanismos  e  condições  de  administração  pública  e

privada  dos  direitos  culturais  de  todo  o  povo.  No  entanto,  temos  uma  "triste

tradição"  nesse  país,  já  apontados  por  Antonio  Rubim  (2010),  de  ausência,

autoritarismo e instabilidades,  sem falar  que em pleno regime democrático,  no

contexto do governo de esquerda, apesar de certas conquistas no campo cultural

observa-se  ainda  práticas  autoritárias  das  gestões  públicas  que  inviabilizam  e

retardam a concretização dessas políticas.

De acordo com Felipe Lindoso, no livro "O Brasil pode ser um país de

leitores?", a política cultural do país sempre esteve voltada para o financiamento

dos  artistas  e,  desse  modo,  não  houve  uma  preocupação  com  a  criação  de

possibilidades de acesso as produções culturais. Para ele é preciso "o aumento das

oportunidades de acesso aos produtos culturais por toda a sociedade", inclusive de

"formação de leitores, de apreciadores de todas as formas musicais e das demais

formas de expressão artística e possibilitar a integração entre a comunidade e os 
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artistas que nela vivem" (LINDOSO, 2004, p. 38-39).

Conforme Antonio Rubim, no livro "Políticas Culturais no governo Lula",

houve  mudanças  significativas  no  cenário  cultural  do  país  no  governo de  Lula

(2003-2010),  e  dentre  as  principais  conquistas  houve  o  desenvolvimento  e

implantação do Plano Nacional de Cultura - PNC (Lei 12.343/2010) e do Sistema

Nacional  de Cultura -  SNC,  e  a  aprovação do Projeto de Emenda Constitucional

(PEC 150), que a criação de um fundo próprio para a cultura, que prevê: 2% do

orçamento federal,  1,5% do orçamento estadual  e  1% do orçamento municipal

(RUBIM, 2010, p. 17).

As mudanças no campo cultural ainda estão em processo de construção,

mas já se percebe uma preocupação com políticas de acesso à obra de arte, por

exemplo: Vale-Cultura em processo de regulamentação, trata-se de um benefício

no valor de R$50 reais mensais para o acesso dos trabalhadores aos serviços e

produtos  culturais;  na  política  de  editais  há  também  uma  preocupação  com  o

consumo dessas produções; salas de cinema e teatro com valores simbólicos para

incentivar  a  participação  de  um  público  que  sempre  foi  excluído  desses  bens

culturais, dentre outras iniciativas que pretendem a democratização da produção

cultural. 

O que sem dúvida é um avanço das políticas do Estado no Brasil, mas

que não podem ser  confundidas  com políticas  de  governos,  aquelas  que  visam

apenas conciliar as culturas, manter o domínio hegemônico, evitar as tensões e as

transformações sociais e culturais. As pessoas precisam se envolver com o debate

cultural,  pois não se constroem políticas públicas sem a participação efetiva das

pessoas.  Mas  isso  não  vai  ocorrer  apenas  com  incentivos  para  que  se  tonem

consumidoras de cultura.
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Néstor Canclini (2008), no capítulo “Artistas, intermediários e público”,

nos  adverte  que  a  democratização cultural  vai  além de oferecer  massivamente

bens culturais. Essa não é, na avaliação do autor, a melhor maneira de fomentar a

participação democrática. Vejamos:

Irei ainda mais longe. Percebe-se às vezes uma cumplicidade entre as
avaliações  quantitativas  de  consumo,  a  desatenção  às  necessidades
qualitativas  –  e  diversas  –  de  setores  diferentes  e  um  certo
autoritarismo.  A  democratização  da  cultura  é  pensada  como  se  se
tratasse de anular a distância e a diferença entre artistas e público. Por
que perseguir uma correspondência entre artistas e receptores? É a base
de uma sociedade democrática criar as condições para que todos tenham
acesso aos bens culturais, não apenas materialmente, mas dispondo dos
recursos prévios – educação, formação especializada no campo – para
entender o significado concebido pelo escritor ou pelo pintor. Porém há
um componente autoritário quando se quer que as interpretações dos
receptores coincidam inteiramente com o sentido proposto pelo emissor.
Democracia  é  pluralidade  cultural,  polissemia  interpretativa.  Uma
hermenêutica  ou  uma  política  que  fecha  a  relação  de  sentido  entre
artistas  e  público  é  empiricamente  irrealizável  e  conceitualmente
dogmática. (CANCLINI, 2008, p. 156)

Nesse  sentido,  a  redução  das  políticas  culturais  que  pretendem  a

democratização  da  arte  apenas  pelo  viés  do  acesso  à  produção  é  insuficiente.

Salienta  o  autor  que  é  importante  questionar:  “o  valor  daquilo  que  a  cultura

hegemônica  excluiu  ou  subestimou  para  constituir-se”,  ou  ainda,  o  que  vem

impedindo as formas marginais da arte e da cultura de se proliferarem. Portanto, a

criação de estratégias e mecanismos para ampliar o acesso aos bens culturais não

se resumem nem a formação prévia, nem tampouco ao acesso irrestrito à obra de

arte,  mas inclui também o acesso aos meios de produção para fazer circular as

produções artísticas e culturais das minorias sociais.

O  que  vem  limitando,  rebaixando,  desqualificando  as  produções

coletivas das comunidades de classes econômicas inferiores?  Por que as políticas

que visam a democratização dos meios de produção são tímidas? Tais 
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questionamentos me levam a crer que a democratização da arte ainda precisa ser

fortalecida por meio da prática de participação cultural. Geralmente, as produções

hegemônicas  são  beneficiadas  em  detrimento  das  produções  populares.  Basta

tecer um simples levantamento das publicações de mulheres negras no país para

identificar a discrepância. Canclini aponta que a questão central é: “como construir

sociedades com projetos democráticos compartilhados por todos sem que igualem

todos,  em que a desagregação se eleve a diversidade, e as desigualdades (entre

classes, etnias ou grupos) se reduzam a diferenças”? (idem, p. 157).

Concluindo esse tópico, a democratização da arte no país precisa ser

fortalecida com a prática de participação política. A vida politizada foi cerceada

pela suspensão dos direitos culturais por meio de tristes tradições desse país e a

coletividade nem se dá conta de que está sendo vilipendiada. A participação das

pessoas na organização cultural é indispensável, mas como isso vai ocorrer se a

“exceção se tornou regra”. Como ter acesso a uma nova forma política cultural que

seja de fato democrática?

Para que uma formação cultural?

Diante das mudanças no cenário das políticas culturais no país, em que

a cultura passa a ser um direito social, e do seu avesso, “estado de exceção”, isto é,

o vazio do direito, por exemplo, o descaso com a educação/formação (em todos os

níveis) é relevante refletir acerca de alternativas para o desenvolvimento de uma

formação cultural que questione o direito para fazê-lo funcionar na sociedade. Se a

escola/universidade é também o espaço para refletir criticamente sobre o mundo,

ou seja, os diferentes modos de viver, de se organizar e simbolizar das pessoas, por

que não buscar alternativas para ampliar a reflexão crítica e a repolitização dos 
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cidadãos?

Partindo do princípio de que a educação é um direito de todos e um

bem  público,  compreende-se  que  não  basta  para  a  universidade  cumprir  o

programa, o currículo e, no final do curso, disponibilizar para o aluno o diploma,

pois,  a  finalidade  de  toda  intervenção  curricular  é  formar  cidadãos  críticos  e

atuantes na sociedade (SANTOMÉ, 1995), logo o compromisso de toda instituição

educacional,  seja  pública  ou  ainda  privada,  é  formar  cidadãos,  profissionais

competentes  e  comprometidos  com as  políticas  culturais  e  sociais  do seu país.

Nessa perspectiva, o ensino está para além das necessidades mercadológicas, pois

tem o compromisso de nos tornar  conscientes  de  nossas  identidades culturais,

nossos direitos e deveres socioculturais e oferecer uma formação técnica que nos

dê instrumentos para a efetiva participação nas decisões da polis.

Devido aos corpos marcados pela biopolítica, por meio da destruição

cultural  dos  povos  e  exclusão  das  questões  políticas,  principalmente,

afrobrasileiros,  índios,  mulheres,  os  quais  historicamente  foram  destituídos  de

suas  culturas,  oprimidos  em  todos  os  aspectos  (social,  econômico,  político  e

cultural), inclusive, por conta da autoridade da elite, a qual ocupa os espaços no

cenário da política governamental, enfim, não podemos ficar paralisados, ou ainda,

resumir as nossas práticas de intervenções dissociadas das questões políticas, pois

aqueles que foram prestigiados com a velha política da cultura do “bom negócio”

podem  criar  dispositivos  para  manobrar  as  políticas  culturais.  Se  quisermos

construir  uma sociedade pautada na democracia  cultural  teremos que começar

uma nova política cultural,  que busque numa política socialista os direitos,  por

meio da prática de participação (CHAUÍ, 2009, p.67).

É possível imaginar uma comunidade libertária, uma cidadania cultural,
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mas não é possível concretizá-la através da ocultação de uma formação política e

cultural. O nosso esforço nesse momento talvez seja pensar o “como” oferecer uma

formação nas escolas/universidades e noutros espaços comunitários que nos faça

perceber  que  “as  opiniões  e  os  discursos  dos  seres  viventes”  estão  sendo

capturados, interceptados, modelados o tempo todo, e para além identificar quem

domina isso ou aquilo, como esvaziar a máquina que controla as nossas vidas, o

Estado, e dobrá-la para criar uma poética (a vida como obra de arte), ou seja, uma

outra ordem cultural que afirme a vida. 

Insistimos que todos os indivíduos têm o direito de uma formação que

lhe prepare para gerenciar a polis e não simplesmente para serem geridos. Não ser

peça,  mas  o  arquiteto.  Assim,  teríamos  o  aumento  do  interesse  coletivo  pelas

questões  todas  que  implicam  o  nosso  fazer  cultural:  simbólico,  cidadão  e

econômico. Consideremos ainda o modo como essas políticas culturais se efetivam,

através  de conferências,  GT's  culturais  e  políticas  de  editais etc.  Será  que uma

formação  em  políticas  culturais,  gestão  e  produção  cultural,  seriam  suficientes

para ampliar a participação efetiva das pessoas? Será que já estamos em condições

de  pensar  em  “como”  funcionar  uma  organização  política  que  não  destrua  o

coletivo? São muitas as questões e não tenho respostas, mas não é tolerável que

poucos continuem decidindo o que o outro (sempre excluído) deverá consumir

culturalmente e impedindo o acesso de todos aos meios de produção. 

Adverte Leonardo Costa (In: RUBIM, 2010, p. 81) para a necessidade e

papel do Estado na formação de recursos humanos para atuar no campo cultural.

Ele nos diz: “a importância de se qualificar os profissionais envolvidos em todas as

cadeias produtivas da cultura – desde o artista e artesão, ao produtor, gestor etc. –,

portanto, é uma variável fundamental quando se pensa na cultura como um fator 
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estratégico.” Nesse sentido, achamos que os cursos de licenciaturas das Ciências

Humanas e grande área das Letras, linguísticas e artes, podem contribuir com a

formação de profissionais para o desenvolvimento dos processos organizativos da

malha cultural, tanto no que tange a avaliação das políticas culturais, para novos

redirecionamentos  do  campo  de  trabalho  cultural  sob  a  ótica  da  cultura  nas

dimensões simbólicas, culturais e econômicas, quanto através da sua intervenção

social junto às entidades civis, comunitárias, minorias étnicas, no que diz respeito à

formação, visibilidade dessas práticas, dentre outras possibilidades.

Considera-se  aqui  que  a  formação  cultural  e  política  podem

descentralizar o poder do aparelho estatal e ampliar a participação democrática

das pessoas. Uma vez que o coração da democracia é participação real e efetiva das

pessoas,  uma frase feita que ouvimos o tempo todo,  mas que não deixa de ser

coerente.  O  que  não  é  coerente  é  continuarmos  com  projetos  curriculares  na

escola/universidade que não inclua o político e cultural, agenciamentos híbridos,

tanto  no  que  diz  respeito  às  políticas  identitárias  (étnicas,  gênero,  das

desigualdades sociais  e  econômicas,  sexuais  etc.),  quanto a  sua relação com as

políticas do Estado. 

Pensamos que talvez esse seja o caminho para a construção de uma

nova ordem democrática no país, num espaço intersticial “uma luta entre o Estado

e o não-Estado”. Como nos cita Agamben: “Por que o fato novo da política que vem

é que já não será uma luta pela conquista ou o controle do Estado, mas uma luta

entre o Estado e o não-Estado (a humanidade), a disjunção irremediável entre as

singularidades quaisquer e a organização estatal”. (AGAMBEN, 1993, p.67)

Pelo exposto, é preciso desenvolver um trabalho teórico e prático que

promova a construção de singularidades em relação com a organização do Estado, 

90

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

nesse espaço intervalar, do conflito e da negociação, numa luta de corpo-a-corpo

com  os  dispositivos  capitalísticos,  que  circulam  em  todos  os  espaços  (textos

literários,  dramaturgia  etc.),  liberando  a  nossa  potência  de  imaginar,  o

pensamento,  será  possível  restituir  a  coletividade  o  seu  direito  à  vida.  Essa

formação deveria passar por todos os currículos nas escolas e nas universidades,

mas sabemos que isso não acontece pelos motivos já mencionados. Então, “como”

criar uma formação que legitime essas questões?

Em suma, não respondemos essa questão aqui, pois o nosso propósito

foi  trazer para cena como provocação ao debate.  Pois,  diante das mudanças no

tratamento  da  cultura,  necessidade  de  um  combate  de  corpo-a-corpo  com  os

dispositivos e da liberação da nossa potência do pensar – pensamento político,

essa  reflexão  é  pertinente  nesse  território  de  discursos,  poderes,  ciências  e

transformações mutantes no espaço social. 

Por fim, vamos dialogando...

A arte em todas as suas formas é, em si mesma, resistência. Ela possui

certo dom supremo, como nos disse Agamben, pois a arte concede ao homem uma

conexão com o passado, o presente e, assim, projeta o seu espaço no mundo. O

artista que é “Terror” não se resigna diante das atrocidades e trevas do presente.

Esvaziado de conteúdos leva o seu ato criativo ao extremo, e assim, produz uma

poética que não só critica a existência, mas sonha com um lugar melhor.

A  imaginação  criadora  joga  com  os  signos  e  a  ambiguidade  da

linguagem faz os sentidos girarem. Esse gesto de deslocamento coloca tudo em

suspenso: as palavras, as cores, os sons, as coisas e a própria obra de arte. Dessa

maneira, a arte/poesia coloca o pensamento em movimento e restitui as nossas 
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forças.  Ela  descentra  o  nosso  olhar  e  nos  faz  alternar  os  sentidos  práticos.  O

pensamento,  portanto,  se liberta das prisões  episteme,  pois a poética esvazia os

sentidos. Uma vez libertado o ato de pensar, o sujeito (artista e leitor cultural) pode

implodir os dispositivos e fazer emergir outra coisa – uma vida bela.

Essa  é  a  estética  da vida que é fundamental,  porque não só retira  o

sujeito da contemplação sacralizada, mais ativa a capacidade humana de identificar

a vida estilhaçada e, também, possibilita a mudança das experiências. Agamben nos

mostra que o “estatuto poético do homem sobre a terra” ainda está por se fazer. É

preciso  “profanar”,  restituir  ao  domínio  humano  aquilo  que  foi  subtraído  pelo

sistema capitalista,  o qual é protegido pelo estado de exceção – paradigma dos

governos democráticos. Mas como anda a nossa capacidade de criar outra ordem?

Uma  nova  organização  cultural  pode  começar  a  partir  da

democratização  artística  e  cultural,  numa  perspectiva  compartilhada.  Sem  a

ditadura das artes da elite em detrimento da poética das massas. As experiências

artísticas  das  minorias  precisam  adentrar  nos  espaços  públicos  (escolas,

universidades, bibliotecas, centros culturais, no Congresso, dentre outros espaços

concêntricos). Não é mais tolerável o escamoteamento dessas produções quando

se discute política cultural. Se a democratização da arte ainda passa por desculpas

e subterfúgios, do governo democrático, é essencial “aterrorizar a cidade”, ou seja,

alastrar por todo o canto a poética das mulheres, negros/as e demais minorias.

Também é  imprescindível  uma  formação  cultural  e  política  que  nos

coloque em movimento com e contra o Estado, numa luta de corpo-a-corpo com os

dispositivos, uma vez que, como nos diz Agamben, “O humanitário separado do

político não pode senão reproduzir o isolamento da vida sacra sobre o qual  se

baseia a soberania, e o campo, isto é, o espaço puro da exceção, e o paradigma 
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biopolítico  para  o  qual  ele  não  consegue encontrar  solução”  (AGAMBEN,  2004,

p.127). Desse modo, entra em cena o desafio de pensar o “como” desenvolver uma

formação na escola/universidade que nos faça perceber que “direitos humanos” e

“direitos cidadãos” não podem andar separados, pensamos que esse é um meio de

termos a ampliação efetiva da participação das pessoas nas questões políticas e da

organização das ações do Estado.

Em suma,  vimos  por  um lado que  a  produção artística  abre,  para  o

homem, um espaço que lhe possibilita o seu pertencimento no mundo, por outro,

parece-nos que ainda é preciso fortalecer a democratização da arte no país.  Então,

se  a  desvalorização  da vida  têm esvaziado  nossos  direitos  sociais,  econômicos,

culturais e políticos, os desafios não são simples para reinventar a politização da

vida. O que requer uma crítica mais urgente sobre as políticas culturais, os usos

que os espaços formativos têm feito da arte e suas conexões com aquilo que ela

pode  funcionar,  bem  como  uma  ampliação  do  debate  acerca  do  “como”

desenvolver uma formação cultural que nos faça perceber que não podemos mais

separar  o  humanitário  do  político.  Se  a  arte  cria  uma  nova  realidade,

dramatizemos, então, nossas experiências. Sejamos o Terror/Artistas!
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Resumo
Esse texto articula reflexões sobre a educação tecnológica ao redor da seguinte
indagação:  de  quais  pressupostos  deve-se  lançar  mão para o  exercício  docente
comprometido com a cidadania? Em sua argumentação procura explicitar algumas
premissas  necessárias  ao  exercício  docente  comprometido  com  a  cidadania,
identificando preconceitos que podem contribuir à prática docente emancipadora.
Considera  alguns  dos  elementos  imprescindíveis  a  serem  levados  em  conta
durante o planejamento do trabalho didático-pedagógico e reflete sobre princípios
filosóficos  que  devem  nortear  a  práxis  educativa  orientada  para  a  autonomia
intelectual. A exposição condensa o relato de experiências vividas na sala de aula,
em uma trajetória acadêmica que compreendeu trabalhos junto a estudantes de 1ª
série primária à especializações lato sensu.
Palavras-chave: Educação tecnológica; Docentes; Discentes; Emancipação; Práxis.

Resumo
Tiu teksto artikulas pensojn pri teknologia edukado ĉirkaŭ la sekva demando: el kiuj
supozoj  ĝi deviĝas uzi por praktika instruo,  kompromitita kun civitaneco? En  ĝia
argumenteco, serĉas ekspliki iujn necesaj supozojn por praktika instruado faritaj al 
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organizador do livro “Filosofia e ensino: possibilidades e desafios” (2003), co-autor dos livros
“Tecnologia  e  transformação  social:  reflexões  sobre  gênero,  trabalho  e  educação”  (2011),
“Tecnologia e trabalho: desafios na construção da interdisciplinaridade” (2011), “Discutindo a
educação na dimensão da praxis” (2007),  “O tempo e o espaço na educação: o cotidiano na
escola” (2003) e “Tecnologia e sociedade: (im)possibilidades” (2003).
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civitaneco,  indentigante  antaŭjuĝoj  kiuj  povas  kontribui  al  emancipa  praktika
instruado. Ĝi konsideras kelkajn el la esencaj elementoj por konsideri dum la planado
de didatika kaj pedagogia laboro kaj reflektas pri filozofaj principoj kiuj devas gvidi
edukajn praxis, orientitaj al intelekta aŭtonomecon. La ekspozicio kondensas konton
de spertoj vivitaj en la klasĉambro, en akademia kariero kiu komprenis laborojn ĉe
studentoj de 1-a primara serio al la "lato sensu" erudiciecoj.
Ŝlosilvortoj: Teknologia edukado; Instruantoj; Lernantoj; Emancipieco; Praxis.

Abstract
This paper aims to reflect on technology education around the following question: on
what  ideas  it  should  used  to  teaching  practice  committed  to  citizenship?  In  its
argumentation  it  proposes  to  explain  some  necessary  assumptions  for  teaching
practice  what  is  committed  to  citizenship.  It  pretends  identify  to  contribute  to
liberating teaching. The text considers some of the essential elements to be taken into
account  during  the  planning  of  didactic  and  pedagogical  work  and  reflects  on
philosophical  principles  that  should  guide  the  educational  praxis  oriented
intellectual  autonomy  .  The  description  condenses  experiences  in  the  classroom
during an academic career that included work with students from 1st primary series
to“ latu sensu” specializations. 
Keywords: Tecchnological education, Teachers. Students. Emancipation. Praxis.

Introdução 

O início desta segunda década do século XXI presencia uma complexa

realidade para as pessoas que escolhem a educação como seu trabalho e meio de

vida. De fato, observa-se que, no Brasil, a atmosfera cultural que predomina nos

meios escolares reflete precisamente a mesma realidade do contexto cultural que

se vivencia fora dos muros das instituições educacionais.  O pano de fundo que

parece  governar  as  mentes  e  os  corações  de  homens  e  mulheres  do  tempo

presente  segue fortemente as diretrizes  da  sociedade do espetáculo.  (DEBORD,

1998). “A lei que preside ao cosmos pode ser traduzida em termos de: Mors tua 
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vita mea (a tua morte é a minha vida).” (BOFF, 1973, p. 14). Ceticismo, hedonismo,

narcisismo, consumismo, egoísmo fazem parte dos critérios a serem examinados

como norteadores dos pensamentos, atos, palavras e fatos que regulam os desejos

e decisões das pessoas deste momento histórico.

 Os playboys que espancaram brutalmente a empregada doméstica Sirlei

Dias de Carvalho Pinto num ponto de ônibus na madrugada carioca12, declararam

que pensavam tratar-se “apenas de uma prostituta”. Não imaginaram que pudesse

ser  uma  trabalhadora  a  caminho  do  trabalho  àquela  hora  da  madrugada.

Igualmente, os assassinos do índio Galdino13 que dormia num ponto de ônibus em

Brasília justificaram seu ato afirmando não saberem que se tratava de um índio,

pois pensavam que fosse “apenas um mendigo”. O assassinato da adolescente Eloá,

em Santo André14,  SP, por  Lindemberg Alves,  22, o ex-namorado que a manteve

refém  por cem  horas,  diante  das  câmeras  de  TV  e  dos  policiais  ou  o  suposto

esquartejamento de Elisa Samudio15, na chácara do goleiro Bruno, em MG, revelam

que alguma coisa estranha acontece...  Estas ações não são meramente acidentes,

em seu absoluto desprezo pelos direitos humanos, parecem indicar um modo de

ver a realidade, precedido por um modo de ser de homens e mulheres no mundo.

Pois bem, iniciar uma temporada de trabalhos docentes exige de seus

atores um forte questionamento: de quais pressupostos necessários deve-se lançar

12 http://colunistas.ig.com.br/leisenegocios/2010/08/16/domestica-espancada-por-jovens-no-
rio-sera-indenizada-em-r-500-mil/?
allcomments;http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/10/05/298019175.asp;
http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/da-covardia-ninguem-falou

13.http://kiminda.wordpress.com/2010/04/20/o-assassinato-do-indio-galdino/ ;
http://veja.abril.com.br/noticia/arquivo/assassino-indio-saira-cadeia
14 http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL804432-5605,00.html ;

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u458041.shtml
15 http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/07/cronologia-do-caso-eliza-samudio.html ;

http://ultimosegundo.ig.com.br/goleirobruno/entenda+o+desaparecimento+de+eliza+samudi
o/n1237701751696.html
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mão para o exercício docente comprometido com a cidadania? Que preconceitos

podem contribuir para a práxis docente emancipadora? Quais são os elementos

imprescindíveis  a  serem  considerados  durante  o  planejamento  do  trabalho

didático-pedagógico? Que princípios filosóficos devem nortear a práxis educativa

orientada para a autonomia intelectual? 

Esta exposição procura explicitar alguns pressupostos necessários de

que se deve lançar mão para o exercício docente comprometido com a cidadania,

identificando  preconceitos16 que  podem  enriquecer  a  práxis  docente

emancipadora. Pretende também focalizar alguns dos elementos imprescindíveis a

serem considerados durante  o  planejamento do trabalho didático-pedagógico  e

refletir  sobre  princípios  filosóficos  que  podem  nortear  a  práxis  educativa

orientada  para  a  autonomia  intelectual.  A  exposição  condensa  o  relato  de

experiências vividas em sala de aula junto a estudantes de 1ª série primária às

especializações de latu sensu, além de outros tantos anos de mandatos de chefia e

direção sindical de docentes. 

Pressupostos necessários à práxis17 docente emancipadora

A práxis docente entendida como uma ação dialética é transformadora. 

16  Ao  pé  da  letra  esta  palavra  implica  a  ocorrência  de  um  conceito  anterior;  um  conceito
preformado,  isto  é,  formado  antes.  E  antes  de  quê?  Claro  que antes  de  possuir  os
conhecimentos  adequados  a  respeito  do  fato  ou  da  coisa.”  Disponível  em:
http://orisval.wordpress.com/2012/01/08/existem-preconceitos-positivos/.  Acesso  em
15ago2014.

17 “Na filosofia marxista, palavra grega práxis é usada para designar uma relação dialética entre o
homem e a natureza, na qual o homem, ao transformar a natureza com seu trabalho, transforma
a si mesmo. A filosofia da práxis se caracteriza por considerar como problemas centrais para o
homem os problemas práticos de sua existência concreta: ‘Toda a vida social é essencialmente
prática. Todos os mistérios que dirigem a teoria para o misticismo encontram sua solução na
praxis  humana  e  na  compreensão  dessa  práxis’ (Marx,  a  oitava  tese  sobre  Feuerbach).”
(JAPIASSU; MARCONDES, 1999, p. 219).
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Transforma a pessoa e a realidade exterior no ir e vir entre o concreto e o abstrato

da existência humana. Faz-se isto por meio da crítica.  O exercício da crítica é uma

necessidade da convivência humana. Trata-se da experiência de identificar como as

coisas são e,  a partir  desta identificação,  projetar como elas poderiam ser.  Só se

projeta bem como as coisas poderiam ser quando se tem nitidez,  evidência,  de

como elas são. Entretanto, só se alcança evidência de como elas são na sintonia

com os princípios norteadores que definem como elas poderiam ser. Seria como

dizer que entre o já e o ainda-não houvesse uma solidariedade. 

Criticar  é  também  separar,  é  ruptura,  pois  provoca  o  retorno  ao

compromisso originário. Faz aparecer o por quê e o para quê... Ajuda a evidenciar o

sentido humano de qualquer ação ou inação. Pensar que a crítica é uma ameaça

significa pequenez de entendimento, porque o sentido do humano no mundo talvez

seja o desafio mais relevante do conhecimento.

Qual seria o estopim desencadeador do processo da crítica? No caso da

educação  tecnológica  emancipadora,  parece-nos  que  o  estopim  de  uma  crítica

necessária seria a justiça. Ora, por que a justiça provocaria a crítica necessária no

contexto  da  educação  tecnológica  emancipadora?  Primeiro:  não  existe,  para

qualquer pessoa, um bem que seja maior do que sua própria Vida. Ora, uma Vida

humana  explicita-se  por  múltiplas  dimensões,  podendo-se  nomear

necessariamente

a) a biológica;

b) a social;

d) a espiritual ou transcendental.

Impedir que um ser humano realize as possibilidades de qualquer uma

destas dimensões significa negar-lhe possibilidades de cuidar de seu maior bem, 
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isto é, sua Vida. Portanto,  a justiça é um critério de distribuição do bem. (SANTOS,

1999, p.10). Quando o bem é distribuído de modo impróprio, inadequado, ocorre a

injustiça. 

Parece que o sentido da educação tecnológica emancipadora seja o de

oportunizar aos seus protagonistas o direito de cuidar bem de suas Vidas por meio

do  conhecimento  transformador  e  libertador.  A  educação  tecnológica

emancipadora  tem um compromisso histórico com a justiça! Portanto, quando a

práxis docente exerce sua ação crítica, longe de querer destruir os fundamentos da

sociedade,  está  mesmo  buscando  garantir  o  que  há  de  mais  precioso  na  ação

docente que é promover, cuidar e buscar a excelência da Vida. 

Esta concepção de educação opõe-se ao ensino instrumentalizador, pois

a racionalidade instrumental que a governa visa unicamente a relação entre meios

e  fins.  Como  escrevem  Adorno  e  Horkheimer  (1985,  p.19),  a  racionalidade

instrumental  reduz-se  à  operation eficaz.  Neste  sentido  a  racionalidade

instrumental  torna-se  a  porta  de  entrada  no  mundo  da  des-razão,  da  ação

calculada com vistas a fins ou valores imediatistas. Do ponto de vista do capitalista,

deve conduzir ao lucro. Não há preocupação com os destinos do ser humano e do

planeta  Terra.  O  nazi-fascismo  foi  um  exemplo,  de  triste  memória,  da

instrumentalidade irresponsável pela humanidade e pelo planeta Terra.

Cabe observar com Leonardo Boff (1999) que os humanos existem e

são  chamados  a  desenvolver  um  processo  de  cooperação,  de  interatividade

cósmica.  Neste  sentido,  cresce  em  importância  a  perspectiva  ecológica  da

intervenção  mediada  pelo  conhecimento  formal.  Nestes  termos,  emerge  com

robustez a conjunção de quatro concepções de ecologia que se interrelacionam, a

saber, a ecologia ambiental, a ecologia social, a mental e a integral. Os homens e as 

100

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

mulheres e suas diversidades sexuais, enquanto filhos e filhas da Terra, têm um

necessário compromisso com a dimensão do cuidado, pois na cadeia evolutiva o

ser humano é a Terra que alcançou consciência e agora pode cuidar de si mesma.

Toda e qualquer ação ou não-ação que uma pessoa venha a praticar

neste mundo deve, primeiramente, medir-se frente à seguinte pergunta: que é o

ser humano para mim? Por esta mesma razão,  toda e qualquer ação no campo

educacional  deve também responder  coerentemente a  esta  mesma  pergunta.  À

guisa de sugestão, propomos que o ser humano enquanto filho e filha da Terra é

uma  unidade,  um  corpo-espiritualizado  ou  um  espírito-corporificado,  um  ser

político que se constitui historicamente a partir de contextos lingüísticos.  O ser

humano  é  fundamentalmente  incompleto,  pois  apresenta  em  sua  estrutura

necessidades  biológicas,  sociais  e  transcendentais.  A  partir  de  sua  dimensão

animal, inserido no contexto cultural edifica-se o humano. Com efeito, o humano é

uma  construção  histórica.  Como  diria  o  filósofo  Jean-Paul  Sartre  “a  existência

precede a essência.” (SARTRE, s.d., p.4). Primeiramente o homem descobre a sua

existência, em seguida escolhe a essência que quer para si, estabelece o seu projeto

pessoal  de  vida.  Segundo o autor,  o  homem é um ser  "condenado a ser  livre".

(SARTRE,  s.d.,  p.7).  Portanto,  nunca  está  definitivamente  pronto,  mas

continuamente  é  chamado  a  se  fazer  a  si  mesmo,  a  responder  pelos  desafios

históricos que encontra a sua frente a cada momento, a cada dia.

 Em todo início de semestre educadoras e educadores vêem-se diante

de novas pessoas  em todos os  estágios:  crianças,  adolescentes,  jovens,  adultas.

Durante  décadas  indagamos  aos  estudantes:  quem  de  vocês  escolheu  esta

instituição para nela aprender as melhores técnicas de extermínio humano? Quem

de vocês veio freqüentar este curso para aprender a matar pessoas? Alguém de 
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vocês tem como finalidade nos estudos a aquisição de técnicas para atormentar e

provocar sofrimento nas pessoas? Jamais encontramos uma resposta positiva. Em

geral, alunas e alunos permanecem silenciosos ou gargalham gostosamente, como

se  estivessem  a  dizer  que  ouviram  uma  bela  piada.  Na  realidade,  as  pessoas

procuram uma sala de aula sabendo que serão exigidas, que receberão cobranças,

que receberão tarefas e deveres para cumprir. Em muitos casos, as pessoas pagam

para serem exigidas por suas professoras e seus professores.  E para que fazem

isso? Para construir uma obra,  para realizar um grande trabalho,  o trabalho de

transformarem as suas próprias pessoas em seres capazes de realizar um trabalho.

As  pessoas  vêm às  salas  de  aula  esperando aprender uma profissão

para posteriormente oferecer um trabalho à comunidade. De fato, trata-se de uma

atitude  corajosa:  tais  pessoas  escolhem a  parte  mais  difícil.  Escolhem viver  na

institucionalidade  formal,  cumprindo  os  rigores  do  saber  acumulado  oferecido

pela instituição escolar, sob a orientação de seus mestres e suas mestras. Talvez

não seja errado imaginar que o mais fácil,  de imediato,  seja não ir à escola,  ao

instituto, à universidade. Fácil e rápido parece ser, ao menos para uma significativa

parte da sociedade, a prostituição, o narcotráfico, o seqüestro, o assalto, o furto...

Os estudantes escolhem a parte mais difícil:  alterar suas próprias pessoas para,

mais tarde, devolver um benefício à sociedade por meio do seu trabalho. Estudar é

também renunciar,  por  isso  termina-se  um curso  acumulando uma  importante

quantidade de abraços atrasados, de passeios atrasados, de sonos atrasados,  de

festas atrasadas... Assim sendo, uma docente pode olhar para sua nova turma de

estudantes e imaginar: "Eis aqui, pessoas boas! Temos aqui homens e mulheres

com esperanças de fazer uma coisa bonita... Eis aqui pessoas que posso ajudar a se

tornarem boa gente e gente boa.” Este tipo de preconceito parece ser benéfico para
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a práxis da educação tecnológica emancipadora.

Subsídios mínimos ao planejamento da educação tecnológica emancipadora

Um antigo fundamento da prática escolar reza que o método também é

um  conteúdo.  Este  fundamento  sugere  que  uma  pessoa  pode  educar  para  a

democracia  sem  jamais  mencionar  este  conceito.  Basta  organizar

democraticamente seu contexto de trabalho. Contrariamente, não é preciso jamais

falar em ditadura para ensiná-la: basta organizar ditatorialmente seu contexto de

trabalho. A educação tecnológica emancipadora exige de seus atores a disposição

para construir a democracia. 

Numa  sala  de  aula,  a  prática  democrática  pode  ser  inaugurada  no

primeiro dia de trabalho, durante a apresentação da disciplina onde se combinam

as  regras,  os  critérios  para  o  desenvolvimento  do  trabalho  e  as  formas  de

avaliação. Uma valiosa experiência tem-nos acompanhado durante os últimos anos.

Ao  apresentar  a  disciplina  a  uma  nova  turma  sugerimos  três  regras:  I  -  Bom

coração. II - Aprender. Ensinar. Corrigir. III - T.P.R.C. 

Os estudantes todos pensam ter um coração funcionando bem, talvez

por isso,  a  maioria passe despreocupada deste assunto e,  raramente,  estude as

condições  de  saúde  de  seus  corações.  O  que  lhes  pedimos  não  é  isto,  mas  a

disposição de estarem naquela sala de aula, ao longo do semestre, contentes, com

boa disposição,  dispostos  a uma convivência que permita  a todos realizar seus

próprios  objetivos.  Portanto,  bom  coração significa  uma  atitude  política,  uma

opção de trabalhar para ser uma pessoa melhor. 

A segunda regra informa os motivos pelos quais o grupo se reunirá a

cada semana. Todos sabem disso, mas é comum serem surpreendidos quando O 
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professor lhes diz que aceita aprender deles e ser corrigido por eles quando estiver

equivocado. O efeito da regra é simples: uma pessoa é responsável por todas as

outras;  poderá  ensiná-las  e  também  aprender  delas.  Poderá  corrigir  e/ou  ser

corrigida se for necessário. 

A  última  regra  é  uma  sigla  significando  que  se  houver  algum

"problema"18 teremos um meio de enfrentá-lo:  Todos os  Problemas  Resolvemos

Conversando. Portanto, se as duas regras iniciais não forem suficientes para o êxito

dos projetos, recorremos a qualquer momento, à terceira regra. O grande benefício

está  em  desarmar  ameaças  de  boicotes,  sabotagens  ou  similares,  posto  que  o

ambiente de trabalho passa a ser uma responsabilidade de cada participante. E,

acima de tudo, garante o respeito à liberdade, protegendo o espaço dialógico.

A  literatura  especializada  reúne  importante  acervo  de  obras  que

detalham  os  procedimentos  didático-pedagógicos  em  uma  sala  de  aula,  por

exemplo, a estruturação de uma aula. Segue aqui uma proposição referente a uma

alternativa de aula expositivo-dialogada. 

O corpo discente deverá saber que aula trata de um determinado tema e

que durante a reflexão que será desenvolvida haverá uma pergunta norteadora, a

ser respondida por meio das argumentações a serem apresentadas. Este dado deve

ser de conhecimento de todos, no início da aula. Ao longo dos raciocínios, convém

retornar a este ponto de partida para se fazer um balanço identificando-se em que

ponto do raciocínio o grupo se encontra. Terminada a exposição e/ou debate, é 

18  Problema em sentido popular indica dificuldade, coisa errada, coisa ruim, sofrimento. No sentido
filosófico, no entanto o termo  problema carrega outro conceito. Do grego  pro+balos  significa
lançar com força, projetar, arremessar. Tecnicamente, o problema se apresenta sob a forma de
uma indagação. É a pergunta que estimula o espírito a buscar o saber inédito ou a identificar o
propósito de uma teoria:  “Não é possível entender ‘filosofia’ se não se entende o ‘problema’
abordado por um filósofo.” (PORTA, 2002, p. 15).
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importante  voltar  a  este  ponto  de  partida  para  confirmar  se  a  demonstração

atendeu ao que fora planejado. Não nos parece errado avisar o que os estudantes

devem saber especificamente no momento da avaliação daquele tema estudado.

Observemos um breve exemplo de roteiro de aula:

Tema: O papel social do IFPR-Campus de Umurarama/PR.

Problema: O papel social do IFPR-Campus de Umuarama/PR está dado a

priori ou é uma construção social permanente?19

Objetivo  geral:  Refletir  se  o  papel  social  do  IFPR-Campus  de

Umuarama/PR está dado a priori ou é uma construção social permanente.

O corpo discente deverá saber se o papel  social  do IFPR-Campus de

Umuarama/PR está dado a priori ou é uma construção social permanente.

Como  se  pode  conduzir  o  raciocínio  para  a  exploração  do  tema,

expondo  os  conceitos  necessários  ao  seu  entendimento?  Salvo  melhor  juízo,

estudantes  de  todas as  idades seguem o processo que a natureza lhes  ensinou

ainda na primeira infância: começam a aprender com perguntas. Tendo em vista a

experiência vivida do corpo discente,  torna-se proveitoso aos objetivos de uma

aula o aperfeiçoamento da habilidade de formular perguntas. O docente deveria

focalizar  o  tema  a  partir  de  fatos  concretos  para  mais  tarde  se  chegar  aos

conceitos.  Portanto,  o  raciocínio  deveria  partir  do  concreto  para  o  abstrato.  A

exposição das ideias evoluiria do simples para o complexo, do vivido para o 

19  Como se pode notar facilmente,  esta indagação está impregnada de outras.  Por exemplo: a
partir de que pressupostos o governo brasileiro criou os IF’s? Que razões foram alegadas para
justificar a instalação do Campus de Umuarama? Que papel social foi atribuído inicialmente ao
IFPR/Umuarama?  Este  papel  social  poderá  ser  revisto?  Quem  poderá  contribuir  para
atualização do papel social deste Campus? Que prejuízos o IFPR/Umuarama poderá sofrer se o
seu papel social não for atualizado periodicamente? E o contrário? Qual é a responsabilidade
dos discentes sobre os destinos deste Campus? Que benefícios a sociedade umuaramense está
alcançando por meio da ação do IFPR?
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pensado.

Quando o docente formula perguntas e as discentes apresentam algum

tipo  de  resposta,  o  melhor  a  fazer  é  dar-lhes  o  reforço  positivo,  por  meio  de

agradecimentos  e  elogios.  Naturalmente  este  reforço  servirá  de  incentivo  e

encorajamento.  Outras pessoas animar-se-ão para oferecer sua contribuição em

outros momentos da aula. Do contrário, a ironia, o escárnio, o desprezo, a ameaça,

além de inibir, envergonhar e arrefecer a disposição de participar pode significar

algum tipo de assédio ilegal.

Por outro lado, torna-se importante aprender com os erros, pois o erro

é  um  bem  pedagógico!  Diante  de  entendimento  equivocado,  de  afirmações

lacunares, carregadas de superficialidade, de demonstrações cabais de ignorância,

nada  melhor  do  que  transformar  esta  evidência  em  nova  oportunidade  de

crescimento  intelectual.  Sendo  assim,  nos  momentos  em  que  se  devolvem  as

avaliações  e se apresentam os resultados dos estudos realizados,  professoras  e

professores  de  educação  tecnológica  têm  uma  excelente  oportunidade  de

promover ajustes. Tomam-se os erros como desafios e oportunidades. Refazem-se

os ensinamentos, reforçam-se teses, promove-se o compartilhamento de saberes,

pois quem conseguiu atingir as metas cognitivas pode muito bem ser estimulado a

compartilhar  com  quem,  por  enquanto,  não  o  fez.  Recuperar  torna-se  tarefa

animadora e prazerosa para o corpo discente.  Para finalizar a  excelência  desta

conduta  nada  melhor  do  que  agradecer.  Sempre!  Agradecemos-lhes  por  sua

atenção... Por seu respeito... Pela alegria com que fizeram este trabalho... Agradecer

ao corpo discente faz muito bem!
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Práxis educativa orientada para a autonomia intelectual

A  práxis  educativa  desinstala  e  inquieta  às  pessoas  sensíveis  à

emancipação  humana.  A  inquietação  provocada  pelos  desafios  da  educação

tecnológica conduz a educadora e o educador a não se contentarem com respostas

congeladas pelo tempo. A responsabilidade social derivada do compromisso com a

educação tecnológica instiga o espírito a se questionar: que é educar? A partir de

que  critérios  uma  práxis  educativa  pode  estar  orientada  para  autonomia

intelectual?  Por que a autonomia intelectual  trava uma relação de proximidade

com a idéia de cidadania? Que é cidadania?

Com  efeito,  uma  breve  consulta  ao  sentido  originário  dos  termos

autonomia, intelectual,  educação,  práxis,  já contribui para nortear a reflexão que

dos mesmos se desdobra, na perspectiva da educação para a liberdade.

Autonomia, de origem grega – autós = ele mesmo+ nomos = lei, norma -

indica a “liberdade de viver com as próprias leis”20 ou a capacidade de fazer as

coisas  independentemente,  sem  a  tutela  de  outra  pessoa.  Pessoa  autônoma  é

aquela  que  amadureceu  a  ponto  de  saber  conduzir-se  a  si  mesma  sem  ser

orientada por qualquer tipo de tutor. 

O termo intelectual, segundo Jesus (2010), “tem a ver com a inteligência

(intellectus,  intus-legere),  é  aquele  que  se  ocupa  com  a  inteligência  do  sentido

realizado e presente nas atividades humanas. Desse modo, o intelectual seria capaz

de intuir e ler no interior do real um sentido e valor.” Tem-se aqui uma pessoa com

discernimento,  termo  de  origem  latina,  cernere,  significando  “peneirar,  joeirar,

separar”,  com  o  prefixo  dis,  “à  parte”:  “separar  com  atenção,  distinguir,

discriminar”. (CONSULTÓRIO ETIMOLÓGICO, 2011).

20  Disponível em:< http://www.etimo.it/?term=autonomia>. Acesso em 26jul.2011.
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Segundo a pesquisa etimológica de Evandro S. MARTINS

educação  é  a  forma  nominalizada  do  verbo  educar.  Aproveitando  a
contribuição de Romanelli (1960), diremos que educação veio do verbo
latim educare. Nele, temos o prevérbio e - e o verbo - ducare, dúcere. No
itálico, donde proveio o latim, dúcere se prende à raiz indo-européia DUK
-, grau zero da raiz DEUK -, cuja concepção primitiva era levar, conduzir,
guiar.  Educare,  no latim, era um verbo que tinha o sentido de ‘criar (a
uma  criança),  nutrir,  fazer  crescer.’  Etimologicamente,  poderíamos
afirmar que educação, do verbo educar, significa ‘trazer à luz a idéia' ou
filosoficamente fazer a criança passar da potência ao ato, da virtualidade
à  realidade.  Possivelmente,  este  vocábulo  deu  entrada  na  língua  no
século XVII.

Marcos  F.  Martins  analisa  o  conceito  de  cidadania  ressaltando  a

existência  de  uma  pluralidade  de  significados,  servindo  tanto  aos  espíritos

conservadores  quanto  aos  progressistas.  Desdobra  o  conceito,  tomando-o

inicialmente  enquanto  cidadania  com  valor  econômico:  o  cidadão  cliente.  Deste

ponto de vista,  destaca o modo de ser imposto pelo capitalismo,  especialmente

após  o  final  da  guerra  fria:  o  american  way  of  life passa  a  ser  imposto  como

paradigma de cidadania, calcado na idéia do consumo, no ensejo do sucesso do

capital  de  que  os  fast  food,  os  grandes  magazines  e  os  shopping  centers são

expressões.

A  análise  de  Martins  incluiu  A  cidadania  com  valor  'gnosiológico:  o

cidadão  como  conhecedor  de  direitos  e  deveres.  Preconiza-se,  neste  caso  a

necessidade de os cidadãos conhecerem aquilo que lhes é próprio, implicando, por

exemplo,  que  as  empresas  informem  os  direitos  do  cidadão  na  sua  relação

comercial.  Contraditoriamente,  a  ênfase  está  sobre  o  potencial  consumidor  do

cidadão.  Outros direitos são relegados a um plano secundário,  por isso o autor

considera esta dimensão insuficiente devido às lacunas e silêncios que incorpora

no tocante às estruturas dos seres humanos.
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Em  sua  interpretação  Martins  propõe  a  cidadania  com  valor  ético-

político: o cidadão enquanto sujeito de seu próprio destino histórico: 

Sabendo-se  da  necessidade  de  superar  o  conceito  de  cidadania
restringido a sua dimensão econômica e 'gnosiológica', a necessidade de
se tentar forjar um conceito que supere essas perspectivas se impõe. Ao
cidadão clientes e a aquele que é conhecedor de seus direitos e deveres,
apresenta-se a cidadania enquanto participação e o cidadão como aquele
que  é  capaz  de,  com  sua  ação  consciente,  forjar  seu  próprio  destino
histórico. (MARTINS, p. 10).

Os conceitos aqui levantados permitem delinear uma mínima noção dos

compromissos de alguém que se aventura pela profissão docente. Deveras, parece

que os conceitos permitem inferir que o papel socialmente atribuído a docentes é o

de conduzir seus educandos. Esta condução implica em lançar mão dos recursos

científicos de suas áreas específicas de conhecimento bem como dos subsídios das

ciências da educação em sua contextualização histórico-social para enriquecer o

corpo  discente  de  conceitos,  teorias,  princípios  e  hábitos  necessários,  à

emancipação humana. Com esta base, estima-se que o corpo discente seja capaz de

exercer o saber específico da profissão que abraça voltado para a construção da

sociedade de homens e mulheres livres e iguais. 

Por  esse  ponto  de  vista,  a  educação  transcende  à  simples

instrumentalidade,  à  relação  entre  meios  e  fins,  à  operation.  Cabe  à  instituição

educadora  contribuir  para  que  seus  discentes  apropriem-se  dos  recursos

necessários  à  sua  intervenção  profissional,  alicerçada  em  valores  capazes  de

construir a cidadania. O estudantado deve ser ajudado a seguir por si próprio, sem

deixar de estar comprometido com os destinos nacionais.

Em  oposição  à  educação  emancipadora  está  o  treinamento  para  a

alienação. Alienado é aquele que pertence a outro, ao invés, a educação libertadora

qualifica para o discernimento.
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Um  exemplo  singelo  ilustra  o  papel  da  educação  emancipadora.

Supondo-se que, durante a preparação da refeição para o almoço da família uma

criança receba a seguinte tarefa: 

- Vá ao quintal, dirija-se aos canteiros de verduras e traga cebolinhas,

folhas de salsinha e três pés de alface.

Insegura, a criança perguntaria: 

- Como saberei qual hortaliça deverei recolher?” 

Talvez lhe respondam para trazer a que estiver mais bonita. Ora, diante

da variedade de hortaliças dispostas ao longo dos canteiros a criança julgará e

identificará aquelas que, no seu entendimento, estarão com as melhores condições

para serem servidas aos familiares ao redor da mesa.

A criança do exemplo acima viveu a experiência  do  discernimento:  a

capacidade  de uma  pessoa  identificar  aquilo  que  é,  com justiça,  apropriado  ao

sentido  humano  da  existência.  Portanto,  educar  para  a  emancipação,  para  a

cidadania  outra  coisa  não  é  senão  o  compartilhar  teorias,  conceitos,  técnicas,

valores e exemplos de vida que apontem as melhores decisões que uma pessoa

poderá tomar em sua profissão, tendo em vista a realização humana, a edificação

de uma sociedade de pessoas livres e iguais. 

Educação tecnológica e suas contradições

Curiosamente, quando o tema de uma conversa é tecnologia, observa-se

uma atitude muito comum: todo mundo parece saber do que se trata. Todas as

pessoas insinuam saber o que significa tecnologia. Pior: ao imaginar saber do que

se trata, tornam-se comuns as rejeições ao questionamento necessário: “o que a

tecnologia?" Ora, os velhos gregos, nos primórdios da Filosofia, já alertavam para o 
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papel  da  perplexidade,  do  estranhamento,  da  capacidade  problematizadora,  da

virtude  indagadora  enquanto  condições  necessárias  para  o  progresso  do

pensamento.  No  entanto,  os  próprios  gregos,  em suas  disputas  e  contradições,

negaram este princípio quando aceitaram as acusações de Meleto, Ânito e Lícon,

levando Sócrates à morte pela ingestão do veneno cicuta. (PESSANHA, 1999, p.7).

Ora,  Sócrates  irritou  a  muitas  pessoas  por  um  motivo  elementar:  perguntava,

incansavelmente, o que eram as coisas, o que eram os conceitos. Pessoas ficavam

exacerbadas porque os interrogatórios de Sócrates as desmascarava, denunciava

que na verdade não passavam de ignorantes que se declaravam sábias. Por isso,

decidiram matá-lo. 

No  tempo  presente,  as  pessoas  dizem  que  sabem  o  que  significa

tecnologia. Dão exemplos, lembrando equipamentos, aparelhos, enfim, máquinas.

Para as pessoas,  tecnologias são máquinas ou produtos produzidos a partir dos

movimentos de outras máquinas coordenados por seus operadores. Em debates

acadêmicos, freqüentemente encontram-se pessoas resistindo às sugestões de que

a tecnologia seja também cultura, processos sociais, elemento simbólico. Em geral,

para esta concepção ingênua, tecnologia é apenas uma coisa, um objeto.

 As  opiniões  populares  costumam  também  entender  que  se  há

tecnologia  há  automaticamente,  progresso,  desenvolvimento.  Tecnologia,  neste

caso,  é vista como sinônimo de evolução,  de condições de felicidade humana. A

estas  narrativas  os  analistas  da  teoria  crítica  da  tecnologia  dão  o  nome  de

determinismo tecnológico. 

O  conceito  de  tecnologia  é  plural  e,  como  tal,  necessita  ser

continuamente  problematizado.  Tecnologia  contém  uma  necessária  dimensão

social: trata-se de uma invenção de homens e mulheres no tempo e no espaço 
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interrelacionados dialeticamente.  Portanto,  a  tecnologia  deve ser  questionada a

partir  de suas influências exercidas sobre o meio ambiente e a sociedade,  bem

como a partir da influência recebida da sociedade. 

Seguindo a proposta do filósofo Andrew Feenberg21 torna-se desejável

produzir uma democratização subversiva da tecnologia. Em outras palavras, para o

bem  da  tecnologia  e  da  sociedade  torna-se  um  imperativo  ouvir  os

questionamentos dos grupos sociais a respeito de projetos, produtos e princípios

tecnológicos.  Sem  este  medidor,  isto  é,  separada  da  crítica  social  a  tecnologia

torna-se um instrumento cego de poder. A instrumentalidade pura passa a regular

os destinos da tecnologia. 

A tese de Feenberg torna-se cada vez mais atual, como se pode observar

a partir do terremoto que assolou o Japão em 2011 e o desastre nuclear que veio

em seguida. A este respeito cabe indagar se a tragédia japonesa provocada pelo

terremoto  de 2011 apresentou,  na  usina  nuclear  de  Fukushima,  seu desespero

maior. O povo japonês opinou quando da instalação da usina naquela região? O

povo foi ouvido sobre os estudos e procedimentos referentes à instalação daquela

usina? O determinismo tecnológico, por outro lado, desconsidera qualquer valor

proveniente da dimensão social da tecnologia. Segundo sua lógica, o determinismo

tecnológico quer fazer entender que a opinião da comunidade está desprovida de

importância...

Algumas considerações

Ao longo dos anos observa-se  a  uma equivocada desvalorização  das

professoras e dos professores enquanto profissionais. Ser professor ou professora 

21  Página oficial de Feenberg: http://www.sfu.ca/~andrewf/
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parece não ser a  prioridade da maioria  das pessoas  que ingressam num curso

superior. Contudo, esta depreciação longe de negar o valor intrínseco do trabalho

docente,  revela  os  equívocos  protagonizados  por  autoridades,  formadores  de

opinião  e  o  senso  comum,  de  modo  geral,  orientados  pelo  paradigma  da

instrumentalidade. Por esse aspecto, ser professor ou professora não dá dinheiro.

O sucesso profissional repousa sobre a capacidade de alguém produzir dinheiro

por meio do seu trabalho. 

Ora, a meditação sobre os princípios necessários à prática docente não

pode furtar-se ao reconhecimento da excelência deste tipo de trabalho.  De fato,

Paulo  Freire,  o  mestre  maior  de  todos  os  educadores,  ressaltou  o  papel  da

educação  para  a  edificação  da  liberdade.  Conseqüentemente,  educar  para  a

emancipação ou a liberdade exige muito mais do que o saber específico de uma

determinada disciplina ou ciência: o tempo presente exige das educadoras e dos

educadores a condição de mestras e mestres de espiritualidade. Não se trata aqui,

evidentemente,  de  uma  espiritualidade  voltada  para  um  suposto  credo  ou

confissão religiosa, mas do compromisso inalienável com os homens e as mulheres

e  suas  diversidades  sexuais  desta  e  das  futuras  gerações;  trata-se  da  presença

necessária de homens e mulheres e suas diversidades capazes de sensibilizar o

estudantado enquanto indivíduo e também coletividade para o respeito à Vida.

Homens e mulheres e suas diversidades sexuais são filhos e filhas da

Terra, irmãos e irmãs dos seres da natureza22. Expressam a dimensão do planeta

Terra que, na cadeia evolutiva, alcançou consciência de si. Portanto, as pessoas são

a Terra que alcançou consciência e agora estão sendo chamadas ao exercício do 

22  O  Cântico  do  sol,  poema  de  São  Francisco  de  Assis,  (1976,  p.  182)  sintetiza,  com  rara
sensibilidade, esta intuição. Outrora, a relação familial entre os humanos e a natureza era uma
evidência para os  místicos;  contemporaneamente,  a  ciência  e  a tecnologia reconhecem esta
dimensão.
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cuidado por meio do conhecimento formalmente constituído (BOFF, 1999). Zelar

pela Vida,  cuidar do planeta Terra,  proteger as condições de existência feliz  da

geração presente e daquelas que a sucederão, eis o desafio da educação tecnológica

emancipadora.
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A Sociologia da Arte, principais abordagens teóricas e metodológicas

Por: Luis Afonso Salturi23

lasalturi@yahoo.com.br

Resumo
Esse  artigo  apresenta  um  balanço  das  principais  abordagens  teóricas  e
metodológicas  acerca  do  fenômeno  artístico,  consideradas  pertencentes  à
Sociologia da Arte. O trabalho está dividido em três partes. A primeira trata sobre
as correntes teóricas que abordaram o fenômeno artístico e contribuíram para o
desenvolvimento  da  disciplina,  elencando  seus  principais  representantes.  A
segunda discute sobre a criação artística como objeto da abordagem sociológica. A
terceira destaca os métodos de interpretação documental utilizados nas pesquisas
dessa  área.  O  artigo  aponta  os  novos  avanços  da  disciplina,  salientando  sua
importância junto às outras áreas que têm a arte como objeto de estudo.
Palavras-chave: Sociologia  da  Arte;  Criação  artística;  Método  de  interpretação
documental; Teoria da arte.

Resumo
Tiu artikolo prezentas bilancon pri  ĉefaj teoriaj kaj metodikaj  alproksimiĝo pri la
arta fenômeno, konsideritaj  kiel alpartenantaj  al Sociologia de la Arto.  La laboro
estas dividita en tri partojn. La unua parto pritraktas teoriajn kurentojn ke alparolis
artan fenomenon kaj kontibuis al la disvolviĝo de la disciplino relularante ĝiaj ĉefaj 

23 É Pós-doutor em Sociologia da Fotografia pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, doutor
em  Sociologia  pela  Universidade  Federal  do  Paraná  –  UFPR,  mestre  em  Sociologia  pela
Universidade Federal do Paraná – UFPR, graduado e licenciado pela Universidade Federal do
Paraná – UFPR. É servidor público estadual, docente de Sociologia e Filosofia na Secretaria de
Estado  da  Educação  do  Paraná  –  SEED/  PR,  atuando  nos  Colégios  Estaduais:  Hasdruball
Bellegard, Rio Branco, Gelvira Corrêa Pacheco e Ângelo Gusso. Foi indicado pela Universidade
Federal do Paraná – UFPR, em 2009 ao Prêmio Fundação Bunge, na categoria pintura histórica
e  em  2004  foi  contemplado  com  o  Prêmio  Florestan  Fernandes  de  melhor  monografia  de
graduação de 2003, outorgado pela Coordenação do Curso de Ciências Sociais da Universidade
Federal do Paraná – UFPR. É autor de artigos científicos em periódicos nacionais. Co-autor do
livro “Ensaios de Sociologia e História Cultural do Paraná” (2009).
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reprezentantoj.  La  dua  parto  diskutas  artan  kreon  kiel  objekto  de  Sociologia
alproksimiĝo. La tria parto ŝiras dokumentajn interpretintajn metodojn uzitaj en tiu
aero. La artikolo indikas la pluevoluigojn de disciplino, stresante ĝian gravecon en la
aliaj areoj kiuj havas arton kiel studa objekto.
Ŝlosilvortoj:  Sociologio de la Arto; Arta kreeco; Interpretada dokumenta metodo;
Arta teorio.

Abstract
This  article  presents  an  overview  of  the  main  theoretical  and  methodological
approaches  concerning  the  artistic  phenomenon,  considered  to  belong  to  the
Sociology  of  Art.  The  work  is  divided  into  three  parts.  The  first  discusses  the
theoretical currents that have addressed the artistic phenomenon and contributed to
the  development  of  the  discipline,  listing  its  main  representatives.  The  second
discusses  the  artistic  creation  as  the  object  of  sociological  approach.  The  third
highlights the methods of documentary interpretation used in this research area. The
article points out the new advances of the discipline, emphasizing its importance in
the other areas that have art as an object of study. 
Keywords: Sociology of Art; Artistic creation; Methodologies in Sociology; Art 
theory.

As correntes teóricas e a problemática da disciplina
A Sociologia da Arte é uma área específica do conhecimento sociológico

que  carece  de  abordagens  metodológicas  aprimoradas.  Frente  às  diferentes

perspectivas teóricas que tratam do fenômeno artístico, enfatizando as influências

sociais na produção, distribuição e consumo da obra de arte, propõe-se traçar um

caminho  de  leitura  e  interpretação  de  autores  que,  em  algum  período  de  sua

produção  intelectual,  trataram  a  arte  como  objeto  sociológico24.  Pretende-se,

portanto, investigar quais os métodos utilizados pela Sociologia da Arte e quais 

24 Um objetivo semelhante, mas com enfoque na história da disciplina, foi realizado pela socióloga
francesa Nathalie Heinich na obra A Sociologia da Arte (HEINICH, 2008). 
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elementos  os  autores  dessa  área  vêm  utilizando  em  suas  pesquisas  para

concretizar suas análises.

No  ensaio  de  abertura  de  uma  coletânea  sobre  Sociologia  da  Arte,

publicada pela UNESCO em 196825, o sociólogo alemão Alphons Silbermann afirma

que  esta  área  é  uma  disciplina  em  “plena  expansão”.  Segundo  SILBERMANN

(1971),  a  Sociologia  da  Arte  nasce  quando  se  trata  como  objeto  de  estudo  as

diferentes formas de arte: literatura, música, teatro e pintura. A criação de centros

universitários, a inserção dessa disciplina em cursos superiores, sua presença em

congressos e o crescimento de publicações do gênero são fatores que contribuem

para  tal  evolução.  Contudo,  o  desenvolvimento  dessa  disciplina  coloca  certos

problemas  que  se  referem  aos  seus  fundamentos  como  ramo  autônomo  do

conhecimento sociológico. Para tratar desses problemas, é preciso considerar se a

Sociologia da Arte deve ser tratada como disciplina independente ou como auxiliar.

Deve-se  também  determinar  onde  e  como  a  mesma  pode  ser  incorporada  no

conjunto da Sociologia, para que não se encontre numa situação marginal. Frente a

essas questões, o autor oferece uma visão sistemática e sucinta das direções que

seguem as diferentes escolas do pensamento dessa área e trabalham em prol de

seu desenvolvimento teórico, lançando explicações práticas e metodológicas.

O autor se refere às generalizações da Sociologia da Arte como ramo da

Sociologia do Espírito,  do Conhecimento e da Cultura,  bem como os resultados

dessa classificação.  No primeiro caso,  as diferentes formas de arte são tratadas

como atividades do espírito individual ou social, sem distinção alguma, o que faz

com que não somente prive cada uma do seu caráter particular, mas que as 

25 Trata-se da Introdução da obra  Les arts dans la societé, uma coletânea temática que apresenta
estudos de Pierre Bourdieu, Rober L. Brown, Roger Clausse, Vladimir Karbusicky, Heinz Otto Luthe
e Bruce Watson. A versão utilizada aqui é a tradução argentina, em espanhol, publicada em 1971.
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assimile  às  atividades  de  origem  diversa.  Como  é  o  caso  do  sociólogo  francês

Georges Gurvitch que trata a Sociologia da Música, da Linguagem, da Literatura, da

Arte, da Religião, do Direito, dentre outras, como pertencentes à “Sociologia das

Obras da Civilização” (GURVITCH, 1977). No segundo caso, põe-se em evidência o

tipo de pensamento humano correspondente a tal ou qual época e estabelece-se a

relação entre pontos de vista de filósofos e intelectuais, por um lado, e correntes

sociais,  por  outro.  A  Sociologia  do  Espírito,  assim  com  a  Sociologia  do

Conhecimento,  engendra  um  modo  de  pensamento  a  priori que  não  pode  ser

avaliado por uma Sociologia da Arte de orientação empírica.

É a generalização da Sociologia da Arte como ramo da Sociologia da

Cultura que permite uma classificação satisfatória, isto porque o moderno conceito

de cultura engloba não só as manifestações artísticas, mas também os modelos de

conduta  e  tipos  de  formação  e  acepção  que  se  adquirem  e  se  transmitem

socialmente.  Deste  modo,  o  autor  faz  referência  aos  trabalhos  de  Alfred  Von

Martin, Frederick Antal, Curt Sachs e Arnold Hauser como importantes aplicações

da Sociologia  da  Cultura  à  arte,  principalmente  porque  teriam ultrapassado os

limites de uma História Social, progredindo para uma interpretação sociológica.

Uma  das  contribuições  lançadas  por  Alphons  Silbermann  é  sua

distinção  entre  História  Social  da  Arte  e  a  Sociologia  da  Arte.  Segundo

SILBERMANN (1971, p. 19-27), a História Social trata de fatos cujas vinculações e

correlações com o estado social não obedecem a leis repetitivas, porque resultam

da natureza original de grandes personalidades: as forças que põe em jogo e sua

progressão não são nem constantes nem regulares. Enquanto que a Sociologia da

Arte  se  interessa  por  fatos  históricos,  que  são  conduzidos  por  mecanismos  de

interação ligados ao progresso da sociedade e que obedecem, em seu 
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desenvolvimento,  a  forças  que  a  Sociologia  deve  analisar  e  descrever.  Assim,

autores  como Wilhem Dilthey,  Hans Freyer,  Arnold Gehten,  Marcel  Belvianes  e

Pierre Francastel são tratados por Silbermann como “sociólogos da história”, na

medida em que interpretam dados sociais da História da Arte.

O autor também faz uma distinção entre estética sociológica e reflexão

estética. Enquanto a primeira, ao tratar sobre temas ligados às artes, se preocupa

com o elemento coletivo,  a segunda se interessa exclusivamente pelo indivíduo.

Charles  Lalo,  Raymon  Bayer  e  Thomas  Munro  são  representantes  da  primeira

tendência e Vischer, Schelling, Heinrich Wölfflin e Benedetto Croce, da segunda. Os

aspectos  mais  significativos  dos  estudos  de  Georg  Simmel,  Pitirim  Sorokin,

Theodor Adorno e Max Weber são salientados por Silbermann, principalmente a

contribuição desses autores para o desenvolvimento da Sociologia da Música, área

na qual Silbermann publicou vários estudos. A partir desses autores a Sociologia da

Arte tendeu cada vez mais a encarar os fenômenos artísticos tendo como suporte a

análise  das  relações  sociais.  De  certa  forma,  isso  conduziu  outros  estudos,

principalmente  de  inspiração  filosófica,  como  os  de  Georg  Lukács,  Lucien

Goldmann, Walter Benjamin, Etienne Souriau, Arnold Gehlen e Jean Cassou.

Sobre  os  sociólogos  da  arte  de  tendência  empirista,  SILBERMANN

(1971, p. 28-31) afirma que os mesmos nunca tiveram dificuldade em reconhecer

que os consumidores de arte, em todos os tempos, fizeram parte da vida artística.

Contudo,  no  cenário  da  sociedade  artística,  a  análise  baseada  na  relação  entre

grupo produtor e grupo consumidor não pode ser considerada somente em termos

de causa e efeito, mas também em termos de interdependência, de correlação e de

interação.  Deve-se  considerar  o  espectador,  o  ouvinte  ou  o  leitor  em  suas

estruturas sociais, tratando de suas funções e de seu comportamento para obter a 
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realização daquilo pelo que se interessa a Sociologia da Arte: a vivência artística. Os

campos de ação das artes devem ser considerados à luz das relações do indivíduo

ou  do  grupo  e  é  a  vivência  artística que  permite  estabelecer  estas  relações.  A

vivência artística pode criar campos de ação cultural, somente ela pode ser ativa,

social.  Somente  ela  pode  estar  como  fato  social,  na  origem  e  no  centro  da

Sociologia, delimitado e observado com uma precisão tão considerável a respeito

de três dados sociais fundamentais: natureza, mutabilidade e dependência.

Por  fim,  a  Sociologia  da  Arte  tem  como  principal  objetivo  estudar

processos artísticos totais, enunciando a interação e a interdependência do artista,

da obra de arte e do público, a partir do ponto de vista de sua significação com as

formas  artísticas.  Essa  disciplina  tem  como  objetivo  estudar  o  artista  como

elemento  do  processo  total,  descrevendo-o  e  analisando  sua  situação  e  suas

relações  sociais,  quer  se  trate  de  grupos  de  artistas  criadores  ou  executantes.

Portanto, o sociólogo da arte examina o papel de fatores tais como a origem social

de certas categorias de artistas, recompilando e analisando informações sobre a

origem étnica  do artista,  sua condição  econômica,  seu nível  educacional,  assim

como dados sobre seu estilo de vida, sua resistência, seus hábitos de trabalho, seus

contatos sociais  e  suas atitudes possíveis  e  reais.  Deste modo,  para construir  a

imagem completa, a Sociologia da Arte se dedica ao conhecimento sociológico da

obra de arte e ao fazê-lo, não intenta analisar a obra em si mesma, mas concentra

sua atenção na ação sócioartística.

A criação artística como objeto de um estudo sociológico

Entre  os  autores  clássicos  do  pensamento  sociológico  que  se

interessaram pela arte como objeto de investigação, Georg Simmel obteve grande 
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destaque. Embora o fenômeno artístico seja um tema constante em seus ensaios,

estes  se  aproximam  mais  de  uma  abordagem  estética  do  que  sociológica26,

principalmente porque o autor concebe a obra de arte como um construto humano

surgido a partir da relação de estranheza entre o “processo da vida” e a “criação da

alma”.  Apesar  disso,  Simmel  nunca  deixou  de  salientar  a  relação  das

transformações  sociais  e  históricas  com  o  fenômeno  artístico.  Um  dos  pontos

decisivos para entender suas análises sobre a arte é a noção de cultura que norteia

vários de seus escritos.

No ensaio chamado O conceito e a tragédia da cultura, SIMMEL (2005)

trata da relação do ser humano com a realidade do mundo,  o que dá início ao

processo  entre  sujeito  e  objeto.  Segundo  o  autor,  a  cultura  surge  a  partir  da

aproximação entre a “alma subjetiva” e o “produto espiritual objetivo”, resultando

do  movimento  de  síntese  desses  dois  elementos,  sendo  que  nenhum  deles  a

contém por si só. A partir da conclusão de uma obra cultural, esta não apenas passa

a ter uma existência objetiva e uma vida própria, como passa a ter uma existência

autônoma. O caráter fetichista que Karl Marx confere aos objetos econômicos à

época  da  produção  das  mercadorias  constitui,  para  Simmel,  apenas  um  caso

especial  e modificado do destino dos conteúdos materiais27.  Para Simmel,  o ser

humano  cria  algo  objetivo  e  autônomo,  que  torna  o  caminho  para  o

desenvolvimento do sujeito de si mesmo para si mesmo, o que constitui o conceito 

26 A  obra  de  Georg  Simmel  é  vasta  e  com  ampla  abordagem  temática.  Os  ensaios  Estética  e
Sociologia (SIMMEL, 1998), Filosofia da paisagem (SIMMEL, 1996) e El problema del estilo (SIMMEL,
2000) podem fornecer um panorama de sua produção acerca do fenômeno artístico.
27 No primeiro capítulo da obra O Capital, Marx trata sobre o processo de abstração relacionado à
mercadoria,  que constitui a base da alienação – ação pela qual um indivíduo ou grupo se torna
estranho  aos  resultados  ou  produtos,  substituindo  a  totalidade  que  expressa  o  universal  e  o
concreto,  pela  imediaticidade.  Ao  se  distanciar  da  natureza  e  de  sua  atividade  criadora,  o  ser
humano passa a ser apenas uma coisa e o objeto passa a ter mais valor que ele próprio  (MARX,
1983).
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de cultura. Esse elemento integrante e condicionante da cultura é predeterminado

a um desenvolvimento próprio, que consome continuamente forças dos sujeitos.

Contudo,  o  desenvolvimento  do  sujeito  não  consegue  acompanhar  o

desenvolvimento do  objeto  e  é  nesse  estágio,  então,  que  ocorre  a  “tragédia  da

cultura”.

Influenciado pelo pensamento de Simmel, Walter Benjamin trata sobre

a autonomia da obra de arte, analisando as causas e consequências da destruição

da aura,  que consiste  em tudo aquilo  que é  eliminado a  partir  do processo de

reprodução, já que as obras de arte são objetos individualizados e únicos. Segundo

BENJAMIN (1978), o que a reprodução produz é a alienação do objeto reproduzido

do domínio da tradição. Dessa forma, a unicidade da obra da arte tem a ver com o

ritual  e  com a tradição,  já  que as  mais  antigas  obras  de  arte  serviam a rituais

mágicos e religiosos. Com a reprodução em série, a contemplação ligada à aura da

obra de arte, ou seja, o  valor de culto cedeu lugar ao  valor de exposição e, com a

exacerbação  deste,  aumentam  as  ocasiões  para  que  as  obras  de  arte  sejam

expostas.

O debate sobre a relação entre arte e sociedade leva a duas atitudes

filosóficas opostas.  A primeira trata da defesa da “arte pela arte”,  e consiste na

afirmação de que a arte só é arte se for pura, não estando ligada às circunstâncias

históricas, econômicas, políticas e sociais. A segunda defende uma “arte engajada”,

na  qual  o  artista  deve  tomar  uma  posição  crítica,  lutando  por  transformar  a

sociedade  e  conscientizar  o  público.  Essas  duas  atitudes  são  problemáticas.  A

primeira, porque desemboca no formalismo, em que a perfeição da forma da obra

de arte é que conta e não o seu conteúdo. A segunda reserva-se ao conteudismo, no

qual a mensagem que a obra de arte deve passar é a preocupação central, mesmo 
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se esta não tiver uma força inovadora. Além disso, ao buscar compreender o papel

do artista na sociedade, essas duas posições levantam uma questão filosófica a ser

discutida: o artista como criador.

Entre  as  disciplinas  que  tratam  da  arte,  a  Estética  é  a  que  mais  se

preocupa com o processo intuitivo do artista na produção da obra de arte. Tendo

como base a reflexão estética, o sociólogo mexicano Lucio Mendieta y Núñez ao

considerar a arte sob o ponto de vista sociológico, define-a como um “... fenômeno

social de intuição criadora que se concretiza na obra do artista, com o objetivo de

suscitar no homem e na sociedade emoções estéticas, sentimentos de admiração e

sublimações coletivas” (MENDIETA y NÚÑEZ, 1967, p. 54). Ao comentar sobre a

conclusão a que chega o filósofo Benedetto Croce na sua obra Breviário de estética

(CROCE,  2001),  Mendieta  y  Núñez  chama  a  atenção  para  algo  misterioso  e

indescritível que é a inspiração ou a intuição do artista. Segundo o autor, a intuição

é um fenômeno psicológico encontrado em diversos atos da vida humana. Assim,

para distinguir a  intuição artística de qualquer outra,  o autor afirma que esta é

intuição criadora.

O  autor  trata  a  arte  como  uma  forma  de  comunicação  humana,  um

produto social que assinala emoções estéticas ao se manifestar na vida interior dos

indivíduos. Para o mesmo,

o elemento social  da arte é derivado das interações humanas que,  no
tempo, criam uma série de conceitos, de ideias, de sentimentos coletivos
nos quais o artista necessariamente se inspira, pois se dele se afasta, sua
obra torna-se vazia de interesse e não pode despertar qualquer emoção.
(MENDIETA y NÚÑEZ, 1967, p. 70).

Desse modo, argumenta que a Sociologia deve complementar-se com as

teorias que buscam explicar a emoção estética.

Mendieta y Núñez apresenta uma proposta metodológica de Sociologia 
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da Arte em que considera outras disciplinas que tratam sobre a arte como pontos

de referência  da  referida  disciplina,  cujo  objeto  de  estudo seria  a  arte  em sua

realidade social. Para o autor, o conteúdo da Sociologia da Arte compreenderia a

arte  como fenômeno social,  sua relação com outros  fatores  sociais,  as  relações

inter-humanas que derivam dela, a influência do meio físico e social, a influência

social  da  arte  e  a  síntese:  a  arte  como  fator  de  convivência  humana.  Outras

questões importantes são apontadas pelo autor, como a classificação das artes em:

artes musicais (música e canto); artes plásticas (arquitetura, escultura e pintura);

artes literárias (poesia e prosa) e artes complexas (dança, drama, comédia, cinema

e rádio).

A  intuição criadora, conceito tão valioso para a  proposta de estudo de

Mendieta  y  Núñez,  desemboca  na  relação  indivíduo  e  sociedade,  tema  tratado

também por outros autores, como o antropólogo argentino Néstor García Canclini.

Num de seus  estudos,  CANCLINI  (1979)  comenta as  contribuições  de Sartre  em

Crítica  da  razão  dialética  (SARTRE,  2002),  em  que  se  dedicou  a  elaborar  um

sistema  dialético  de  mediações  entre  o  social  e  o  individual,  entre  a  produção

coletiva  e  a  de  cada  artista.  Para  Canclini,  apesar  da  proposta  de  Sartre  ser

inovadora,  ela  reincide  em  “antigos  vícios”,  como  o  de  tratar  o  indivíduo  e  a

sociedade como unidades separadas e estanques, colocando o artista solitário e o

contexto  social  em  polos  opostos.  Desse  modo,  é  o  predomínio  da  consciência

individual que orienta a obra de Sartre, levando-o a acreditar que não é a condição

de classe que opera no indivíduo, mas é este que inventa a partir da tomada de

consciência da sua situação objetiva.

Tendo isso em vista, o autor afirma que a Sociologia é responsável por

desafiar a Teoria e a História da Arte a reconhecerem os condicionamentos 
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decorrentes da produção, circulação e consumo de bens artísticos, contribuindo

para que a análise não se paute somente na idealização do artista como gênio e na

sacralização das obras. Assim, a partir de algumas pesquisas sociológicas como as

de Raymond Moulin e de Pierre Bourdieu, o autor chega à conclusão de que “... o

objeto de  estudo da estética  e  da  história  da  arte  não pode ser  a  obra,  mas  o

processo de circulação social em que os seus significantes se constituem e variam.”

(CANCLINI,  1979,  p.  12).  Para o autor,  a  Sociologia da Arte,  que deveria tornar

possível  tal  conhecimento,  ainda  não  existe  como  disciplina  científica

fundamentada  teoricamente,  tendo  um  número  considerável  de  pesquisas

particulares  que  a  avalizem.  Essa  disciplina  se  constitui  num  “campo  de

problemas” delimitado por estudos de orientações divergentes.

Considerando essas questões, CANCLINI (1979, p. 13-14) apresenta um

esquema  no  qual  agrupa  as  principais  teorias  que  tratam  sobre  o  fenômeno

artístico em quatro orientações distintas: a Sociologia da Arte como parte de uma

Sociologia do Espírito ou Sociologia das Obras da Civilização, expressão de Georges

Gurvitch  e  da  qual  também fazem parte  Jean Duvignaud  e  os  historiadores  da

Escola de Warburg, como Aby Warburg e Erwin Panofsky; a  Sociologia Empirista

ou Funcionalista,  representada por Vytautas,  Kavolis,  Robert  Escarpit  e  Alphons

Silbermann;  a  Sociologia  Estrutural,  que  estuda  a  correlação  das  estruturas

artísticas  com  as  sociais  e  não  constitui  uma  tendência  homogênea,  reunindo

autores como Lucien Goldmann, Pierre Francastel e Pierre Bourdieu; e a Sociologia

Marxista, representada por Georg Lukács, Boris Arvatov, Antonio Gramsci, Galvano

della Volpe, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, entre outros.

De  acordo  com  o  autor,  essa  classificação  não  deve  ser  vista  com

rigidez, não só porque certos autores adotam contribuições das outras correntes 
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teóricas,  mas  porque  existe  carência  de  um  contexto  teórico  único.  A  reflexão

teórica  deve  construir  o  objeto  de  estudo,  mas  é  preciso  pensá-la  na  prática,

combinando o trabalho teórico com o empírico. Ao chamar a atenção para a não

rigidez de sua classificação, Canclini tem em mente autores como Pierre Bourdieu,

que não só foi  influenciado por  diferentes  orientações  teóricas,  como conciliou

teoria e prática em muitos dos estudos que realizou. É preciso salientar que, em

seus  estudos,  Bourdieu  desenvolveu  uma  nova  maneira  de  tratar  o  fenômeno

artístico, dialogando com os estudos clássicos e incorporando inovações.

Numa de suas conferências, Pierre Bourdieu afirma que “a Sociologia e

a arte não fazem um bom par”. Isto porque “o universo da arte é um universo de

crença, crença no dom, na unicidade do criador incriado, e a irrupção do sociólogo

que  quer  compreender,  explicar,  tornar  compreensível,  causa  escândalo”

(BOURDIEU,  1983,  p.  162-163).  Assim,  o  autor  questiona  algumas  ideias

estabelecidas sobre a Sociologia da Arte e da Literatura. A primeira delas é de que

a sociologia pode responder às questões relativas ao consumo cultural, mas não à

produção. Já que não se pode compreender a produção naquilo que ela tem de

mais específico, ou seja, enquanto produção de valor e de crença, a não ser que se

considere,  ao  mesmo  tempo,  o  espaço  dos  produtores  e  o  espaço  dos

consumidores. A outra ideia estabelecida é a de que a Sociologia nivela e reduz a

criação artística, colocando os grandes e os pequenos artistas no mesmo plano. 

A criação artística é descrita por BOURDIEU (1983, p. 164-165) como o

encontro  entre  um  habitus socialmente  constituído  e  certa  posição  também

instituída, ou possível, na divisão do trabalho de produção cultural e na divisão do

trabalho de dominação. Bourdieu concebe uma “Sociologia das Obras Culturais”

como responsável por tomar como objeto o conjunto das relações  objetivas e 
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efetuadas sob a forma de interações do artista com outros artistas e, também, dele

com o conjunto dos agentes engajados na produção da obra ou pelo menos do

valor social da obra,  como críticos, diretores de galerias e mecenas.  Portanto, o

autor toma como objeto o campo de produção cultural e a relação deste com o

campo dos consumidores.

Os  campos  de  produção  cultural  propõem  um  espaço  de  possíveis

àqueles que neles estão envolvidos. Esse  espaço de possíveis define o universo de

problemas,  de referências e de marcas intelectuais  dos  produtores culturais  de

determinada época, fazendo com que estejam situados uns em relação aos outros.

Além de situados e datados, os produtores culturais são relativamente autônomos

em relação aos determinantes do ambiente econômico e social. Assim, cada artista

ou literato só existe e subsiste de acordo com as limitações do campo, criando seu

próprio projeto criador em função da sua percepção das possibilidades disponíveis

e  inscritas  em  seu  habitus28,  por  certa  trajetória  e  pela  escolha  ou  recusa  dos

possíveis. Portanto, para compreender uma obra cultural é preciso compreender

também o campo de produção e a posição do produtor nesse espaço.

Os métodos de interpretação documental

Nos  seus  primórdios,  são  escassas  as  pesquisas  da  Sociologia  que

utilizam materiais  visuais  ou fazem uso de um estilo  literário.  Uma das  razões

dessa exclusão se deve ao caminho que essa disciplina teve que seguir para poder

afirmar seu estatuto científico. Segundo MARTÍNEZ (2006), para que a Sociologia

se estabelecesse como ciência, os sociólogos se viram obrigados a abandonar os 

28 Em suas  obras,  Pierre  Bourdieu define  habitus como  um  “sistema  de  disposições  duráveis,
estruturas  estruturadas  predispostas  a  funcionar  como  estruturas  estruturantes”  (BOURDIEU,
2004).  O  habitus  constitui  o  produto  de  interiorização  das  estruturas  objetivas  que  tendem  a
produzir práticas e carreiras objetivamente ajustadas às mesmas.
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elementos visuais e literários de seus estudos e elaborarem métodos ligados ao

conhecimento das Ciências Exatas, que ofereciam maiores possibilidades de expor

os  dados  da  sociedade.  Portanto,  foram  deixados  de  lado  todos  os  materiais,

documentos e métodos que não apontassem para um conhecimento quantificável.

Essa  exclusão  de  materiais  visuais  na  Sociologia  fez  com  que  os

métodos utilizados pelos sociólogos não se tornassem adequados para a análise e a

utilização de imagens. O sociólogo que atualmente pretende utilizar imagens em

suas  investigações  terá  que  enfrentar  essa  questão.  Em  seu  artigo,  MARTÍNEZ

(2006) comenta sobre o método de interpretação documental do sociólogo Karl

Mannheim como um modelo exemplar para fazer uso da imagem em Sociologia. A

adequação do método de MANNHEIM (1986) à análise de imagens se deve ao fato

de que o autor  elaborou um método de interpretação dos fenômenos culturais

baseando-se nos avanços metodológicos da História  da  Arte,  campo em que os

documentos  visuais  estão  no  centro  de  interesse  do  pesquisador.  Utilizado  no

campo da Estética, o método imanente consiste em descrever os aspectos estéticos

formais  de  uma  obra  de  arte,  analisando  características  estéticas  e  temáticas

presentes  nela.  Não  se  trata  do  método genético de  estudar  a  obra em si,  mas

analisar o contexto social e histórico em que ela foi feita. Mannheim encontra a

síntese entre o método do imanente e o método genético no método que denomina

interpretação documental.

Na  História  da  Arte,  Erwin  Panofsky  desenvolveu  um  método  de

interpretação  documental  em  três  níveis  semelhante  ao  de  Karl  Mannheim.  A

definição de seu método iconológico aparece primeiramente na obra  Estudos de

iconologia, publicado originalmente em 1939 (PANOFSKY, 1995). Esse texto, que

foi reeditado como introdução do livro Significado nas artes visuais (PANOFSKY, 
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2007),  apresenta  um  método  de  abordagem  da  obra  de  arte  a  partir  de  três

operações  relacionadas.  O autor  define  esses  três  níveis  tendo como objeto  de

interpretação no tema ou significado da obra de arte. O primeiro deles é o  tema

primário ou natural, que se divide em fatual e expressional e que constitui o mundo

dos  motivos  artísticos.  A  enumeração  desses  motivos  resulta  na  descrição pré-

iconográfica que,  por  sua  vez,  procede  da  interpretação  feita  a  partir  da

familiaridade  com  objetos  e  eventos.  O tema  secundário  ou  convencional é

apreendido pela percepção a partir da ligação de motivos artísticos com assuntos e

conceitos, constituindo, então, o mundo das imagens, estórias e alegorias. Nesse

nível, o ato de interpretação é conhecido como análise iconográfica, que necessita

do conhecimento de fontes literárias.  O  significado intrínseco ou conteúdo é  um

princípio  que  sublima  e  explica  os  acontecimentos  visíveis  e  sua  significação

inteligível  e  que  determina  até  a  forma  sob  a  qual  o  acontecimento  visível  se

manifesta. Constitui o mundo dos valores simbólicos, cuja análise é a interpretação

iconológica e que necessita de uma intuição sintética, ou seja, da familiaridade com

as tendências essenciais da mente humana, condicionada pela visão de mundo do

intérprete.

Diante disso, vale ressaltar a importância do método de interpretação

documental  elaborado  por  Panofsky  e,  ainda,  a  grande  contribuição  que  seus

estudos trouxeram para o desenvolvimento das pesquisas em História da Arte nos

primórdios do século XX. Além do mais, no âmbito da Sociologia contemporânea,

suas obras influenciaram de forma decisiva as teorias desenvolvidas por Pierre

Bourdieu, tanto em torno do conceito de  habitus,  que possui forte referência às

análises realizadas por Panofsky em Arquitetura gótica e escolástica (PANOFSKY, 
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2001)29, como em seus estudos sobre o fenômeno artístico, que forneceram uma

nova  direção  às  pesquisas  em  Sociologia  da  Arte.  Pode-se  citar  dentre  esses

últimos, a obra  Un art moyen, na qual BOURDIEU (1965) trata a fotografia como

uma  produção  social  e  expressão  de  uma  cultura  específica,  não  como  uma

linguagem, diferentemente de como fazem os estudos de Semiótica e de Estética. O

autor  realiza  uma  análise  dos  processos  de  interiorização  da  objetividade  que

conduz a constituição de sistemas de disposições conscientes e perduráveis que

são os costumes e os ethos de classe.

Outro  estudo importante  é  Images  d’Algérie  (BOURDIEU,  2003),  que

inclui fotos da época em que o sociólogo realizou alguns estudos etnográficos na

Argélia.  Bourdieu viveu na Argélia  durante  o  período da Guerra  de Libertação,

quando cumpria serviço militar. Depois, realizou atividades como docente no país,

assumindo o cargo de professor assistente na Faculdade de Letras de Argel. Nesse

momento de sua trajetória intelectual se concretizou sua passagem da Filosofia

para as  Ciências  Sociais,  especificamente a  Etnologia.  Essa  obra começou a  ser

organizada pelo  autor  e só  foi  publicada após seu falecimento.  Trata-se  de  um

livro-catálogo planejado para  uma exposição levada para  o  Instituto do Mundo

Árabe e realizada entre 23 de janeiro a 2 de março de 2003, em Paris. Ela mostrou

cerca de 120 das 2000 fotografias feitas por Bourdieu na Argélia,  entre 1958 e

196130.

As fotos publicadas nessa obra serviram para sustentar suas análises

acerca dos costumes e práticas dos argelinos, feitas em seus estudos sobre a 

29 Bourdieu traduziu essa obra de Panofsky para o francês e elaborou um Posfácio em que discute
sobre  o conceito  de  habitus.  Esse texto  ganhou um novo título  pelo  autor  quando editado em
português, sendo chamado: Estrutura, habitus e prática (BOURDIEU, 2004).
30 Algumas  dessas  fotografias  foram publicadas  no  Brasil  pela  Revista  de  Sociologia  e  Política
(2006, p. 97-123) e no livro Esboço de autoanálise (BOURDIEU, 2005, p. 23-32).
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etnologia  Cabila  (BOURDIEU,  2002).  Dentre  outras  coisas,  o  autor  fotografou

homens e mulheres, idosos e crianças em suas atividades cotidianas, observando o

comportamento desse povo e as relações de gênero e de gerações. É visível em

seus registros a maneira de vestir dos argelinos e a posição corporal dos mesmos,

estas  que  são  tratadas  pelo  autor  como  hexis  corporal,  ou  seja,  como  a

incorporação das estruturas manifestada nas relações sociais, como características

“moldadas no corpo”. Bourdieu mostra em suas fotografias a relação modernidade

versus tradição na Argélia, constatando a presença do capitalismo e as formas de

comércio  local.  Ele  ainda  registra  a  paisagem  local  e  a  interferência  humana,

indicando de que forma se dava a relação dos habitantes daquela região com o

ambiente geográfico.

Em seus trabalhos, Bourdieu faz uso de imagens tanto como objeto de

estudo,  como  técnica  documental.  Em  A  distinção,  BOURDIEU  (2007)  apresenta

uma análise do ethos e do gosto como a ética e a estética realizadas nos indivíduos.

Sua densa pesquisa concilia teoria sociológica e pesquisa empírica fazendo uso de

materiais  visuais variados,  desde fotografias amadoras até fotografias artísticas,

pinturas e imagens  publicitárias,  além de vários tipos de gráficos.  Outro estudo

importante realizado por ele é  O amor pela arte  (BOURDIEU e DARBEL,  2003).

Apesar de não utilizarem imagens reais nessa obra, os autores analisam o consumo

estético e o imaginário visual, estudando o perfil do público e a frequência de visita

aos  museus,  o  acesso aos  bens  artísticos  e  a  organização  do gosto  conforme a

origem social, ele mostra como o gosto pode ser explicado como uma qualidade

adquirida na vida social. Os autores chegam à conclusão de que para as camadas

sociais médias o gosto é funcional, possuindo um valor útil que se apresenta nas

práticas cotidianas diferentemente da representação erudita e estética, para as 
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quais as camadas cultas, recebem um longo treinamento do olhar para adquirir a

capacidade de ler as obras pelo ponto de vista formal. Essa abordagem, presente

em toda a produção científica do autor acerca do objeto artístico, despertou várias

polêmicas e trouxe uma nova perspectiva para os estudos de Sociologia da Arte.

Considerações finais

Em  seu  conjunto,  os  estudos  clássicos  da  Sociologia  da  Arte  não

conseguiram sistematizar um corpo teórico para tratar sobre o fenômeno artístico,

conservando abordagens específicas sem grandes avanços metodológicos. Porém,

as  análises  realizadas  por  autores  como  Simmel  e  Benjamin  já  apontavam  a

complexidade e a autonomia da obra de arte enquanto objeto cultural. Em parte,

pode-se considerar que os avanços metodológicos se deram a partir dos métodos

propostos por Mannheim e Panofsky, que salientaram a importância dos aspectos

formais da obra de arte para tratar do contexto social e histórico em que ela foi

realizada.

Partindo dessas leituras, a obra de arte pode ser encarada tanto como

uma forma de conhecimento sociológico sobre o artista, quanto um objeto em si

mesma, pois esta possui um estilo próprio e faz referência aos aspectos históricos e

sociais  vivenciados  pelo  artista.  É  justamente  nesse  ponto  que  se  situa  a

importância da vivência artística, que Silbermann elegeu como principal interesse

da  Sociologia  da  Arte.  Contudo,  a  proposta  metodológica  e  os  conceitos

desenvolvidos por Bourdieu contribuíram de forma significativa para o avanço e o

estatuto  científico  da  Sociologia  da  Arte.  Tanto  que  os  conceitos  de  habitus e

campo, aliados às noções de estilo de vida e gosto, ganharam cada vez mais espaço

em pesquisas recentes da disciplina em questão.
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Embora Mendita y Núñez chame a atenção para a intuição criadora do

artista como fator determinante para que a obra de arte desperte emoção estética,

é preciso lembrar, conforme salientam Canclini e Bourdieu, de que a Sociologia da

Arte não pode se pautar em análises que considerem o artista e a sociedade como

unidades separadas. Isso porque a crença no dom do artista, ou seja, do “criador

incriado”,  é  insuficiente  para  o  desenvolvimento  de  estudos  sobre  o  fenômeno

artístico. Por essa via, a Sociologia da Arte consegue avançar metodologicamente,

no sentido de que pode fornecer uma abordagem diferente da História da Arte, da

Estética, da Semiótica e até mesmo da Sociologia Visual, consideradas disciplinas

afins e para as quais pode contribuir.
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Resumo
Através  de  algumas  citações  da  obra  do  pensador  alemão  Friedrich  Nietzsche
buscar-se-á  uma  possível  concepção  de  educação  que  possa  ensejar  uma
perspectiva diferenciada ao ensino da filosofia.  Essa ideia servirá para que seja
realizado um paralelo entre Nietzsche, as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
e a disciplina de Filosofia no nível médio de ensino, de modo que se realize um
debate sobre a formação humana e a importância da escola na construção de uma
consciência livre e autônoma. 
Palavras-chave:  Educação;  Friedrich  Nietzsche;  Filosofia;  Parâmetros
Curriculares Nacionais.

Resumo
Tra iuj  citaĵoj de la verko de la germana pensulo Friedrich Nietzsche  serĉos ebla
koncepto  de  eduko  kiu  povus  okazigi  malsaman perspektivon  al  la  instruado  de
Filozofio.  Tiu  ideo  servas  por  ke  estas  efektivigita  paralelon  inter  Nietzsche,
Gvidilinio kaj Bazoj de la Nacia Eduko kaj la disciplino de Filozofio en la Meza Nivelo
de Eduko, por ke ĝi efektiviĝu debaton pri homa evoluo kaj la graveco de la lernejo 
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en la konstruado de libera kaj memstara konscion.
Ŝlosilvortoj: Eduko; Friedrich Nietzsche; Filozofio; Nacia Vivoprotokola Normoj.

Abstract
Through some quotes from the work of German philosopher Friedrich Nietzsche seek
a conception of education that can induce a different perspective to the teaching of
philosophy.  This  idea  will  serve  to  be  conducted  a  parallel  between  Nietzsche,
Directives and Bases of National Education and the discipline of Philosophy at the
high school level, in order to carry out a reasoned debate about the human formation
and the importance of the school in building awareness free and autonomous.
Keywords: Education;  Friedrich  Nietzsche;  Philosophy;  National  Curricular
Parameters.

O ensino da Filosofia: um novo tempo, novas necessidades

Compreende-se  que  as  mudanças  sofridas  nos  últimos  séculos  pela

sociedade impactaram também na forma como se educam as novas gerações e na

forma como se compreende a educação. As tecnologias e as mudanças ocorridas no

campo da produção dos bens e conhecimentos acabaram exigindo que a escola

habilitasse  seus  alunos  às  aptidões  necessárias  para  o  mundo  contemporâneo,

para que eles pudessem seguir aprendendo por toda a sua vida (MORAN, 2008).

O modelo de educação clássico, descontextualizado e compartimentado,

baseado no acúmulo de informações, passa a ser substituído por um novo modelo

cujos  nortes  visam incentivar  o  raciocínio  e  a  capacidade  de  aprendizagem do

aluno,  mediante  a  interdisciplinaridade  e  o  aperfeiçoamento  permanente  da

prática docente. A revolução tecnológica tem gerado uma verdadeira “revolução”

educacional, já que tem promovido uma transformação rápida na forma com que

se percebe o papel da escola. Nas décadas de 1960 e 1970, por exemplo, a política 
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educacional priorizou a formação de especialistas capazes de dominar as máquinas

e os processos produtivos das indústrias. Já na década de 1990, com o advento da

informática,  o  volume  de  informações  se  torna  uma  torrente,  inviabilizando  o

acúmulo  de  conhecimentos  e  promovendo  um  novo  modelo  que  visa,

principalmente, a aquisição de conhecimentos básicos com o objetivo de preparar

o  aluno para  a  utilização  das  tecnologias  relativas  especificamente  às  áreas  de

atuação.  Assim,  cada  vez  mais  se  considera  essencial  o  desenvolvimento  das

capacidades  de  pesquisa,  busca,  análise  e  seleção  da  informação  disponível.  O

aluno  passa  a  ser  responsável  diretamente  pela  sua  aprendizagem,  pois  ele  é

convidado a aprender e criar ao invés de simplesmente memorizar informações. 

Nesse sentido é importante considerar  a expansão do ensino que se

institui a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), pois

cada vez mais o Ensino Médio passa a integrar uma etapa entendida como básica

para  a  formação  da  cidadania,  acesso  às  atividades  produtivas  e  para  o

prosseguimento nas etapas mais complexas da educação. A educação passa a ter

como meta o aprimoramento do educando, habilitando-o para o prosseguimento

de seus estudos (seguir aprendendo),  garantindo, portanto,  a preparação básica

para o trabalho e a cidadania. Não se objetiva mais habilitar o aluno simplesmente

para o exercício de uma função técnica na indústria. Assim é que a nova Lei de

Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (BRASIL,  1996)  e  os  Parâmetros  Curriculares

Nacionais (BRASIL, 2006) rompem com o paradigma até então vigente no qual a

educação tinha como função a conformação do indivíduo ao mundo do trabalho,

onde a disciplina, a tolerância e a obediência eram primordiais. 

A nova sociedade, fruto da revolução tecnológica e de suas implicações,

passa a promover a autonomia como elemento de grande importância no 
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desenvolvimento pessoal  dos  sujeitos em formação.  Isso não significa,  contudo,

oportunidades iguais, afinal, muitos continuarão a exercer papéis tradicionais na

sociedade, enquanto poucos poderão trabalhar com atividades simbólicas e outros

ainda continuarão excluídos dos processos produtivos.  A sociedade, de maneira

geral,  apesar  das  mudanças  promovidas  pela  revolução  tecnológica,  permanece

pautada fortemente pela segmentação.

Contudo,  a  ruptura  herética  da  ordem  estabelecida  (e  também  das
disposições e representações por ela engendradas nos agentes moldados
conforme suas estruturas) supõe a conjunção entre o discurso crítico e
uma crise objetiva,  capaz de romper a concordância imediata entre as
estruturas incorporadas e as estruturas objetivas de que as primeiras
constituem o  produto,  bem como de instituir  uma  espécie  de épochè
prática,  vale  dizer,  de  suspensão  da  adesão  originária  à  ordem
estabelecida (BOURDIEU, 1998, p. 118).

Esses processos de segmentação social acabam gerando e consolidando

uma tensão em torno do desemprego, da pobreza, da violência e da intolerância.

Nesse  sentido,  a  escola  poderia  ser  mais  considerada,  em  sua  capacidade

emancipatória,  pois  as  mudanças  da  sociedade  contemporânea  clamam  a

prospecção. O crescimento econômico atual não gera mais empregos, ao contrário,

diminui as oportunidades para o trabalho não qualificado, tornando a educação

uma  ferramenta  para  o  sucesso  pessoal.  A  velocidade  instituída  em  nossa

sociedade torna o conhecimento rapidamente superado, exigindo uma constante

atualização  à  formação  dos  sujeitos.  Em  função  das  mudanças  dos  processos

sociais  e  de  produção,  os  indivíduos  se  vêem  diante  da  necessidade  de  uma

aprendizagem permanente e de uma formação continuada, exigindo que a escola

atenda a esta demanda e aos seus anseios. 

Não basta mais a mera transmissão de conhecimentos, pois se prioriza

hoje a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
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pensamento crítico. O que se deseja é a construção de habilidades que permitam

ao  estudante  seguir  aprendendo,  transformando  suas  vidas  em  processos

permanentes de aprendizagem (MORAN, 2008).

 Sob tais pressupostos, o currículo da educação básica precisa ser alvo

de um amplo debate em torno da vida em sociedade, da atividade produtiva e da

experiência  subjetiva,  de  modo que  possibilite  que  o  indivíduo primeiro  possa

aprender  a  conhecer,  ou seja,  que possa ter  acesso a  uma educação ampla  que

permita o aprofundamento de conhecimentos em determinada área. O aluno deve

ter o direito de satisfazer sua curiosidade intelectual, para que possa compreender

o seu derredor, colaborando para a construção de uma sociedade mais crítica e

democrática.  Esse  novo  currículo  também  deve  permitir  que  o  aluno  possa

aprender  a  fazer,  desenvolvendo  habilidades  e  estimulando  aptidões  pessoais.

Nesse sentido é importante a aplicação da teoria na prática para que o aluno possa

enfrentar as situações que se colocam em seu cotidiano de forma consciente. Não

obstante,  esse  currículo  deve  permitir  que  o  aluno  possa  aprender  a  viver  em

sociedade, na certeza da interdependência e da necessidade da ação conjunta em

projetos comuns e na gestão dos conflitos inerentes. Por último, também não se

pode deixar  de  levar  em consideração que  o  novo currículo  da educação  deve

permitir  que  o  aluno  possa  aprender  a  ser,  isto  é,  que  possa  organizar  o

desenvolvimento da pessoa humana, em sua totalidade. 

As  Ciências  Humanas  como  instrumento  para  a  formação  de  um  novo

cidadão

Nas ciências humanas, uma das três grandes áreas do conhecimento no

Ensino Médio, deve-se, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 
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2006), desenvolver a tradução do conhecimento em consciências mais críticas e

criativas, capazes de gerar respostas adequadas aos novos problemas que se impõe

em nossa sociedade, possibilitando a prática da cidadania de forma plena. De outra

maneira,  as  ciências  humanas  devem  possibilitar  que  o  aluno  compreenda  a

sociedade em que vive como resultado de um longo processo histórico, do qual os

homens participam através de suas ações e/ou omissões. Não obstante, deve-se

deixar  claro  que  esse  processo  não  é  apenas  de  construção,  mas  também  de

consumo, já que ele é norteado por interesses econômicos e de classes, de modo

que o aluno se entenda como um agente social,  cujas ações ou omissões podem

determinar os rumos da sociedade. 

O que se nota é que para promover essa consciência crítica e social é

preciso uma organização curricular que integre as diversas disciplinas, superando

a visão compartimentada que caracterizava o ensino. É importante que a realidade

seja  tomada  em sua totalidade,  interdisciplinarmente,  para  que o  sujeito  possa

compreender  os  diversos  conhecimentos  que  comportam  cada  fenômeno.  A

interdisciplinaridade agiria, portanto, no sentido de oferecer novos olhares para o

tratamento de um determinado problema, cuja solução não poderia ser encontrada

sob  a  óptica  de  um  único  ponto  de  vista.  As  diversas  disciplinas  do  currículo

escolar agiriam de forma relacional diante de uma situação problemática para que

o aluno pudesse estabelecer interconexões que gerassem novos sentidos para a

realidade constituída. 

Essa  integração,  além  de  possibilitar  o  conhecimento,  também  gera

motivação para que o aprendiz siga aprendendo, pois toda a investigação deveria

partir daquilo que move o estudante enquanto indagação, ou seja, da sua própria

realidade e de seus problemas – suas inquietações. Não se pode imaginar uma 
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aprendizagem realmente significativa e estimulante para o aluno se não for feita

essa opção curricular integradora,  pois a contextualização que aqui se pretende

gera uma relação entre o sujeito-objeto que acaba possibilitando a aprendizagem,

numa relação bidirecional. Pode-se, desta forma, conceber que não existe primazia

entre o sujeito e o objeto, de modo que eles serão tomados em sua relação, onde o

sujeito é tido como um ser ativo, que sofre influências de seu meio, interferindo na

maneira como capta e interpreta o objeto - modelo objetivo-ativista, ao contrário

das visões do modelo objetivo-mecanicista, onde o objeto prevalece sobre o sujeito

do conhecimento, que apenas contempla ou recebe a informação através de seu

aparelho  sensitivo;  e  também  do  modelo  idealista-ativista,  que  inverte  essa

relação, colocando o sujeito acima do objeto, resultando num indivíduo abstrato,

livre de determinismos sociais e culturais (SCHAFF, 1983).

O sujeito é entendido, portanto, não apenas como um ser biológico, mas

também  como  um  ser  social  e,  portanto,  sujeito  às  determinações  que  irão

constituir  sua  bagagem  de  valores  e  preconceitos  sobre  os  quais  agirá  o  seu

julgamento.  O conhecimento,  sob esta perspectiva epistemológica,  não pode ser

tomado  como  pura  contemplação,  mas  como  uma  atividade  humana  que

transforma o objeto, ou seja, como praxis.

O objeto do conhecimento é infinito, quer se trate do objeto considerado
como totalidade do real ou do objeto percebido como um qualquer dos
seus fragmentos e aspectos.  Com efeito, tanto o real na sua totalidade
como cada um dos seus fragmentos são infinitos na medida em que é
infinita a quantidade das suas correlações e das suas mutações no tempo.
O conhecimento de um objeto infinito deve, pois,  ser também infinito,
constituir um processo infinito: o processo de acumulação das verdades
parciais. Neste – e por este – processo, enriquecemos sem cessar o nosso
conhecimento, tendendo para o  limes  que é o conhecimento completo,
exaustivo,  total,  que como o limite matemático,  não pode ser atingido
num  único  ato  cognitivo,  permanecendo  sempre  um  devir  infinito,
tendendo para... (SCHAFF, 1983, p. 97).
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Tomando  como  hipótese  que  o  conhecimento  possui,  portanto,  um

caráter  de  classe,  segmentário,  sendo  fundamentalmente  condicionado  pela

sociedade e pelo ponto desde onde o sujeito se encontra, é possível concluir que

existem duas perspectivas epistemológicas divergentes em relação à verdade que,

em geral, pregam ou a manutenção das estruturas vigentes e, desta forma, também

do conhecimento dito verdadeiro (no caso das classes dominantes) ou a revolução

das estruturas  e do conhecimento vigentes (no caso das classes dominadas).  A

verdade  assim  constituída  se  trata,  portanto,  de  um  conhecimento  parcial,

modificando-se na medida em que se desenvolve a sociedade e suas relações.

Neste contexto profundamente dialético cabe refletir profundamente o

papel da filosofia na formação humana, pois se vive um momento na história onde

se coloca a necessidade de se adotar um caráter cada vez mais dinâmico, ou seja,

nem dogmático e nem cético, ao contrário, inquietante, o que pode impulsionar a

busca da verdade. 

A Filosofia no mundo atual: uma nova maneira de olhar a educação

O filósofo não só pensa com maior rigor lógico e coerência do que os

outros homens, mas conhece toda a história do pensamento, quais as razões do

desenvolvimento que o pensamento sofreu até ele e está em condições de retomar

os problemas a partir do ponto onde eles se encontram (GRAMSCI, 1986, p. 34). A

filosofia  se  trata,  portanto,  de  um trabalho  de crítica  e  de  renovação  do saber

existente, através de uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto, para a qual são

necessários  instrumentos  teórico-metodológicos  sistematizados  ao  longo  da

história. O ensino da filosofia apresenta-se como um meio de instrumentalização

para o exercício da reflexão filosófica, embora não capacite ainda os alunos 
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plenamente para a construção de novos conceitos (DELEUZE e GUATTARI, 1992).

A atitude filosófica precisa brotar do cotidiano das pessoas, pois é ali

onde se encontram essencialmente os problemas que se impõem à reflexão,  de

modo que a filosofia se constitui atualmente como um processo de reflexão-ação

sistematizado, fundamentado e formalizado, sobre a vida. A reflexão se impõe no

decorrer da existência do homem, quando ele é atingido por algum problema, pelo

caos,  ou  seja,  quando  a  vida  do  indivíduo  se  depara  com  uma  situação

praticamente imprevisível, que provoca grandes mudanças no estado geral do seu

sistema existencial, impelindo-o para o devir.

O que, no entanto, deve ser questionado é o que diz respeito à filosofia,

pois existem questões que, embora complexas, não são de interesse da filosofia, já

que  o  que  define  o  problema  é  a  necessidade.  O  problema,  por  ser  fruto  de

inúmeras determinações sociais, implica tanto a conscientização da necessidade,

quanto também uma situação conscientizadora da necessidade (SAVIANI, 1985, p.

22). Um problema não é em si mesmo filosófico, pois a atitude do homem diante

dele é que o define como filosófico.  A filosofia se constitui  como uma “reflexão

radical,  rigorosa  e  de  conjunto  sobre os  problemas que a  realidade  apresenta”

(SAVIANI, 1985, p. 23).

É importante lembrar também que à medida que a ação se desenvolve

os  problemas  adquirem  novos  formatos  e  delineiam  novas  reflexões,  novas

possibilidades, gerando, desta forma, novas perspectivas, num processo contínuo

de geração do conhecimento. E mais ainda: a filosofia, como fruto de um sujeito

concreto, socialmente determinado, e que expressa, portanto, valores, opiniões e

crenças, enfim, uma visão de mundo da classe em que se formou ou com a qual se

adaptou o indivíduo, não pode ser entendida como neutra, mas como possibilidade
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de desmascaramento das contradições existentes como condição de superação –

praxis libertadora.

Sob este ponto de vista, a filosofia possibilita à educação escolar uma

função transformadora da sociedade, realizando-se de modo indireto e mediado

através dos sujeitos e de suas práticas sociais. Para tanto, cabe à filosofia, como

disciplina  escolar,  não apenas doutrinar com suas  teorias,  mas,  principalmente,

munir os estudantes com instrumentos capazes de desvelar a realidade em que

vivem,  ajudando-os  a  superar  o  senso  comum,  transformando  o  conhecimento

acrítico em conhecimento rigoroso, crítico e mobilizante.

Trata-se  de  se  apropriar  dos  instrumentos  teóricos  e  práticos
necessários  ao  equacionamento  dos  problemas  detectados  na  prática
social  [...].  Trata-se  da  apropriação  pelas  camadas  populares  das
ferramenttas  culturais  necessárias  à  luta  social  que  travam
diuturnamente  para  se  libertar  das  condições  de  exploração  em  que
vivem (SAVIANI, 2007, p. 71).

Para cumprir tais pressupostos, porém, o professor de filosofia precisa

saber  selecionar  conteúdos  programáticos  que  digam respeito  diretamente  aos

problemas que atingem os seus alunos, instrumentalizando-os em sua existência

para  um  agir  consciente  e  crítico,  significativo.  Como,  entretanto,  o  professor

também  é  um  agente  socialmente  determinado,  comprometido,  mesmo  que

inconscientemente, com os interesses de sua classe, é imprescindível que o ensino

da filosofia se baseie em atores conscientes de sua posição política e que, portanto,

trabalhem em vista da desocultação dos valores, bem como do desvelamento das

relações subjacentes ao conhecimento institucionalizado.

O  conteúdo  programático  da  filosofia  deve  levar  em  consideração  a

instrumentalização dos alunos para que eles possam ser capazes de perceber as

relações sociais que vivenciam no cotidiano, como possibilidade de engajamento 
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consciente com vistas à transformação. Não se entenda, contudo, que a história da

filosofia deva ser banalizada sob este ponto de vista, afinal, não se pode pensar o

presente  sem  levar  em  consideração  as  propostas  passadas  sobre  os  mesmos

problemas,  ou  seja,  é  vital  que  se  conheça  a  história  da  filosofia  e  suas

particularidades  para  que  se  possa  realizar  com  qualidade  a  disciplina,

desvinculando-a  de  uma  visão  simplista  e  informal  de  educação  para  a  qual  o

ensino de filosofia se faz no “bate-papo” corriqueiro.

A filosofia pode ser realizada de duas maneiras distintas na sala de aula,

ou  seja,  pode  ser  baseada  na  sua  história  e  nas  teorias  filosóficas  que  a

compreendem  e  pode  se  realizar  também  através  de  temas,  sob  os  quais

impactariam  determinadas  teorias.  De  qualquer  modo,  é  importante  a

contextualização histórica dos problemas, para que o aluno possa compreender de

fato a provisoriedade da produção filosófica, como possibilidade efetiva para um

questionamento atualizado (DELEUZE e GUATTARI, 1992).

De qualquer maneira, para que o ensino da filosofia tenha um impacto

maior  sobre  as  novas  gerações,  existem  inúmeros  recursos  ou  instrumentos

didáticos, como os  livros,  que sempre alicerçaram o trabalho filosófico e hoje se

reestruturam  através  do  Plano  Nacional  do  Livro  Didático,  PNLD/MEC,  as

dinâmicas  de  grupo,  os  recursos  artísticos  e  literários  (música,  poesia,  teatro,

cinema, literatura, história em quadrinhos, etc) e também os recursos audiovisuais

(documentários, vídeos, filmes, web sites, etc). O emprego de tais possibilidades

didáticas, no entanto, se relaciona diretamente a diversos outros fatores, como, por

exemplo,  as  condições  econômicas  e  de  trabalho  dos  professores,  os  recursos

disponíveis nas escolas e certamente também o nível sócio-econômico dos alunos.

Reservados os condicionantes às práticas didáticas “inovadoras”, é 
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muito  importante  o  esforço  na  introdução  de  novas  maneiras  de  se  realizar  a

reflexão  filosófica,  pois  não  se  pode  deixar  de  lembrar  que,  acima  de  tudo,  a

filosofia se constitui como um amor ao saber e, portanto, importa que as aulas de

filosofia procurem desenvolver uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto, sem,

contudo, menosprezar o prazer do aprendente. O aluno precisa sentir um ambiente

de  liberdade  para  que  possa  participar  da  aula  e,  pelo  diálogo,  com  seus

questionamentos e intervenções, construir um debate que resulte na compreensão

dos  conceitos,  ou  seja,  na  própria  filosofia  como  superação  indiscutível  de  um

conhecimento baseado apenas no senso-comum: urdoxa.

Ao professor de filosofia, desse modo, cabe a mediação pedagógica e a

instituição de um locus de diálogo permanente com o saber. O trabalho pedagógico

não  pode  ser  uma  mera  transmissão  de  conhecimento,  nem  muito  menos  um

simples diálogo ou monólogo, no pior dos casos, pois a relação entre o professor e

o  aluno somente se  torna  possível  quando o aluno desaparece  e  em seu lugar

encontra-se o não-aluno, um outro professor,  um igual.  Nessa circunstância não

cabe ao professor dizer: ‘faça como eu’, mas: ‘vamos fazer juntos’ (HERNÁNDEZ,

2006, p. 46). O diálogo do aluno é com o pensamento, com a cultura corporificada

nas obras e nas práticas sociais e transmitidas pela linguagem e pelos gestos do

professor, seu mediador, companheiro na construção do conhecimento. 

Quanto  aos  recursos  disponíveis  atualmente,  eles  servem  como  um

estímulo à atividade e iniciativa dos alunos, favorecendo o diálogo com a cultura

historicamente acumulada,  representada principalmente na figura do professor.

Esses recursos são cada vez mais relevantes para a prática pedagógica pela gama

de possibilidades que proporcionam em vista  dos  interesses  diversificados  dos

alunos, seus ritmos de aprendizagem e seu desenvolvimento psicológico. O aluno 
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hoje pode aprender utilizando-se do recurso que mais lhe satisfaz (computador,

vídeo, livros...), no momento em que se sente melhor motivado. Essa é certamente

a  maior  contribuição  que  a  mobilidade  e  a  ubiquidade  das  tecnologias  podem

proporcionar ao ensino tanto da filosofia quanto das demais disciplinas escolares. 

A ideia de educação em Nietzsche

A educação procede geralmente desta maneira: procura encaminhar o
indivíduo,  mediante  uma  série  de  atrativos  e  de  vantagens,  a  uma
determinada maneira  de pensar  e  de conduzir-se  que,  convertida em
hábito, em instinto, em paixão, se apodere dele e o domine contra sua
conveniência, mas em benefício de um bem geral. (NIETZSCHE, 1984, p.
47-48).

Nietzsche  despreza  o  sistema  educacional  que  tem  como  meta  a

promoção do "homem teórico", que domina a vida pelo intelecto, separando vida e

pensamento,  corpo  e  inteligência.  Assim,  em  lugar  de  procurar  colocar  o

conhecimento a serviço de uma melhor forma de vida, coloca-o em função de si

próprio, do próprio conhecimento, sonhando com um ideal de educação ancorada

nas experiências da vida de cada indivíduo, em que os modos de vida inspiram

maneiras de pensar e os modos de pensar criam maneiras de viver.

Nietzsche  via  a  educação  não  como  o  simples  acúmulo  de

conhecimento, mas como desenvolvimento do senso crítico e da atividade criadora

de cada um. Sob este aspecto,  os alunos deveriam ser incitados,  segundo ele,  a

exprimirem  livremente  suas  opiniões.  O  que  acontece,  no  entanto,  é  que  a

educação  funda-se  numa  concepção  de  cultura  histórica  que,  ao  privilegiar  os

acontecimentos e os personagens do passado, retira do presente sua efetividade e

desenraíza o futuro. Essa concepção não gera, para Nietzsche, novos sentidos às

coisas, mas mantém a ordem estabelecida. Deve-se, portanto, abominar o ensino 
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que não vivifica e o saber que esmorece a atividade. O homem deve aprender a

viver, e só se utilizar da história quando ela estiver a serviço da vida. (NIETZSCHE,

2003, p. 60). Sobre esse olhar é que Nietzsche critica profundamente a concepção

de cultura histórica, pois entende que o excesso de história mumifica o presente,

degenerando a vida, ao invés de alimentá-la. Nós não somos feitos para o saber,

mas é o saber que é feito para nós e assim a vida tem necessidade da história.

Precisamos,  portanto,  dosar  a  história  em  nossas  vidas  através  de  uma  justa

medida que nos mantenha vivos enquanto criadores.

Assim, comparando os diferentes, o homem coloca semelhanças e com

elas  formula  os  conceitos.  As  verdades  não  são  construções  a  priori,  mas  são

criadas por nós, elas são, portanto, interpretações que fazemos da realidade, ou

seja,  são  perspectivas.  O  único  critério  para  a  verdade  de  uma  exposição  da

efetividade consiste em que medida ela está em condições de se impor sobre as

demais. O conhecer, então, é a busca pela satisfação das próprias necessidades, é

vontade de afirmar o próprio poder. 

A  educação,  portanto,  passa  a  ser  uma  forma  que  a  humanidade

encontrou para transmitir suas verdades às gerações posteriores, enquadrando-as.

Nietzsche põe em suspeita a tradição e a educação e sendo o sujeito constituído

por relações de poder, só o sujeito pode constituir-se e constituir o mundo como

expressão de sua vontade de poder.  Cabe ao próprio homem fazer seu destino,

sendo ele o único responsável pelo seu  vir-a-ser. Por isso a filosofia na educação

básica passa a ser considerada como uma importante oportunidade de incentivo

para que o sujeito passe a criar e transformar, sendo ele o construtor da própria

obra
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Considerações finais: Nietzsche e sua aplicação no Ensino Médio

A constituição da filosofia, enquanto disciplina curricular da educação

básica foi  consequência direta do regime militar instalado no Brasil  a partir  de

1964. O retorno da disciplina às escolas tinha como interesse maior o esforço pela

superação do quadro tecnicista adotado no período, de modo que se esperava que

ela pudesse favorecer a criticidade dos alunos e também servir como elemento

crucial para o processo de redemocratização da sociedade brasileira. Nesse sentido

é que se pode entender, segundo Gallo (2010), como a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e os Parâmetros Curriculares Nacionais para

o Ensino Médio estabelecem um caráter instrumental à filosofia. 

Não cabe somente à filosofia a função de promover uma postura crítica

nos alunos, tornando-os cidadãos, bem como também não lhe cabe exclusivamente

a  função  de  promover  a  interdisciplinaridade,  pois  esses  são  elementos

indissociáveis ao processo educativo como um todo, em suas dimensões artísticas,

científicas e filosóficas. À filosofia cabe o acesso dos alunos ao próprio conceito. E

este acesso ao conceito se dá através da experiência e não da mera transmissão. 

Segundo as  Orientações Curriculares para o Ensino Médio, a “filosofia

cumpre  um  papel  formador,  uma  vez  que  articula  noções  de  modo  bem  mais

duradouro  que  outros  saberes”  (BRASIL,  2006,  p.  28).  Segundo  o  próprio

documento,  o foco das atenções é o estudante e é para ele que a filosofia deve

desempenhar  um papel  formador.  A  mesma lei,  contudo,  apresenta  um grande

problema,  pois  ela  preconiza  que  o  profissional  formado  em  filosofia  possa

“desenvolver  no  aluno  do  ensino  médio  competências  e  habilidades  similares”

(BRASIL,  2006,  p.  32)  aos  estudantes  egressos  dos  cursos  filosofia.  Não  seria

pretensão demais do documento orientador? De outra forma, como imaginar que o
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aluno  tenha  condições  para  acessar  de  maneira  lúcida  e  coerente  o  universo

conceitual?

Assim, como inserir então as ideias do pensamento de Nietzsche neste

universo  do  Ensino  Médio?  Vivemos  num  momento  em  que  o  acúmulo  de

informações é tão grande que o depositário enciclopedista não faz mais sentido.

Ninguém sabe tudo. Todo o conhecimento reside na humanidade. O que antes não

era  possível  saber  ou  fazer  individualmente,  agora  já  se  pode,  coletivamente

(LÉVY, 1999). A proposta de educação para um novo mundo, um novo tempo, deve

levar em conta os diversos contextos sociais, como aponta Bourdieu (1998).

É possível a aplicação de Nietzsche dentro da Proposta Curricular do

Ensino Médio. As próprias Orientações Curriculares para o Ensino Médio, no item 2,

apontam como conteúdo próprio ao ensino da filosofia a “crítica à metafísica na

contemporaneidade; Nietzsche; Wittgenstein e Heiddeger” (BRASIL, 2006, p. 36).

Porém, que método utilizar para que o aluno aprenda tais complexos? O texto das

Orientações Curriculares para o Ensino Médio apenas aponta uma leitura geral e

superficial de algumas questões acerca da Filosofia a partir da visão acadêmica,

mas  esquece  que  entre  a  visão  acadêmica  e  o  Ensino  Médio  existe  um espaço

imensurável de diferenças.  O que se evidencia é que as ideias de Nietzsche vão

além  dessa  visão  simplista.  Seus  textos  podem  ser  lidos  a  partir  de  pretextos

diferentes. A inclusão das ideias de Nietzsche à sala de aula deve ser feita a partir

de  uma  opção  consciente,  como  agente  de  provocação.  De  outra  forma,

infelizmente, a inserção de Nietzsche seria feita pelos mesmos pressupostos que o

autor tanto condenara.
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Resumo
Esse trabalho apresenta os dados de uma pesquisa que foi realizada no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus
Nova Andradina, onde foi analisado o currículo escolar de um curso técnico em
informática  de  nível  médio  para  jovens  e  adultos,  relacionando  as  múltiplas
identidades dos alunos  com os aspectos sociais e culturais que eram contemplados
no âmbito do curso.  Mediante algumas constatações foram elencados problemas e
possíveis soluções   para mudanças, que viriam em complemento à expectativa e
realidade  local.  O   trabalho  visa  apresentar  a  importância  do  trabalho  com  a
educação de Jovens e  Adultos baseado na pedagogia de Paulo Freire, apresentando
as experiências vividas no âmbito do IFMS.
Palavras-chave: Paulo Freire, currículo, educação profissional, educação de jovens
e adultos.

Resumo
Ĉi tiu artikolo prezentas datumojn de enketo kiu efektivigis en la Federacia Instituto
de Eduko, Scienco kaj Teknologio de Mato Grosso do Sul (IFMS) en kampuso de Nova
Andradina, kie ni analizis teknikan skolan vivoprotokolon de teknika kurso de meza 
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nivelo de komputilo por gejunecoj kaj geadoltoj, rilatante la pluraj socia identecoj de
la studentoj kun sociaj kaj kulturaj aspektoj kiuj estis kovritaj en agokampo de la
kurso. Per iuj trovoj estis listigitaj problemoj kaj eblaj solvoj por  ŝanĝo, kiu venus
krom atendado kaj  loka realaĵo.  La artikolo prezentas gravecon de labori  kun la
juneca kaj adolta eduko bazita pri Paulo Freire Pedagogio, prezentante la spertoj en
la IFMS.
Ŝlosilvortoj:  Paulo  Freire;  Vivoprotokolo;  Profesia  Eduko;  Eduko  de  Junuloj  kaj
Adoltoj.

Abstract
This  paper  presents  a  survey  that  was  conducted  at  the  Federal  Institute  of
Education, Science and Technology of Mato Grosso do Sul (IFMS), Nova Andradina
Campus, where we analyzed the curriculum of a a technical course in computer for
youth and adults, relating the multiple identities of students with social and cultural
aspects that were covered within the course. Findings by some problems and possible
solutions  for  changes  that  would  come  in  addition  to  the  local  reality  and
expectation  were  listed.  The  paper  presents  the  importance  of  working  with  the
education of youth and adults based on the pedagogy of Paulo Freire, presenting the
experiences within the IFMS.
Keywords: Paulo  Freire,  Curriculum,  Pofessional  Education,  Youth  and  adults
education.

Introdução

Para a reconstrução de um novo cenário para suas políticas, o Estado

propôs   uma reforma que gerou uma série de ações que atingiu a educação em

todos  os   seus  níveis  (Educação  Básica,  Superior  e  Profissional).  Nesta  linha  o

Governo   Federal  instituiu  o  Programa  Nacional  de  Integração  da  Educação

Profissional  com  a   Educação  Básica  na  Modalidade  de  Educação  de  Jovens  e

Adultos (PROEJA), em   24 de junho de 2005 (Decreto no 5.478, substituído pelo

Decreto no 5.840/2006). O objetivo é ofertar, de forma pública e gratuita, o acesso

ao ensino médio e a formação para o mundo do trabalho, para jovens e adultos

com trajetórias escolares  descontinuadas.
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Para  contemplar  esta  proposta  foi  elaborado  um  Documento  Base,

contendo   princípios  e  concepções  que  embasam  e  orientam  as  escolas  na

construção  de   suas  propostas  pedagógicas  e  organização  curricular  de  seus

cursos. Como propõe o Documento Base, ao se pensar na organização curricular:

O que se pretende é uma integração epistemológica,  de conteúdos, de
metodologias  e  de  práticas  educativas.  Refere-se  a  uma  integração
teoria-prática,  entre  o  saber  e  o  saber-fazer.  Em relação ao currículo,
pode  ser   traduzido  em  termos  de  integração  entre  uma  formação
humana  mais  geral,  uma  formação  para  o  ensino  médio  e  para  a
formação profissional. (Brasil, 2007, p.41).

Nessa  discussão,  destaca-se  a  contribuição  de  Freire  (1987)  que  dá

ênfase  às relações entre educando e educador, e entre educando e conhecimento,

salientando a importância do respeito à experiência e à identidade cultural dos

educandos e aos saberes construídos pelos seus fazeres. 

Alinhado a proposta do Governo Federal, o IFMS (Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul) iniciou suas atividades no

ano  de  2010,  na  cidade  de  Nova  Andradina,  oferecendo  o  curso  de  Educação

Profissional  Técnica  de Nível  Médio Integrado em Informática,  modalidade EJA

(Educação de Jovens e Adultos). O projeto de curso inicial apresentava uma série

de informações que justificavam cursos técnicos na área de Informática no estado

de  Mato  Grosso  do  Sul,  porém  em  nenhum  outro  parágrafo  havia  um

direcionamento para a realidade focada na cidade de Nova Andradina ou na sua

região de abrangência (Vale do Ivinhema).

Beisiegel  (2008)  destaca  o  trabalho  de  Paulo  Freire  no  caminho  de

eliminar o abismo entre educação e o dia-a-dia dos educandos, na mesma linha do

problema apresentado no IFMS:

“Em seu método, o educador inegavelmente conseguira eliminar aquele
caráter de “superposição” do ensino à realidade vivida pelos educandos. 
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O embasamento  dos  trabalhos  na  pesquisa  dos  modos  de  vida  e  do
“universo popular” das localidades, os critérios de seleção das “palavras
geradoras” e a orientação do desenvolvimento das atividades,  sempre
apoiadas naquilo que os participantes podiam afirmar a propósito “do
que estavam vendo” (...)” (Beisiegel, 2008, p.207).

Desta  maneira  iniciou-se  um  trabalho  para  reorganizar  o  plano  de

curso, mudando  o  foco  do  mesmo  e  repensando  o  seu  currículo.  Nas  seções

seguintes são relatadas as experiências vividas, os problemas diagnosticados, e as

intervenções realizadas junto a turma de PROEJA do IFMS no primeiro semestre do

ano de 2010.

Educação Bancária e o PROEJA

Ao relacionar o educando e o conhecimento, Freire (1987) apresenta o

educando como sujeito e não mais como objeto do processo educativo, reforçando

a capacidade  deste  em  organizar  sua  própria  aprendizagem,  em  situações

preparadas pelo professor, partindo sempre da realidade deste educando. 

A concepção bancária, é a idéia-força que coloca Paulo Freire no campo

curricular  (SILVA,  2003  apud  BOING).  Paulo  Freire  define  o  seu  conceito  de

educação bancária:

Desta  maneira,  a  educação se  torna  um  ato  de  depositar,  em que  os
educandos são os depositários e o educador o depositante. Em lugar de
comunicar-se,  o  educador  faz  comunicados  e  depósitos  que  os
educandos, meras  incidências,  recebem  pacientemente,  memorizam  e
repetem.  Eis  aí  a “concepção  bancária  da  educação”,  em  que  a  única
margem de  ação  que se  oferece  aos  educandos  é  a  de  receberem os
depósitos, guardá-los e arquivá-los. (Freire, 1987, p.66)

Como destaca Boing, Paulo Freire não se restringiu à criticar a escola

tradicional, e apresentou o antídoto para ela, baseado na concepção

problematizadora. Na sua proposta, o processo educativo não se caracteriza pelo 
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recebimento – por parte dos educandos – de conhecimentos prontos e acabados,

mas pela reflexão sobre os conhecimentos que circulam e que estão em constante

transformação;  educadores  e  educandos  são  sujeitos  da  educação  e  estão

permanentemente em processo de aprendizagem.

Quanto mais se problematizam os educandos como seres no mundo e
com o mundo, mais se sentirão desafiados. Tanto mais desafiados quanto
mais se  vejam  obrigados  a  responder  ao  desafio.  Desafiados,
compreendem  o desafio  na  própria  ação  de  captá-lo.  Não  obstante,
precisamente  porque captam  o  desafio  como  um  problema  em  suas
conexões  com  outros,  em  um plano  de  totalidade  e  não  como  algo
petrificado, a compreensão resultante tende a tornar-se crescentemente
crítica e, por isso, cada mais desalienante. (Freire  apud Beisiegel, 2008,
p.339)

A afirmação da educação com caráter emancipatório, libertador,

problematizador  da  realidade,  no  sentido  oposto  ao  de  uma  educação  de

submissão, proposta por Paulo Freire, se constitui como ato de saber, um ato de

conhecer, um método de transformar a realidade que se procura conhecer. Para

tanto,  é imprescindível  que  o  currículo  seja  organizado de forma  a  atender  as

exigências e particularidades da EJA, pois será a sua prática que irá conduzir o

processo; e o seu significado é relevante para o sucesso dessa caminhada de jovens

e adultos em busca da educação formal (MORENO, MONTEIRO E SILVA, 2010).

O currículo escolar que conduz o PROEJA deve garantir aos educandos

que se percebam como parte integrante das ações pedagógicas e ainda que suas

expectativas sejam atendidas.

Perfil do Curso Técnico em Informática na Modalidade PROEJA

O  objetivo  dos  IF  (Institutos  Federais)  é  dar  respostas  rápidas  que

possam concorrer para o desenvolvimento local e regional; às responsabilidades

com que assumem suas ações traduzem sua concepção de educação tecnológica e 
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profissional,  não  apenas  como instrumentalizadora  de  pessoas  para  o  trabalho

determinado por um mercado que impõe os seus objetivos, mas como modalidade

de educação potencializadora do indivíduo no desenvolvimento de sua capacidade

de gerar conhecimentos a partir de uma prática interativa e uma “postura crítica”

diante da realidade sócio-econômica, política e cultural. A proposta vai de encontro

ao pensamento de Paulo Freire:

O homem é um ser de relações que estando no mundo é capaz de ir além,
de projetar-se, de discernir, de conhecer (...) e de perceber a dimensão
temporal da existência como ser histórico e criador de cultura. (Freire,
1959, p.8)

Beisiegel (2008) destaca a proposta de Paulo Freire em levar as pessoas

a serem sujeitos e não objetos da história, mudando sua consciência de ingênua

para crítica,  na mesma linha em que os IFs propõem uma “postura crítica” dos

educandos:

A personalidade histórica de um povo se constituiria quando graças a
estímulos  concretos  fosse  levado  à  percepção  dos  fatores  que  o
determinam,  o  que  equivaleria  à  aquisição  da  consciência  crítica.
(Ramos, 1958 apud Beisiegel, 2008, p.64)

O PROEJA tem como objetivo permitir o acesso de jovens e adultos à

Educação  Profissional  Técnica,  promovendo  não  só  o  ensino

médio/profissionalizante,  mas  também  a  democratização  da  cultura,  como  nos

remete Paulo Freire no livro “Educação como Prática da Liberdade”:

Pensávamos  numa  alfabetização  direta  e  realmente  ligada  à
democratização  da  cultura,  que  fosse  uma  introdução  a  esta
democratização.  Numa  alfabetização  que,  por  isso  mesmo,  tivesse  no
homem, não esse paciente do processo, cuja virtude única é ter mesmo
paciência para suportar o abismo entre sua experiência existencial e o
conteúdo que lhe oferecem para sua aprendizagem, mas o seu sujeito.
(Freire, 2007, p. 104).

A realidade do PROEJA possui singularidades, especialmente em um 
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curso  de  Informática,  que  possui  por  tradição  um  número  elevado  de  evasão,

devido à complexidade apresentada nas diversas disciplinas específicas.

Como é realidade dos cursos de educação de Jovens e Adultos, os alunos

chegam com muitas dificuldades, algumas relacionadas com o aprendizado, outras

com o seu dia-a-dia,  que acabam também refletindo no aprendizado,  conforme

relata Arroyo (2001):

Tem-se reconhecido que a EJA “tem sua história mais tensa do que a
história da educação básica”, pois nela se cruzariam “interesses menos
consensuais do que na educação da infância e da adolescência, sobretudo
quando  os  jovens  e  adultos  são  trabalhadores,  pobres,  negros,
subempregados,  oprimidos e  excluídos.”  (Arroyo,  2001,  apud Moreno,
Monteiro e Silva, 2010).

Freire (1987),  ao apontar  a relação entre  educando e conhecimento,

coloca  o  educando  como  sujeito  e  não  como  objeto  do  processo  educativo,

afirmando  sua  capacidade  de  organizar  a  própria  aprendizagem  em  situações

didáticas  planejadas  pelo  professor,  num  processo  interativo,  partindo  da

realidade deste educando.

Considerando  esta  especificidade  social  da  EJA  é  significativo

considerar as diferenças sociais marcantes na vida da maioria dos jovens e adultos

que buscam na EJA um “recomeço educacional”, como também atentar para o fato

de que esses homens e mulheres concebem, representam e imaginam o mundo de

uma  maneira  específica  e  significativa  a  partir  de  seu  meio  social  (MORENO,

MONTEIRO E SILVA, 2010).

Com  experiência  do  primeiro  semestre  letivo  com  os  alunos,  os

professores dos IFMS (Campus Nova Andradina) perceberam que a grande maioria

dos alunos necessitam de um acompanhamento bem próximo. Acompanhamento

este normalmente destinado aos horários de “Atendimento a Alunos”, sempre 
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disponibilizados aos alunos no seu contra-turno, porém com formato incompatível

para  o  PROEJA,  haja  vista  que  a  grande  maioria  dos  discentes  trabalham  nos

períodos contrários das aulas.

Para  Paulo  Freire,  o  diálogo  deve  partir  de  significados  para  o

educando/comunidade, favorecendo a participação das pessoas na construção de

uma sociedade democrática (BEISIEGEL, 2008).

Para  tentar  viabilizar  este  atendimento,  surgiram  duas  iniciativas

diferentes. A primeira iniciativa foi a de utilizar o único horário vago da semana

para  um  atendimento  conjunto  de  todos  os  professores  que  possuem  horário

naquele  dia.  O  resultado  foi  satisfatório,  porém  o  problema  é  o  tempo  curto

disponível, insuficiente para tirar as dúvidas com todos os professores, o que faz

com  que  o  aluno  tenha  que  priorizar  uma  ou  outra  disciplina.  Isto  traz  uma

frustração ao aluno e um resultado bem limitado. A outra iniciativa foi a de ofertar

horários de atendimento no sábado de manhã. O resultado obtido com os alunos

que  puderam  comparecer  também  foi  satisfatório,  porém  o  problema  é  que  a

quantidade de alunos que podem comparecer neste dia é muito restrita, haja visto

que a maioria trabalha também aos sábados.

O  curso  proposto  inicialmente,  embora  intitulado  “Técnico  em

Informática”, possuía notadamente a carga maior de disciplinas sobre a área de

“Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas”,  e  apresentava,  nas  disciplinas

específicas  do  curso,  de  forma  equivocada,  ementário  equivalente  a  cursos

superiores de Tecnologia.

Além  disso,  boa  parte  dos  cursos  de  PROEJA  em  Informática  dos

Institutos Federais possuem 3 anos de duração (tabela 1), enquanto o curso de

PROEJA do IFMS (Campus Nova Andradina) estava previsto para realização em 
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apenas  2,5  anos.  Perante  a  experiência  dos  professores  no  primeiro  semestre

letivo de 2010, constatou-se que este formato gerava um série de consequências

inadequadas na formação dos alunos, como o acúmulo de disciplinas técnicas em

um mesmo semestre, ocorrendo de disciplinas que deveriam ser pré-requisitos de

outras serem ministradas simultaneamente à subsequente e a carga horária das

disciplinas serem insuficientes.

Tabela 1:

Cursos 

PROEJA em

Institutos

Federais

Propostas de Mudanças no Projeto do Curso

O currículo integrado, proposto pelo PROEJA, é uma nova possibilidade

de inovação pedagógica do ensino médio, através de uma concepção que considera

o mundo do trabalho e os diversos saberes produzidos pelos alunos em diferentes

espaços sociais.

O  perfil  dos  alunos  ingressantes  no  PROEJA  e  do  mercado  regional

(Nova Andradina e a região do Vale do Ivinhema) possui características diferentes

dos técnicos formados com enfoque em “Análise e Desenvolvimento de Sistemas”.

Paulo  Freire  defendia  a  ideia  de  Anísio  Teixeira,  afirmando  que  a  escola  não

poderia ser imposta mas construída nas condições locais e regionais, planejada e 
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aplicada conforme a cultura da região (BEISIEGEL, 2008).

Surgiu então a primeira proposta: a mudança do foco do curso para a

área de “Suporte e Manutenção em Informática”, onde a atuação do profissioal está

mais relacionada com a área operacional, favorecendo a atuação e problematização

dos alunos. Ivo (2010) relata a importância de integrar a escola com a realidade do

aluno:

A  integração  curricular  significa  criar  as  condições  necessárias  para
possibilitar  a  motivação  pela  aprendizagem,  através  de  uma  maior
liberdade para selecionar questões de estudo e pesquisa mais familiares,
assuntos  ou  problemas  mais  interessantes  para  os  estudantes.  (IVO,
2010, p.40).

A matriz curricular do Curso foi organizada em dois blocos, dividindo as

disciplinas do Ensino Médio e as disciplinas da Educação Profissional. No estudo de

Ferreira,  Raggi  e  Resende  (2007)  é  relatado  o  complexo  cenário  de

institucionalização  do  PROEJA,  apontando  problemas  com  a  organização  do

currículo, para integrar os conhecimentos gerais com os específicos da formação

técnica.  Para as autoras é um processo complexo que exige o olhar para a sua

totalidade.

Desta  forma  a  educação  profissional  não  deve  contemplar  apenas  o

mercado de trabalho, mas também a formação do homem, conforme descreve o

Documento Base do PROEJA:

Define-se,  então,  o  currículo  como  um  desenho  pedagógico  e  sua
correspondente organização institucional à qual articula dinamicamente
experiências,  trabalho,  valores,  ensino,  prática,  teoria,  comunidade,
concepções  e  saberes  observando  as  características  históricas,
econômicas e socioculturais do meio em que o processo se desenvolve.
(BRASIL, 2007, p.49).

Além da proposta de mudança do foco do curso a ser ofertado, o projeto

de curso apresentava outros pontos de discussão. Desta forma, a coordenação e os 
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professores  do  curso  elencaram  uma  série  de  outras  ações  que  consideravam

fundamentais para a continuidade do curso.

Considerando a tempo de duração do curso (2,5 anos) e o ementário

proposto, foi sugerido a mudança primeiramente do tempo de duração do curso

(para 3 anos) e uma revisão do ementário.

1. O aumento do tempo de duração do curso justificava-se por dois motivos: a

carga horária das disciplinas técnicas estabelecidas no projeto de curso não

era suficiente para cumprir o conteúdo das ementas, de forma a propiciar o

trabalho teórico-prático;

2. A experiência de proporcionar aos alunos um tempo para atendimento com

os professores, no turno das aulas, foi muito positivo. Sendo assim, e com o

aumento do tempo de duração do curso, seria possível aumentar o horário

de atendimento aos alunos no próprio turno letivo.

Já a mudança no ementário do curso justificava-se pelo fato de adequar

os conteúdos, de maneira compatível à formação de um Técnico em Informática,

destacando um foco maior na atuação prática,  diferente da proposta inicial  que

evidenciava a formação teórica, similar aos cursos de nível superior.

Considerações Finais

O  PROEJA tem conseguido  reunir  pessoas  e  projetos,  no  interior  do

IFMS, cujos interesses vinculam-se à promoção da educação pública, gratuita, de

qualidade acadêmica e social. Estes princípios buscam ser concretizados através

das ações dos professores e equipe administrativa da Instituição, em parceria com

os alunos, a fim de construir um escola acerca da necessidade da incorporação, nos
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seus espaços, de setores sociais historicamente excluídos.

Os  problemas  e  as  propostas  relatadas  neste  trabalho  foram

evidenciados  através  do  trabalho  dos  professores,  buscando  oferecer  a

comunidade uma formação que contemple a necessidade da sociedade, tanto em

um aspecto técnico, quanto da necessidade individual de cada sujeito, que busca na

Instituição a construção de uma novo caminho e um nova concepção de mundo.

Em alguns cursos técnicos,  na modalidade PROEJA,  observa-se que a

proposta  do  curso  fortalece  a  concepção  de  formação  voltada  apenas  para  o

mercado,  contrariando  a  formação  prevista  pelo  Documento  Base,  conforme

destaca Ivo (2010). Buscando reafirmar as propostas do Documento Base as ações

aqui relatadas foram formalizados e encaminhados para a Reitoria da Instituição,

aproximando a realidade do curso à realidade da população local, e foram aceitos,

permitindo  assim  que  todas  as  proposições  descritas  na  seção  4  fossem

concretizadas.

Poderíamos  trocar  a  nomenclatura  deste  capítulo  de  “Considerações

Finais” para “Desafios para o PROEJA no IFMS”, haja vista a grande complexidade

que  enfrentamos,  pois  apesar  das  mudanças  propostas  terem  sido  aceitas,  os

desafios  continuaram  para  a  consolidação  do  curso  e  o  amadurecimento  da

Instituição. Como diz Freire (1987): “Num pensar dialético, ação e mundo, mundo

e ação, estão intimamente solidários. Mas, a ação só é humana quando, mais que

um puro fazer,   é  um que fazer,  isto  é,  quando também não se  dicotomiza da

reflexão.”

Referências
BEISIEGEL, Celso de Rui.  Política e educação popular:  a teoria e a prática de
Paulo Freire no Brasil . Brasília: Líber Livro, 2008.

165

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

BOING,  Luiz  Alberto  “Contribuição  de  Paulo  Freire  ao  Estudo  do  currículo”  In
CENTRO  PEDAGÓGICO  PEDRO  ARRUPE.  Disponível  em:  <
http://www.pedro.arrupe.com.br >. Acesso em: 08 jan. 2011.
BRASIL.  Ministério  da  Educação.  Secretaria  de  Educação  Profissional  e
Tecnológica.  Documento  Base  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível
Médio  Integrada  ao  Ensino  Médio.  Brasília,  2007.  Disponível  em:  <
http://www.planalto.gov.br >. Acesso em: 20 dez. 2010.
FERREIRA,  Eliza  Bartolozzi;  RAGGI,  Desirré;  RESENDE,  Maria  José.  A  EJA
integrada  à  educação  profissional  no  CEFET:  avanços  e  contradições  In
REUNIÃO  ANUAL  DA  ASSOCIAÇÃO  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  E  PESQUISA  EM
EDUCAÇÃO: GT Trabalho e Educação, 9, 2007, Caxambu. ANPEd. Disponível em: <
http://www.anped.org.br >. Acesso em: 10 jan. 2011.
FREIRE, Paulo. Educação e atualidade brasileira . Recife: Universidade do Recife,
1959.
__________ . Pedagogia do oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
__________  .  Educação como pratica  da liberdade.  Rio  de  Janeiro:  Paz  e  Terra,
2007.
IVO, Andressa Aita.  Ensino Profissional e Educação Básica: Estudo de Caso da
Implantação  de  um  Curso  Técnico  na  Modalidade  de  Jovens  e  Adultos
(PROEJA)  .  2010.  114f.  Dissertação  (Mestrado  em  Educação)  –  Universidade
Federal  de  Pelotas,  Pelotas.  Disponível  em:  <  www.dominiopublico.gov.br  >.
Acesso em: 10 jan. 2011.
MORENO, S. A.  G.;  MONTEIRO, F.  C.  L.;  SILVA, W. S.  PROEJA:  entre currículos e
identidades. CONNEPI, 2010. Disponível em: < http://connepi.ifal.edu.br >. Acesso
em: 10 jan. 2011.

166

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

A ousia como sujeito em Aristóteles
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RESUMO
O percurso argumentativo, neste artigo, ater-se-á à Metafísica de Aristóteles, mais
precisamente ao livro  Z, para investigar o problema do ser, primeiro, substância,
inteligência suprema e suprassensível – a ousia – imutável e sem a qual não há ser.
Mostrar-se-á  que  no  livro  Z a  ousia é  o  ser,  é  substancial  enquanto  objeto
metafísico e a  ousia, assim como aparece a nós, é um ser complexo, composto de
matéria  e  forma,  de ato e  potência.  Na filosofia primeira,  o ser substancial  é  o
determinante de todos os outros seres. A ousia não se modifica quando tudo o mais
se altera. A ousia, que permanece imutável, orienta os demais seres, que dela não
podem prescindir. Se para toda a matéria há forma, a maneira pela qual a matéria e
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a forma constituem a essência da coisa é como se conforma a ousia.
Palavras-chave: Matéria; Forma; Substância; Sujeito.

Resumo
La argumentativa vojo,  en tiu artikolo  haltiĝas  al  la  Metafiziko de Aristotelo,  pli
precize, al la libro Z, por enketos problemon de esti, unua, substanco, kaj superega
inteligento kaj supersentema – la  ousia -  neŝanĝeblaj kaj sen kiuj ne ekzistas.  Ĝi
montros ke en la libro Z la ousia estas l esti, estas substanca kiel metafizika objekto
kaj la  ousia,  kiel  ĝi  aperas al  ni,  estas kompleksa estaĵo konsistas el  materio kaj
formo,  de  akto  kaj  potenco.  En  la  unua  filozofio,  la  substanca  estaĵo  estas  la
determinanto de ĉiuj  aliaj  estaĵoj.  La  ousia ne ŝanĝiĝas kiam ĉio alia ŝanĝoj.  La
ousia, kiu restas senŝanĝa, gvidas la aliaj estaĵoj, ke ĝi ne povas malhavi. Se por ajna
materio kaj formo, la maniero laŭ kiu materio kaj formo konsistingas esencon de la
afero estas kiel sekvas ousia.
Ŝlosilvortoj: Materio; Formo; Substanco; Subjekto.

Abstract
The route argumentative, this article will stick to the Metaphysics of Aristotle, more
precisely to Z book, to investigate the problem of being, first, substance, intelligence
and supersensible supreme - the ousia - immutable and without which there is . Show
will be in the book that the Z ousia is being, as an object is substantial metaphysical
and ousia, as it appears to us, is a complex being composed of matter and form, of act
and potency. At first philosophy, the substantial being is the determinant of all other
beings. The ousia does not change when everything else changes. The ousia, which
remains unchanged, directs other beings, who cannot do without it. If for any matter
is,  the way in which matter and form constitute  the essence of  the thing is  as it
conforms to ousia.
Keywords: Matter; Form; Substance; Subject.

O termo “metafísica”, na filosofia de Aristóteles, denomina o princípio

(arché), a filosofia primeira ou teologia que trata do que é real e que está além da

física,  da  empiria,  uma realidade meta-empírica.  O ato primeiro é causa (aitia)

plena, totalmente realizada, que ensina a tendência à aproximação constante do

ser. Na Metafísica, Aristóteles chega a cada momento com mais eficiência ao objeto 
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da filosofia primeira. As demais categorias do ser não são abandonadas, entretanto,

permanecem orientadas apenas pela ousia, esta relação de primazia da substância

primeira relativamente às demais é o que se chama relação prós hen apresentada

nos primeiros capítulos do livro Gama. Tal abstração lógica tem uma proximidade

ontológica através da qual o raciocínio se fundamenta: de todas as categorias só a

primeira se realiza em um ser completo e real merecedor da designação de ser.

Necessariamente, a energeia, ser superior e exemplar de determinação, ultrapassa

as outras categorias e pode ser apenas pensada como substância suprema, na qual

nada mais interfere para a total realização da forma.

No livro  Z, a  ousia é considerada sujeito, o ser é substância enquanto

objeto da  metafísica  e  a  ousia,  assim como aparece  a  nós,  é  um ser  complexo,

composto  de  matéria  e  forma,  de  ato  e  potência.  Na  filosofia  primeira,  o  ser

considerado  enquanto  substância  é  o  determinante  de  todos  os  outros  seres.

Trata-se do que não se modifica quando tudo o mais se altera. A ousia permanece

imutável e as demais formas de ser, sem ela não são ser. Se para toda a matéria há

forma, a maneira pela qual a matéria e a forma constituem a essência da coisa é o

problema do livro Z. 

Aristóteles  contestou  a  existência  do  princípio  do  uno-bem

transcendente e, com isso, criticou a doutrina dos princípios e a teoria das ideias

de Platão. Ele pensou de forma distinta a realidade suprassensível que, para ele, é o

pensamento do pensamento,  a  inteligência suprema com função de princípio,  o

motor imóvel de todas as coisas, um princípio para as realidades teóricas e físicas.

O problema que Aristóteles enfrentou e ao qual forneceu resposta, segundo nosso

juízo,  é  que,  sendo  as  causas  e  princípios  concebidos  como  suprassensíveis  e

transcendentes, haverá um hiato entre causas e princípios e os objetos. Estes, os 
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objetos,  não  serão  mais  adequadas  fontes  para  fornecer  a  origem  dos

conhecimentos  relativos a sua causa,  nem da causa da sua existência.  Por  isso,

pode-se  pensar  a  ousia como  imutável  e,  ao  mesmo  tempo,  como  sujeito  de

orientação dos demais seres. Ela é imprescindível para toda a existência e é por ela

que não só tudo existe como pode ser conhecido. Assim, sempre que há matéria há

forma e ambas constituem a essência de todas as coisas, eis como se conforma a

ousia.

Em Aristóteles, há duas doutrinas distintas entre si: 1) o sensível tem

uma estrutura inteligível imanente; e 2) o inteligível não é transcendente, mas sim

a inteligência. Ele refez a verdade platônica de que o sensível existe porque há o

suprassensível. Ele individuou o suprassensível em: a) pensamento que pensa a si

próprio -  primeiro motor imóvel;  e b) realidades que vêm de fora: -  realidades

análogas ao primeiro motor,  entretanto,  hierarquicamente inferiores; realidades

sucessivas  e  hierárquicas  umas  às  outras;  almas  intelectivas  existentes  nos

homens.

O inteligível de Platão passa à Inteligência em Aristóteles. O mundo das

ideias de  Platão constitui  em Aristóteles  a  trama  inteligível  do sensível.  Assim,

pode-se falar de fenômenos, de suas formas ancoradas à matéria, que progressiva e

hierarquicamente se elevam até a pura forma imaterial, a inteligência. Ao negar o

princípio  do  uno-bem  impessoal  e  reafirmá-lo  como  inteligência  suprema,

Aristóteles amplia a especulação filosófica uma vez que o mundo das ideias está,

agora,  disposto  como  integrante  da  inteligência.  Para  alcançar  conhecimento

científico, trata-se de investigar as causas da sabedoria: material, eficiente, formal

e final. A episteme é prática quando política ou ética; é poética quando retórica e 
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teórica quando contempla o que é. 

O problema da metafísica é saber se podem existir coisas separadas e

imóveis,  uma  vez  que,  na  física,  tudo  o  que  há  é  não  separado  e  móvel  e,  na

matemática,  o  que  há  é  não  separado  e  imóvel.  Meta  ta  physica designa

originalmente depois da física, mas, na tradição aristotélica, designa a ligação dos

objetos  às  ciências,  pois  aqueles  são  qualidades  em  todos  os  seres  e  não  das

ciências em si. A metafísica geral é ontologia; a especial é teologia. A arqueologia

investiga  as  causas  primeiras,  a  ontologia  investiga  o  ser  enquanto  ser  e  a

ousiologia investiga o que tem o ser em si, ou seja, a ciência do saber enquanto em

osio schole escola, filosofia, quando  to on legetai pollachos, o ser se diz de várias

maneiras. A  ousia ou substância é a categoria por excelência para dizer o ser. As

outras são por ela e remetem a ela. É aquilo que o sujeito não pode mudar sem

deixar de ser ele mesmo. A ousia só aparece como sujeito dessa orientação que os

demais seres têm relativamente a ela que é a essência.  Assim,  quando dizemos

“Sócrates  é  homem”  –  ousia;  “Sócrates  é  filósofo”  –  qualidade;  “Sócrates  tem

1m65cm” – quantidade; “Sócrates é pai de Lâmpocles” – relação; “Sócrates está na

Ágora” – lugar; “Sócrates tomou cicuta no dia da sua execução” - tempo.

Pierre Aubenque (1977) diz que o ser é sua essência apesar de nunca se

confundir com essa essência, sendo formado e qualificado pelos acidentes, que não

se relacionam entre  si,  mas  com o  to  ti  eneinai,  o  que  é  o  ser  essencialmente

imanente.  Aristóteles  critica  Platão  por  usar  to  ti  estim, que  responde  pelo

universal e que é o mesmo em todas as coisas, excluindo a matéria, que somente

pode  entrar  como  acidental  na  definição  de  homem.  O  divino  é  o  perfeito  em

repouso, é metafísico, não tem poder, o movimento mais próximo ao perfeito é o 
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circular  das  coisas  celestes.  A  física,  onde  há  movimento  necessariamente,

encontra fundamentação no repouso da metafísica. No livro Z, Aristóteles busca a

fundamentação para a sua física no aquém da física e do movimento; entretanto, é

necessária  a  inclusão  da  matéria  para  a  definição  dos  termos  inteligíveis.  A

definição só pode usar as partes se são anteriores ao todo, que dará significação às

partes. Existem partes não dispensáveis. Para Aristóteles, pode haver separação

entre ser e ousia, ela é o objeto inter-relacionado enquanto o primeiro é motor. “O

ser  significa,  de  um lado,  essência  e  algo  determinado,  de  outro,  qualidade  ou

quantidade  e  cada  uma  das  outras  categorias”.37 A  matéria  é  incognoscível,

ininteligível e as formas sensíveis são inteligíveis, mas, na definição de forma, entra

a matéria e a ininteligibilidade da coisa. A matéria sensível está sujeita à mudança.

A matéria inteligível está nas coisas sensíveis, entretanto, não enquanto sensível. 

A substância é sujeito dos demais seres

A substância realmente deve ser chamada de ser em sentido próprio e

primeiro. Ao tratar dessa questão, ele evidencia o sentido inerente na metafísica,

da substância como sujeito:

É ser quem caminha, quem está sentado e o que está sadio. E estes, com
maior  razão,  são  seres  porque  seu  sujeito  é  algo  determinado  (e
justamente isso é a substância e o indivíduo), o qual está sempre contido
nas predicações do tipo acima referido: de fato, o bom ou o sentado não
se dizem sem ele. Portanto, é evidente que cada um daqueles predicados
é ser em virtude da categoria de substância. Assim, o ser primeiro, ou
seja, não um ser particular, mas o ser por excelência é a substância.38

A substância é efetiva enquanto sujeito objetivo e existente, o qual é o 

37  Aristóteles, 1028a.
38  Idem, 1028a 25/30.

172

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

objeto mesmo da filosofia primeira. Aristóteles, ao transformar o objeto de toda a

investigação, que antes era baseada na pergunta pelo ser, e passar a perguntar pela

substância,  modifica igualmente o objeto primordial,  único da investigação,  que

passa a ser a natureza do ser, tomada enquanto parte que não se modifica e que é

geradora. Para justificar essa posição,  contudo, Aristóteles faz uma contundente

defesa: ele afirma que a substância absolutamente primeira tem a mesma forma na

ordem lógica  como na  ordem ontológica,  na  ordem teórica  como na prática.  A

substância  é  a  única  categoria  que  pode  ser  separada,  já  que  as  demais,  sem

exceção,  possuem  um  sujeito  distinto  delas  mesmas,  a  substância.39 É  quando

sabemos o que é a substância de determinada coisa, que realmente é essa coisa, e

não o sabermos apenas de suas relações, qualidades ou quantidades, que são as

demais  categorias  de  ser,  mas  que,  contudo,  têm  sua  existência  vinculada  à

inerência em um sujeito determinado.

A  filosofia  aristotélica  permanecia,  porém,  com  um  problema,  cuja

solução permitiria a definição da ousia. O problema da conciliação entre ser e vir-a-

ser, entre o que permanece o mesmo e o que muda. Por isso, Aristóteles sustentou

que  deve  ser  assegurada  a  identificação  entre  ser  e  ousia,  apesar  de  ser

imprescindível  uma  abertura  para  tratar  da  questão  do  movimento.  Tanto

substância imóvel e perfeita, como as substâncias compostas, múltiplas e finitas do

mundo sublunar, do conceito de ser têm que poder ser predicadas.

A  substância  é  entendida,  se  não  em  mais,  pelo  menos  em  quatro
significados principais: considera-se que substância de alguma coisa seja
a  essência,  o  universal,  o  gênero  e,  em  quarto  lugar,  o  substrato.  O
substrato  é  aquilo  de  que  são  predicadas  todas  as  outras  coisas,
enquanto ele não é predicado de nenhuma outra.40 

39  Idem, 1028a 35.
40  Idem, 1029a.

173

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

O substrato é candidato forte a ser substância, entretanto, o substrato

primeiro, em sentidos distintos, é matéria e (é) forma e, ao mesmo tempo e em

outro sentido ainda, o resultado conjunto de ambas. Tendo definido o sujeito como

ousia, “ela é o que não se predica de algum substrato, mas aquilo de que todo o

resto se predica”.41 A ousia é também complexa, por ser predicada da matéria. Fica

ainda  por  explicitar  qual  é  o  elemento  essencial  dentro  do  próprio  sujeito.

Primordialmente, qual elemento pode ser chamado de ser em primeiro lugar.

O composto

A investigação passa agora para os sentidos possíveis do termo sujeito.

Uma  vez  que  o  composto  é  fruto  da  matéria  e  da  forma,  não  há  dúvida,  a

classificação já está dada.  No entanto,  o nó principal que Aristóteles insiste em

desamarrar é a identidade do sujeito à matéria, o que poderia levar a invalidar o

modelo  metafísico,  na  perspectiva  do  conhecimento  do  ser.  Surge,  então,  o

questionamento sobre a matéria enquanto possibilidade de ser sujeito, já que, se

algo estiver privado de atributos, é a matéria que restará. “Com efeito, se a matéria

não é substância, escapa-nos o que mais poderia ser substância, porque, uma vez

excluídas todas as outras determinações,  parece que não resta mais nada além

dela”.42 As afecções e potências, o comprimento, a largura e profundidade não são

substâncias e, sim, quantidades. “É substância o substrato primeiro ao qual inerem

todas essas determinações”.43

Aristóteles  identifica  a  matéria,  na  metafísica,  com  o  absolutamente

indeterminado em si e, assim, ofuscado para a inteligência. Já o potencial de 

41  Idem, 1029a 5/10. 
42  Idem, 1029a 15.
43  Idem, 1029a 15.
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inteligência e determinação não devém de si próprio, mas da forma que constitui

esse ser e, por isso, não pode admiti-la como sujeito primeiro de atribuições. Isso

seria  tomar  como  objeto  algo  que  o  saber  metafísico  não  pode  alcançar.  Por

conseguinte, o substrato último não seria em si mesmo um ser particular, por não

ter uma quantidade particular nem qualquer outra caracterização positiva. Assim,

o substrato último é a negação de tudo isso, pois as negações só lhe pertencerão

por acidente.  A substância no livro Z não é,  entretanto,  matéria já  que esta ser

indeterminada e aquela definível e maximamente determinável e primeiro. 

A matéria, dissociada da forma enquanto matéria-prima anterior a toda

definição,  não  é  objeto  de  ciência,  somente  o  é  quando  presente  em  um  ser

composto provindo da forma. Isso por faltar-lhe uma fundamental característica,

exigida pela metafísica: a forma. A matéria não é separável, individualizável e, por

isso, não se constitui em objeto de conhecimento. Em si e dissociado da forma pela

qual é determinada, a matéria não é considerada como primeira, o que demandaria

abrir mão da filosofia primeira, cujo objeto é o individualizado. Da mesma forma,

não  poderia  considerar  o  ser  como  ato  perfeito,  energeia,  e,  assim,  totalmente

indeterminado. Parece-nos, portanto, que a forma é que ocupará o posto de objeto

por excelência da investigação metafísica.

Tendo  em  vista  a  questão  do  movimento,  surge  nesse  ponto  um

raciocínio  que  nos  remete  ao  entendimento  de  que,  tanto  a  matéria  quanto  a

forma, não são gerados, pois são externas. Só o composto é que estaria na condição

de gerado. Contudo, neste caso, a ousia, que nasce, vive, muda e morre, ou seja, a

modificação  do  ser  concreto,  real,  tem  especificidades  que  só  são  possíveis  de

entendimento com abordagens mais profundas sobre a questão do movimento,

Mas, discutir isso não é nossa intenção neste momento, já que o objeto é, agora, o 
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ser composto e seus elementos.

Juntamente  com  a  matéria,  que  é  ser  desordenado  e  caótico,  na

estrutura  do  ser  concreto  atua  um  elemento  individualizante,  ordenador  e

determinante. Logo, a geração e a corrupção dos seres podem, então, ser mais bem

compreendida  como  correspondendo,  respectivamente,  a  processos  de

composição e decomposição do ser. A partir de componentes estáticos e eternos

nos é possível compreender o dinamismo do sujeito pelas relações que, entre si e

no  seu  interior,  estabelecem  a  matéria  e  a  forma.  Esses  dois  elementos  estão

exercendo posições antitéticas e, ao mesmo tempo, complementares, causando um

constante atrito entre ambas. Forma pura é, então, o atributo do ser primeiro e

objeto que ocupa o posto mais alto dentre os seres e, por sua vez, o não ser é a

matéria, enquanto absolutamente indeterminada, pura potência.

As  classificações,  na  composição  dos  seres,  em  matéria  e  forma

possibilitam percebermos o movimento e o grau de perfeição dos seres e, assim,

sua autonomia, a qual é determinada pela primeira. A unidade do ser material e

composto, porém, não pode ser compreendida pela composição do ser individual e

concreto em matéria e forma, permite, contudo, a elaboração de uma definição ser

sobre ele.  É ainda oculta a raiz  dessa unidade,  já  que na matéria e na forma é

ressaltada a presença de partes, que no caso do composto, são posteriores a ele,

enquanto as partes da forma têm que estar presentes na definição.

Aristóteles  entende  que  distinguir  entre  as  partes  provenientes  da

matéria  e  as  que  são  determinadas  pela  forma  é  tarefa  difícil,  já  que  não  se

apresenta como algo claro na definição, por referir-se à forma e não ao composto,

nem à matéria. Não é, pois, possível identificar como a mesma coisa,  quididade, e

ser individual nos seres compostos. O ser concreto traz consigo características 
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próprias de sua materialidade. As substâncias absolutamente simples é que podem

ser definidas adequadamente. No entanto, não existe identidade com a quididade

nas  coisas  que  são  de natureza  material,  ou  que  formam um composto  com a

matéria. Desta forma, tanto na unidade como na definição, há dificuldade, diga-se a

propósito, pois o estagirita considera qualquer definição como frágil,  mas ainda

assim afirma que “a definição é uma noção que tem caráter de unidade e que se

refere à substância; portanto, ela deve ser enunciação de algo uno: a substância,

efetivamente, significa algo uno e algo determinado”.44

Aristóteles explica a essência de maneira geral e, nos casos específicos,

mostra  que  ela  é  subsistente  por  si  e  faz  perceber  por  que,  ao  enunciar-se  a

essência das coisas, enunciam-se, concomitantemente, as partes do definido, mas

não as partes materiais que não estão incluídas no enunciado da substância. Isso

porque tais partes não são partes de tal substância e sim do todo concreto, do qual,

de certo modo, há e não há enunciado.45

Platão em sua teoria da extromissão havia identificado o ser com a ideia abstrata e

universal; Aristóteles, ao contrário, em sua teoria da intromissão o definira como

forma. No livro Z ele discute a possibilidade de considerar a  ousia como  eidos, o

que  passa  a  ser  de  difícil  tratamento  para  ele,  entretanto,  demonstra  que  a

metafísica pretende dar conta das coisas materiais e concretas. Mesmo assim, a

não reconstrução do conceito teria sido de grande utilidade para Aristóteles, para

quem o ser individual é tal na medida da substância e o modelo metafísico chega

ao seu auge ao investigar esse ser. Daí que nos é possível afirmar que existe uma

contradição com relação ao objeto da filosofia primeira e o modelo de ciência que

se aplica a ela. A única explicação para superar tal contradição é de que tal filosofia 

44 Idem, 1037b 25.
45 Cf. Idem, 1037a 25.
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tem vocação natural à teologia. Assim é possível igualar ser e forma, que merecerá

ser chamado de ser.

Contudo,  o  ser,  em  seu  sentido  real,  independente  e  que  não  reconhece

superioridade,  não  necessariamente  teria,  como  forma  para  ser  apreendido,  a

definição, já que este ser se apresenta enquanto o que existe efetivamente como

simples e é objeto de  verdades,  sem necessidade de intervenção do raciocínio.

Ademais, o processo mental humano que permite refletir por meio de raciocínio

faz  conhecer  a  totalidade  da  sua  restrição  interior  ao  procurar  manifestar  a

disposição da asserção,  que presume a diferença de sujeito e de seu predicado,

apresentando aí a composição e a divisão naquilo que o intelecto demonstra por

meio do aspecto subjetivo da experiência vivida. Aspecto, aliás, que é constituído

por todos os atos de compreensão que visam a abarcar o objeto, como o perceber,

o lembrar e o imaginar, o qual é singelo e igual a si próprio. Ao abandonarmos,

porém, o ser composto,  a  matéria,  na condição de componente sombrio para a

exegese pela sua não determinação, surge na condição de responsável pelas más

condições,  ou,  nas  palavras  de  Aristóteles,  na  precariedade  da  cognição

proporcionada pela definição, com referência às coisas relativas à matéria.

A forma

Aquilo  que  subsiste  por  si  perfeitamente  é,  pois,  a  configuração,  tida

enquanto motivação do ser, nos seres naturais, incluindo a causa eficiente e final. É

possível, então, a definição da filosofia primeira como ciência da substância. Referir-se,

portanto,  à  causa  do  ser  é  referir-se  à  forma  desse  ser.  Poder-se-ia  pensar  que  a

fundamentação para tal identificação estivesse na teoria do  ato primeiro. Aristóteles,

contudo, diz ser a substância um princípio e uma causa e que isso pode, talvez, 

178

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

esclarecer  o  que  ela  realmente  é,  além  de  estar  separada  das  coisas  sensíveis.  Na

condição de princípio e causa, a substância será, pois, agora, no capítulo “17” do livro

Z, identificada à forma. “A larga discussão que Aristóteles consagra no livro Z à questão

de saber o que constitui o elemento substancial das coisas termina na declaração de que

é a forma ou essência”.46

Segundo o estagirita, questionar sobre o porquê do ser das coisas não é algo

adequado teoricamente. O questionamento primordial  não é com relação ao ser, não

objetiva o ser da coisa, mas a sua substanciação. Porém, o antagônico é que de fato

merece atenção, já que este é o dado evidente e primeiro, anterior, na filosofia primeira.

O simples questionamento sobre o porquê do ser introduz, no ser, a negatividade, já que

assim ele poderá não ser o que é.  A identidade,  bem como a existência do ser,  são

componentes constituintes do dado evidente. A pergunta “por que o ser é o que é?”,

desta  forma,  não  é  um questionamento  propriamente  dito,  para  Aristóteles,  pois  “o

objeto da pesquisa não é claro, sobretudo nos casos em que não há referência de um

termo  a  outro:  por  exemplo,  quando  perguntamos  o  que  é  o  homem,  o  objeto  da

pesquisa não é claro, porque usamos uma expressão simples”.47

A respeito do ser mesmo da coisa não cabe perguntar e sim sobre se um

determinado  predicado  pertence  ou  não  a  um  determinado  sujeito.  Trata-se  de

reformular  a  pergunta que quer saber  por  que o ser é  o que é,  ou,  explicitá-la.  Tal

questionamento não ultrapassa a pergunta sobre a forma, a qual faz da matéria o ser

definido.  A forma é,  primordialmente,  constitutiva  do ser.  “É preciso desenvolver  a

pesquisa  depois  de  ter  articulado  bem  a  pergunta,  caso  contrário  será  o  mesmo

investigar alguma coisa e não investigar nada. E dado que a coisa deve ser dada e existir

previamente, é evidente que se investiga por que a matéria é uma coisa determinada”.48 

46 Ross, l957, p. 247.
47 Aristóteles, 1041b.
48 Idem, 1041b 5.

179

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

V

Trata-se, portanto, de tornar a questão clara o suficiente para evitar que a busca não

tenha objeto definido e, assim, procurar-se por algo sem ter para onde olhar.

A  procura  essencial  da  filosofia  –  originariamente  na  tentativa  de

encontrar um elemento constitutivo de todo e qualquer ser – estava errada ao

tentar fundamentar, a partir do aspecto material dos seres, já que esse elemento

constitutivo é, pois, formal. Aristóteles, por isso, tem um cuidado especial; contudo,

ao mesmo tempo em que admite a anterioridade da forma pura, na qual a filosofia

primeira encontrará seu objeto, deixa claro que isso não quer dizer que deva ser

admitida sua existência em si. “Deve-se talvez admitir que exista uma Esfera além

das sensíveis, ou uma Casa além das de tijolos? (a) Não, pois, se fosse assim estas

formas  nunca  se  teriam  tornado  determinadas.  (b)  Elas  indicam,  sobretudo,  a

espécie de algo e não são algo particular e determinado”.49 A forma não é individual

e definida ; entretanto, ela indica alguma qualidade a partir do ser determinado.

Tanto  a  forma  quanto  a  causa  são  distintas  da  ideia  platônica;

igualmente, assim, é dispensada a existência separada como algo eterno dos seres

a serem gerados. A eternidade de ambos está intimamente vinculada à realização

em indivíduos idênticos.  Por  essa razão,  o  ser é  gerado por outro ser que tem

forma  idêntica,  posto  que  o  ser  gerador  é  suficiente  à  produção  da  forma  da

matéria.  Fica  esclarecido,  portanto,  que  Aristóteles  não  acha  necessário

estabelecer  uma  forma  como  modelo,  pois  o  criador  é  apto  para  a  criação  do

produto, ele é que dá forma à matéria.

A Metafísica

O conceito de metafísica, em Aristóteles, implica reconhecer como objeto o

ser mais alto e perfeito do qual dependem todos os outros seres e coisas do mundo. A 

49 Aristóteles, 1033b 20.

180

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

prioridade  atribuída  à  metafísica  indica,  então,  do  caráter  privilegiado do ser  que  é

objeto desta. Ou seja, o ser superior ao qual todos os demais se subordinam.

Poder-se-ia  afirmar  que  a  metafísica  assume  um  duplo  aspecto,  como

ciência do ser enquanto ser, e o que antes mencionamos, ou seja, ontológico e teológico.

Aristóteles afirma que, se algo existe de eterno, imóvel e separado, é a uma ciência

teorética que compete conhecê-lo. Não compete à física nem a matemática conhecer o

que é eterno, e sim, a uma ciência superior a ambas. A física trata de seres que existem

separadamente e que são móveis; enquanto a matemática trata de seres imóveis e que

talvez  não existam separadamente;  ao  passo que  a  ciência  primeira  estuda  os  seres

imóveis e que existem separadamente. Para o estagirita existem, portanto, três filosofias

teóricas: a matemática, a física e a teologia, sendo a última a mais alta entre todas. “Se

existe o divino, não há dúvida de que ele existe numa realidade daquele tipo. E também

não há dúvida de que a ciência mais elevada deve ter por objeto o gênero mais elevado

da realidade”.50

Neste sentido, a metafísica estuda os caracteres de cada ser e considera que

existem determinações necessárias do ser, as quais nenhuma forma ou matéria podem

deixar de ter, pois tais determinações estão presentes em todas as formas e matérias de

seres particulares. Contudo, existem ciências que têm por objeto uma maneira de ser

particular isolada em virtude de princípios oportunos. Assim, deve existir uma ciência

que tenha por objeto as necessidades do ser, que precede a todas as outras e é por isso

ciência  primeira,  enquanto  seu objeto  está  implícito  nos  objetos  de  todas  as  outras

ciências.

As posições, no livro Z, conduzem à compreensão de que a metafísica trata

da substância, aquilo que é e não pode não ser. Aristóteles se dá conta das limitações de

sua filosofia primeira, principalmente com relação ao conhecimento dos seres 

50  Idem, 1026a 20.
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individuais, o que já não ocorre com referência a seu modelo. A ciência e sua definição

não  parecem  apresentar  problemas,  mas  sim  a  materialidade  do  ser  individual  e

concreto. O modelo de ciência – enquanto ciência primeira – permite conhecer o objeto

próprio  e  primeiro.  A materialidade,  porém,  torna  imperfeitos  os  outros  seres,  que

somente  são semelhantes  em alguns  aspectos.  Assim,  o  que impede que  a  filosofia

conheça plenamente os objetos materiais é o objeto sensível, e não o modelo de ciência

adotado. 

A  substância  é  o  composto  de  matéria  e  forma  quando  é  ocorrência

particular, então, a substância é uma forma unida à matéria, e é, também, a forma em

sentido pleno. A ousia, entretanto, é distinta das demais categorias, por tratar do  to ti

estin, o que é, ou to deti, isso. O que é nomeia to ticucinoi ou to katholou, universal, ou,

ainda,  to génios,  gênero.  Isto é  to hipokermenon,  que é substrato de  hyle,  matéria e

lidos, forma. Esse composto de forma e matéria é forte candidato a ser ousia.

Portanto, não é possível haver definição nem demonstração das substâncias

sensíveis e individuais, isso porque, essas substâncias têm uma matéria cuja natureza

tem potencial de ser e de não ser. No entanto, a limitação da materialidade não é a única

percebida por Aristóteles para o indivíduo ser conhecido. Existe ainda outra ordem de

objetos  que  se  prendem  à  linguagem,  incapaz  de  captar  o  indivíduo,  mas  com  a

finalidade  de  expressar  indivíduos  em  classes  determinadas.  Aristóteles  entende  a

definição  como  composta  de  palavras  estabelecidas  pelo  uso  e  comuns  a  todos  os

membros da classe que designam.51 Entretanto, quando o estagirita trata o indivíduo

concreto enquanto objeto da sua metafísica é possível perceber que a filosofia de Platão

continua presente em seu horizonte. Reflexo disso é que não consegue assumir até o fim

a sua  filosofia primeira, cujo objeto seria o mundo concreto e mutável, o mundo dos

homens.

51   Cf. Idem, 1040a l6.
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O ser individual é classificado por Aristóteles na categoria da substância, ou

seja,  na  categoria  primordial  de  sujeito.  As  categorias  da  substância,  por  sua  vez,

compõem os gêneros mais gerais do ser e são irredutíveis umas às outras. Assim, o ser,

tido  segundo  cada  uma  das  categorias  separadamente,  originará  sempre  uma  das

ciências  especiais  que estudam esse  mesmo ser.  E,  então,  para  a  filosofia  primeira,

competirá apreender o ser apenas segundo a primeira dessas categorias, característica

que a diferenciará das demais ciências, as quais estão em um plano inferior em relação à

primeira. A individualidade, neste sentido, é suficientemente compreendida a partir da

identificação da matéria com a forma.

Contudo, as demais categorias e sua reunião essencial não são englobadas

na constituição do indivíduo, o que implica constatar que existe um maior alinhamento

da  metafísica  com  a  concepção  do  ser  enquanto  relação.  É  verdade,  porém,  que

Aristóteles, no livro quatro da Metafísica, ressalta o princípio de identidade e, portanto,

nega, precavidamente, essa possibilidade. A exclusão das demais categorias do corpo

específico  da  filosofia  primeira pré-estabelecem como necessária  a  identificação  do

indivíduo à forma, que acontece no livro  Z,  capítulo “17”.  “A substância  é  a causa

primeira do ser. E dado que algumas coisas não são substâncias, e todas as que são

substâncias são constituídas segundo a natureza e pela natureza, a qual não é elemento

material,  mas  princípio”52,  nos  seres  compostos  a  identificação  nunca  se  realiza

inteiramente, pois o indivíduo é reduzido a uma simples variação causal do universo. O

que é causa e princípio, ao mesmo tempo, é suprassensível e transcendente. Há, assim,

um hiato entre o princípio e os objetos, de forma que aqueles não são úteis para fazer

emergir nem a causa do conhecimento nem a causa da existência de tais objetos, pois a

causa essendi et cognoscendi dos objetos não pode estar separada de tais objetos. Isso

talvez explique a precariedade do ser composto, bem como de uma possível ciência de 

52 Idem, 1041b 30. 

183

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

tal ser. Assim, se o que pode ser predicado, como quando Aristóteles afirma que é ser

quem caminha, quem está sentado e o que está sadio, isso acontece porque seu sujeito,

nesses  casos,  é  algo  determinado,  havendo,  portanto,  a  identificação  de  sujeito,

substância e indivíduo em tais predicações, logo, a ousia é o sujeito.
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Apontamentos históricos do Ensino Técnico Agrícola no Brasil (1.500-1.909)
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RESUMO
Nesse artigo partimos do princípio de que o ensino técnico agrícola surgiu como
desdobramento do ensino superior introduzido no Brasil Colônia, por Dom João VI,
quando da chegada da família real em fuga para o Brasil  em função da invasão
napoleônica na península ibérica no início do século XIX. Além disso, veremos a
influência dos jesuítas na constituição da ideia de um ensino agrícola durante o
Brasil  Colônia e as questões da constituição do ensino técnico na passagem do
império para a república brasileira. Como aponta a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, LDB 9394/96, Capítulo III, a educação profissional é uma modalidade de
ensino  paralela  ao  ensino  regular,  tendo  como  principal  objetivo  desenvolver
aptidões  para  a  vida  produtiva.  Além  desta,  temos  os  documentos  oficiais
apontados  pelas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  entre  vários  pareceres  do
Ministério da Educação e Cultura. Entretanto, toda legislação possui uma história,
assim,  segue  uma  interpretação  da  gênese  da  educação  profissional  no  Brasil.
Nossa interpretação cronológica sobre o ensino agrícola não desconsidera a data
de 1909 como referência para todo o ensino profissional (industrial e agrícola),
uma vez que o Presidente da República,  Nilo Peçanha (1909/1910),  o primeiro
mulato a assumir a presidência, instalou, através do Decreto 7.566 de 23/09/1909,
Escolas de Aprendizes Artífices em cada estado brasileiro,  destinados,  estes,  ao
ensino  industrial,  entretanto,  o  ensino  técnico  agrícola  tem  raízes  mais
“profundas”.
Palavras-chave: História da educação profissional; História da educação no Brasil
Colônia e Império.

Resumo
En tiu artikolo ni supozas ke la Agrikultura Teknika Edukado emerĝis kiel disvolviĝo 
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de supera eduko de Supera Edukado enkondukita em kolonia Brazilo, por D. João VI,
kiam reĝa familio fuĝis al Brazilo pro la napoleona invado de la Iberia Duoninsulo ĉe
la komenco de la jarcento XIX. Cetere, ni vidos influon de la Jesuítas en la konstitucio
de  la  ideo  de  agrikultura  eduko  dum  la  kolonia  Brazilo  kaj  la  demandoj  de  la
konstitucio de teknika edukado en la transiro de Imperio al la brazila Respubliko.
Kiel indikita de la Leĝo de Gvidilinioj kaj Bazoj de Brazila Edukado, LGB 9.394/ 1996,
Ĉapitro III, la Profesia Edukado estas formo de paralela edukado al Regula Edukado,
kun la ĉefa objektivo de disvolvi kapablecojn por fruktodona vivo. Krom tio, ni havas
oficialanj  dokumentojn  nomumitaj  de  la  Nacia  Plano  de  Studoj  Gvidilinioj,  inter
pluraj  opinioj  de  la  Ministerio  de  Eduko  kaj  Kulturo.  Tamen,  ĉiu  leĝaro havas
historion tiel sekvas legon de la genezo Profesia Eduko en Brazilo. Nia kronologia
interpreto de la Agrikultura Eduko ne abomenas la 1.909 dato de referenco ajna
Profesia Edukado (industria kaj terkultura), kiel Prezidanto de la Respubliko, Nilo
(1.909/ 1.910), la unua mulato kiu alprenis la Prezidanteco, instalis, tra la Dekreto
7.566 de 23/09/1.909, Instruejo de Farintaj Lernantoj en  ĉiu brazilaj statoj; tio, la
Industria  Eduko,  tamen,  la  Teknika  Agrikultura  Edukado  havas  pli  “profundaj”
radikoj.
Ŝlosilvortoj: Historio de eduko; Historio de eduko en kolonia Brazilo kaj Imperio.

Abstract
The  article  assumes  that  the  agriculture  technical  education  emerged  as  a
development of higher education introduced in Brazil, by D. João VI, upon the arrival
of  the  royal  family  fleeing  to  Brazil  due  to  napoleonic  invasion  in  the  Iberian
peninsula in the early ninetheenth century. In addition, we will see the influence of
the Jesuits  in  formation of  the  idea of  agricultural  education during the colonial
Brazil and the issuesof the constitution of thechnical education in the transition from
empire to the brazilian republic.

(...) a forma como se origina e evolui o poder político tem implicações
para a evolução da educação escolar, uma vez que esta se organiza e se
desenvolve, quer espontaneamente, quer deliberadamente, para atender
aos  interesses  das  camadas  representadas  na  estrutura  de  poder.
(ROMANELLI, 1982, p.29)

Sônia Maria Fonseca, no capítulo intitulado “O ‘Ensino Profissional’ no 
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Brasil  Colônia  –  A  propósito  de  três  planos  de  estudos  de  ensino  –  Nóbrega,

Pombal e Lebreton”, (BATISTA & MÜLLER, 2013, p.17), nos diz que há um “caráter

impreciso e polissêmico” quanto à definição do que seja “educação profissional”

para a formação de trabalhadores manuais – livres – no Brasil Colônia. Segundo

levantamento historiográfico feito por Fonseca há uma série de definições entre os

estudiosos para a questão do ensino e formação do trabalho manual, assim, seriam

eles: 

formação profissional (Prado Jr., 1965); educação profissional (Castanho,
2005);  ensino  de  ofícios  (Cunha,  2000;  Santos,  2000);  ensino
profissional, educação profissional, ensino de profissões, aprendizagem
profissional,  aprendizagem de  ofícios  (Santos,  2000);  e  aprendizagem
compulsória (Fonseca, 1961; Santos, 2000). (FONSECA, S. M. In: BATISTA
& MÜLLER, 2013, p.18).

No geral, no universo popular, o “ensino profissional”, “ensino técnico”,

“ensino  agrotécnico”,  “uma profissão”,  “aprender  um ofício  para  ser  alguém na

vida” – como se referem os antigos, como meus pais, meus avós – ainda são termos

empregados e causam certa confusão do que seja o “ensino profissional”, porém,

uma coisa é certa:  o  “ensino profissional”  – desde sua gênese –  sempre esteve

ligado ao mundo do trabalho (ao capitalismo comercial, industrial ou financeiro) e

às  classes  menos  favorecidas,  sendo  entendido  como  redentor  ocupacional  e

criador de “oportunidades” de ascensão social.

Quanto ao ensino agrícola, Fonseca aponta o Plano de Estudos criado

pelo  padre  jesuíta  Manuel  da  Nóbrega,  onde  apresenta,  pela  primeira  vez,  o

Aprendizado Profissional e Agrícola, sendo este, portanto, o “fundador” da ideia do

ensino  agrícola  no  país.  Seu  objetivo,  entre  outros,  era  o  de  promover  a

evangelização  católica  e,  ao  mesmo  tempo,  ajudar  a  solucionar  a  escassez  de

trabalhadores para a metrópole portuguesa. Como vemos, o “marco” do ensino 
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agrícola  nasce  cumprindo  uma  função  que  o  acompanharia  pelos  próximos

quinhentos  anos:  atender  às  necessidades  do  trabalho  e  ser  funcional  em

consonância com os objetivos de quem o organiza,  seja a Igreja Católica,  seja o

Estado, sejam Empresários, seja qualquer agente que pretende alienar o ensino e

manter o “status quo” dos ricos, dos dominadores, do sistema capitalista e suas

fases.  Fonseca,  citando Ribeiro (2003),  assim apresenta  o  Plano de Estudos do

Padre Nóbrega:

(...)  o  plano  de  estudos  propriamente  dito  elaborado  de  forma
diversificada, com o objetivo de atender à diversidade de interesses e
capacidades. (...), o ensino de canto (...), e uma bifurcação tendo em um
dos  lados  o  aprendizado  profissional  e  agrícola (GRIFO  NOSSO),  (…).
(BATISTA & MÜLLER, 2013, p.18).

O sistema seria funcional, pois – na ânsia de catequizar e dominar – os

jesuítas  organizaram  a  primeira  mão  de  obra  técnica-profissional-agrícola  da

história do Brasil  em consonância com o sistema mercantilista.  O índio – ou se

quisermos  o  técnico  -  estava  subordinado ao  trabalho  manual,  uma  vez  que  o

trabalho intelectual era desenvolvido pelos jesuítas. Tragicamente este é o traço

cultural de nosso ensino técnico, seja urbano, seja rural, que sempre devemos levar

em conta em nossa relação com este “tipo” de ensino.

Apesar  das  tentativas  de  Nóbrega  e  dos  jesuítas,  em  geral,  para  a

“questão dos índios” que deveriam ser catequizados no Brasil e, também, quanto à

“educação” de escravos, segundo Caio Prado Júnior, (1965), foram:

raças  arrebanhadas  pela  força  e  incorporadas  pela  violência  na
colonização, sem que para isso se lhes dispensasse o menor preparo e
educação para o convívio em uma sociedade tão estranha para elas, cuja
escola única foi quase sempre o eito e a senzala (PRADO JR.,  1965, p.
340).

Que fique bem claro, para que não pairem dúvidas, que a palavra eito 
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significa a “limpeza de uma plantação por turmas que usam enxadas; roça onde

trabalhavam os escravos” (AURÉLIO 1995, p. 235). Assim, deviam trabalhar com a

enxada, como escravo; quem deveria pensar era a elite branca. Educar era para a

sociedade,  os  negros  não  faziam parte  dela,  portanto  poderiam ser  “educados”

para pequenas tarefas técnicas (trabalho físico).

Por muito tempo a educação da colônia se estabeleceu pelo parâmetro

da educação intelectual  (da elite  branca)  e  “educação”  braçal  (índios  ecravos e

negros  escravos),  não  sendo  exagero  concluir  que  este  traço  ficou  incutido  na

cultura  brasileira.  A  ideia  de  que  trabalho  intelectual  é  para  a  elite  e  trabalho

manual para pobres, como herança de uma época que está, por exemplo, presente

no ensino do técnico agrícola do país. A questão é tão grave que Jussara Gallindo,

em “Formação para o trabalho e profissionalização no Brasil  –  da assistência à

educação  formal”,  (BATISTA & MÜLLER,  2013),  aponta  que  os  homens  livres  -

brancos – recusavam-se a realizar as tarefas dos negros, por ser de “menor valor”,

nem que para isso tivessem de passar fome:

Por  mais  de  trezentos  anos,  todo  o  trabalho  manual  ou  braçal  foi
executado pelos escravos e todo homem livre (ou seja, homem branco), ao
sujeitar-se ao trabalho braçal ou mecânico, na sociedade colonial, perdia o
seu prestígio. Por isso, muitos preferiam passar fome a se submeterem a
trabalhos  que  os  equiparassem  aos  negros,  o  que,  segundo  Mesgravis
(1975),  observa-se  o  ideal  de  ociosidade  nos  moldes  da  aristocracia
portuguesa  sendo  imposto.  (GALLINDO,  In BATISTA  & MÜLLER,  2013,
p.40).

Ainda,  segundo  Gallindo,  citando  o  trabalho  de  J.A.  dos  Santos,  “A

trajetória da educação profissional” (LOPES, 2003): 

indica que a gênese da discriminação do trabalho manual encontra-se,
ainda, no Brasil colonial, quando da formação de um modelo econômico,
pois, estabelecendo-se uma classificação de ofícios a partir da divisão de
classes,  cria-se  a própria estrutura da força de trabalho que regerá o
modelo econômico. (GALLINDO, In BATISTA & MÜLLER, 2013, p. 42).
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A professora  Otaíza  de  Oliveira  Romanelli,   (1982),  aponta  que  esta

questão não era apenas da elite, antes, um sentimento comum quando se trata de

trabalho  manual,  onde  a  massa  popular  também se  sentia  ofendida  em  ter  de

realizar tarefas manuais, já que estas eram associadas aos escravos. Assim:

A  velha  mentalidade  escravocrata  não  era  privilégio  das  camadas
dirigentes: era também uma característica marcante do comportamento
das massas que se acostumaram, após três séculos, a ligar trabalho com
escravidão” (ROMANELLI, 1982, p. 44).

A  professora  Maria  Glória  de  Rosa,  (1980,  p.  16),  indica  a  primeira

iniciativa  de  criação  do  ensino  agrícola  no  país,  ainda  que  no  nível  superior

(entendido aqui como precursor do que viria a ser o ensino agrotécnico) partindo

do Rei D. João VI, em 1812, através de uma carta régia encaminhada ao Governador

da Capitania da Bahia, o Conde de Arcos. A colônia de Portugal precisava ganhar

competitividade em relação às outras colônias, sendo assim, o ensino agrícola era

mais uma estratégia adotada para tentar melhorar a competitividade.

Portanto, como vemos novamente, a gênese deste “modelo” de ensino

não foi pensado para desenvolver as potencialidades internas como sinônimo de

independência ou de educação “libertadora”, antes, foi pensado para responder a

uma demanda de mercado.  O documento de D. João VI é sintomático quanto aos

destinos  do  ensino  agrícola  brasileiro:  “agricultura,  quando  bem  enttendida  e

praticada, é sem dúvida a primeira e a mais inexhaurível fonte da abundância, e da

riqueza nacional” (ROSA, 1980, p. 1).

Ou seja,  a  riqueza nacional  é  agrícola,  quanto ao “bem enttendida”  ,

quem “entende”, é o Estado e, “praticada”, são os proprietários latifundiários, que

possuem na abundância  da  mão de obra  escrava  o  seu sustento e  o  da  nação.

Entende-se, através do documento, que a questão do não crescimento agrícola do 
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país  se  dá  em  função  do  não  conhecimento  técnico  e  não  devido  ao  modelo

mercantilista que a colônia vivia,  assim,  o “importantíssimo ramo das sciencias

naturaes” é que salvaria o país do atraso, ideia recorrente – por exemplo – quando

da futura criação do Ministério da Agricultura,  Indústria e Comércio (MAIC),  no

início do século XX. Faltam bons princípios agronômicos e máquinas para ajudar

na mão de obra, pois só assim poderíamos concorrer com os mercados europeus.

falta dos bons princípios agronomicos, já por ignorância dos processos e
machinas ruraes, que tanto servem para brevidade e facilidade de mão
d  obra,  e  para a  toda  multiplicação  e  variedades das producções  da‟
natureza,  não podendo por taes motivos sustentar a concorrência nos
mercados da Europa – (MARTINIAK, 2011, p. 41).

Para Vera Lúcia Martiniak  (Unicamp, 2011, p. 33), em consonância com a

tese da professora Maria Glória de Rosa, as primeiras iniciativas oficiais do estado

na organização do ensino agrícola, partem da vinda da família real, ou seja, a ideia

educacional  era  adequar  o  Brasil  Colônia  às  necessidades  de  toda  corte

portuguesa.

As primeiras iniciativas para organização do ensino agrícola no país têm
como  ponto  de  partida  a  vinda  da  família  real  para  o  Brasil,  e  as
tentativas, na área educacional, para adequar a Colônia às necessidades
da Corte portuguesa.

A  chegada  da  família  real  portuguesa  ao  Brasil,  acompanhada  entre

10.000  e  15.000  mil  patrícios  na  travessia  do  Atlântico  (GOMES,  2009,  p.  65),

carregou a necessidade de várias reformas para atender a demanda a ser atendida,

principalmente, no que diz respeito à nobreza. Sendo assim, o ensino, estratégico

neste processo, levou a obrigação de criar cursos superiores, sendo as faculdades

de medicina e direito como os primeiros a serem beneficiados. Posteriormente, em

1812, há a indicação para o curso de agricultura na Bahia, porém, este somente se 
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efetivou em 1859, com a criação do Imperial Instituto Baiano de Agricultura.

O  modelo  econômico  interferirá  diretamente  na  estruturação  da

sociedade e em seus desdobramentos futuros; a força de trabalho é criada a partir

da  divisão  de  classes,  que  domina  os  meios  de  produção  e  impõe  um  modelo

excludente  e  segregacionista,  cuja  discriminação  do  trabalho  manual  será  o

resultado  do  processo,  chegando  até  os  nossos  dias  (debate  sobre  cotas,

discriminação, mercado de trabalho entre negros e brancos e etc). Nada melhor

para atender a este modelo econômico do que incorporar as vítimas do mesmo, ou

seja,  entre outros,  os pobres,  desvalidos,  miseráveis,  filhos de prostitutas,  filhos

bastardos dos senhores, mestiços, filhos não reconhecidos de padres e uma gama

de desclassificados sociais, que acabavam sendo enviados para as Santas Casas de

Misericórdia nas Rodas dos Expostos, por exemplo. Atende-se a estes miseráveis,

antes de tudo, para prevenir-se do problema social que poderia prejudicar a ordem

estabelecida. Assim, por exemplo, “importando” o modelo português, as casas de

misericórdia atendem no Brasil Colônia desde Anchieta:

No século XVI foram fundadas as Misericórdias de Olinda, Santos, Bahia e
São  Paulo,  dentre  outras.  No  Rio  de  Janeiro,  a  Santa  Casa  teria  sido
fundada por volta de 1582 por Anchieta (...) Assim como era a prática em
Portugal,  as  primeiras  iniciativas  assistenciais  em  relação  ao  recém-
nascido  no  Brasil  se  deram  instalando-se  Rodas  dos  Expostos  nos
hospitais das Misericórdias ou em prédios anexos. No século XVIII, três
foram as Rodas criadas no Brasil: Salvador (1726), Rio de Janeiro (1738)
e Recife (1789), sendo as demais criadas no século XIX. (ARANTES, 2010,
p. 6).

Além do potencial de vantagens econômicas trazidas por este modelo

de  assistência,  onde,  acreditamos,  surja  a  ideia  universalmente  aceita  de  que

crianças abandonadas constituem um público perfeito para receber educação para

o trabalho, além de se criar um complemento de mão de obra com valores sociais 
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que  ligam  os  “expostos”  aos  novos  donos,  como  se  fosse  uma  bondade  de

reconhecimento, como aponta Maria Luiza Marcílio (1998, p. 137):

criar um  exposto (criança, entendimento e grifo nosso) poderia trazer
vantagens econômicas; apenas com o ônus da criação – que em alguns
casos recebia ajuda pecuniária da Câmara local (Câmara de Salvador –
apontamento nosso) ou da Roda dos Expostos – o ‘criador’ ou a ama-de-
leite teriam mão-de-obra suplementar, e gratuita, mais eficiente do que a
do  escravo,  porque  livre  e  ligada  a  laços  de  fidelidade,  de  afeição  e
reconhecimento.

Ainda segundo Marcílio,  (FREITAS,  1997),  em meados do século XIX

ideias liberais, iluministas, que agitavam o positivismo nascente no Brasil e a base

da medicina  higienista  da  “ordem e  progresso”,  deram a  tônica  de  um caráter

filantrópico utilitarista,  onde acabava levanto muitos  dos  jovens a  se  tornarem

verdadeiros  escravos  de  famílias  que  os  adotavam  (um  traço  de  escravidão

presente), quando não eram abandonados à própria sorte, como aponta Gallindo

(BATISTA & MÜLLER, 2013, p. 44).

Mesmo assim,  não podemos desconsiderar  a  dedicação prestada por

estas instituições redentoras, que tinham na Roda dos Expostos um ato de carinho

e uma tentativa de interferência na condição social  de crianças que não teriam

outra chance, além desta, talvez, um paralelo em relação ao ensino agrícola do país

e uma chance de “oportunidade” que - apesar de todos os problemas - prestou uma

oportunidade aos menos afortunados, não sem tragédia!

Segundo Hélica Silva Carmo Gomes (BATISTA & MÜLLER, 2013, p. 62),

em 1840 foram criadas as escolas de ofício mantidas pelo Estado, cujo objetivo era

o de  “(...) ensinar trabalhos manuais e artesanais a órfãos e desvalidos da sorte,

(...)”,  evidentemente que  os  escravos  eram excluídos  deste  processo.  Os  ofícios

ensinados eram os de tipógrafo, carpinteiro, sapateiro, alfaiate, encadernador e 
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torneiro.

Os liceus seriam criados em 1856 e poderiam oferecer cursos livres.

“(...), o surgimento das primeiras instituições de educação profissional no Brasil foi

marcado  por  um  caráter  assistencial (grifo  nosso),  sendo  o  ensino  do  ofício

pragmático  e  totalmente  apartado  da  abrangência  de  um  ensino  formal

profissionalizante” (BATISTA & MÜLLER, 2013, p. 62). Cabe destacar que nestas

instituições, bem como em outras similares que seriam criadas - como as Escolas

Agrotécnicas Federais, por exemplo - a produção era destinada para as próprias

escolas  o  que,  de  maneira  geral  apontada  na  literatura  sobre  o  assunto,  era

insuficiente  para  suprir  todas  as  necessidades,  o  que  revela  o  caráter  de

descompromisso da política pública para com este tipo de ensino. 

Ainda esse traço de abandono ficará latente na educação profissional do

país, sendo este visto pela sociedade como um ensino de menor valor. Talvez isto

explique, até dentro da historiografia da educação, o número reduzido de obras

que se debruçaram sobre o ensino técnico e técnico agrícola no país,  mudando,

lentamente, nos últimos anos os trabalhos que abordam tais perspectivas.

Segundo  a  professora  Tirsa  Regazzini  Peres  (PALMA  FILHO,  2005),

citando o trabalho – mimeografado – de Laerte Ramos de Carvalho (CARVALHO,

1972,  p.  2),  o  regime imperial,  logo após a Independência do Brasil  (1822),  de

característica  monárquica  constitucional  e  com  forte  influência  liberal,  tinha

necessidade de:

(...)  dotar o país com um sistema escolar de ensino que correspondesse
satisfatoriamente  às  exigências  da  nova  ordem política,  habilitando o
povo  para  o  exercício  do  voto,  para  o  cumprimento  dos  mandatos
eleitorais,  enfim, para assumir plenamente as responsabilidades que o
novo regime lhe atribuía. Esta aspiração liberal, embora não consignada
explicitamente  na  letra  da  lei,  conquistou  os  espíritos  esclarecidos  e
converteu-se na motivação principal dos grandes projetos de reforma do
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ensino no decorrer do Império (CARVALHO, 1972, p. 2).

Para  a  professora  Peres  (PALMA  FILHO,  2005),  esta  característica

universal  da  “nova”  educação  nacional  brasileira  insere-se  em  um  movimento

maior  da  história  da  educação  pública,  onde,  originada  sob  a  influência  da

Revolução  Francesa  (1789)  do  século  XVIII,  efetiva-se  no  século  XIX,  cujo

“princípio fundamental é a educação como [...] um direito do homem e do cidadão”

(LUZURIAGA, 1959, p. 40).

Logo  no  início  do Império,  por  conta  da  Assembleia  Constituinte  de

1823, o Imperador D. Pedro I cria uma comissão para discutir, particularmente, as

questões  de  instrução  pública,  na  verdade,  uma  demanda  “natural”  do  novo

regime, já que se desejava modernizar o país recém-liberto de Portugal. Apesar da

independência  do  país  e  da  comissão  de  discussão  da  questão  educacional,  o

quadro da situação do ensino não se modificou, bem como não houve ruptura de

classe social no poder. A independência, aliás, segundo o professor João Cruz Costa,

citado por Romanelli,  fez uma  “simples transferência de poderes dentro de uma

mesma  classe,  (a  independência)  entregaria  a  direção  da  nova  ação  aos

proprietários de terras, de engenhos e aos letrados” (ROMANELLI, 1982, p. 39).

Quanto aos letrados as faculdades do ensino superior criadas no início

do século XIX, como Medicina, Engenharia, Artes e, sobretudo, Direito (Recife e São

Paulo),  exerceriam um papel  de  status  quo cujo  título  de  doutor  conferiria  um

papel  de  destaque  e  distinção  social,  neste  sentido,  acabariam  influenciando  a

estrutura do ensino secundário e todo o seu currículo, levando o ensino médio, até

hoje, a seguir os passos de estrutura curricular do ensino superior.

Segundo Maria de Lourdes Mariotto Haidar isso se deveu a que:
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“a)  o  ensino  secundário  destinava-se  ao  preparo  dos  candidatos  ao
ensino superior,  razão por que seu conteúdo se estruturou em função
deste; b) os candidatos aos cursos superiores eram examinados nesses
próprios  cursos,  segundo  critérios  fixados  por  estes  mesmos”
(ROMANELLI, 1982, p. 39).

Para  a  professora  Romanelli,  este  tipo  de  ensino  de  caráter

propedêutico  que  assumiu  o  ensino  secundário,  somado  a  um  conteúdo

humanístico que têm sua origem nos ensinamentos jesuíticos e aversão ao ensino

profissionalizante,  permanece  até  hoje,  sendo um dos  motivos  de nosso atraso

cultural escolar. 

A  dualidade  do  sistema  educacional  foi  instituída  oficialmente  pela

República, uma vez que a Constituição de 1891 descentralizava o ensino (Artigo

35, itens 3o e 4o), sendo a criação do ensino superior responsabilidade da União, ao

passo  que  os  Estados  e  o  distrito  Federal  ficavam  responsáveis  pelo  ensino

secundário, às escolas normais de moças e às escolas técnicas para os rapazes.

Ao  povo  ficava,  portanto,  o  ensino  primário  e  a  escola  profissional

(agrícola),  exigências  de  um  capitalismo  cujo  mundo  do  trabalho  começava  a

demandar  a  alfabetização  e  a  profissionalização  de  algumas  áreas.  Não  custa

lembrar que surgem novas classes sociais no início da República, assim, além de

um “povo do  Império”  que  agregava os  agentes  sociais  das  fazendas  (escravos

libertos,  brancos,  pobres,  livres,  pardos,  etc),  artífices  (sapateiros,  seleiros,

marceneiros,  etc)  e  comerciantes,  surgem as novas demandas sociais  com uma

nascente  burguesia  (ainda  pequena),  intelectuais  (padres  e  letrados),  militares,

imigrantes do “ouro negro” (as novas lavouras de café), enfim, uma nova sociedade

que exige uma “nova escola”, neste sentido, o ensino profissional vem atender os

novos desclassificados sociais antes que se tornem um problema para as elites.
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As escolas profissionais de aprendizes artífices seriam criadas em 1909

(Decreto 7.566/1909), pelo presidente Nilo Peçanha (1867-1924) e tinham como

objetivos, entre outros, atender estes menos favorecidos (Kuenzer, apud Gomes, In

BATISTA & MÜLLER, 2013, p. 62-63):

A  preparação  dos  pobres,  marginalizados  e  desvalidos  da  sorte  para
atuarem  no  sistema  produtivo  nas  funções  técnicas  localizadas  nos
níveis baixo e médio da hierarquia ocupacional. Sem condições de acesso
ao  sistema  regular  de  ensino,  esses  futuros  trabalhadores  seriam  a
clientela,  por  excelência,  de  cursos  de  qualificação  profissional  de
duração  e  intensidade  variáveis,  que  vão  desde  os  cursos  de
aprendizagem aos cursos técnicos (p. 6) .

Ainda Kuenzer (1997), “Não é demais lembrar que, para (...) os ‘ órfãos e

desvalidos da sorte’, desde 1909 existiram as escolas de artes e ofícios”.

Sobre esta  questão dos desvalidos,  Eraldo Leme Batista  (BATISTA &

MÜLLER, 2013, p. 155), citando o trabalho de L. A. Cunha (CUNHA, 2005b), aponta

o governo de São Paulo,  em 1909, estabelecendo contatos com o setor privado

industrial  para  formar  mão  de  obra  fabril.  Assim,  a  Lei  1.192  (22/12/1909)

expressa o ensino profissional para os desvalidos:

Fica o Governo autorizado a contratar com estabelecimentos industriais,
agrícolas (grifo  nosso) ou  beneficentes  de  reconhecida  idoneidade,  a
educação profissional de menores pobres, não criminosos de ambos os
sexos, que tenham mais de 11 anos de idade e que, por falta de proteção
paterna ou tutelar, estiverem abandonados (BATISTA & MÜLLER, 2013,
p. 157).

As escolas de ofício, como apontam vários autores da historiografia da

educação  (Hélica  Gomes  entre  outros)  formaram  as  primeiras  tentativas  de

oficializar o ensino profissional no Brasil  e,  desde o início,  foram destinadas às

pessoas mais pobres, revelando um preconceito social de um projeto de classes

sociais abastadas em um sistema capitalista maior. Não podemos esquecer, 
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entretanto, que o ano de 1909 é muito próximo ao de 1888, ou seja, com o fim

oficial da escravidão havia um medo generalizado de que os escravos se vingassem

de seus donos, sem contar o fato do preconceito social de disponibilizar terras aos

ex-escravos, assim, muitos proprietários, juntamente com o governo, promoveram

a entrada de imigrantes no país; ao mesmo tempo, havia uma preocupação do quê

fazer com a massa de desocupados, desclassificados sociais, abandonados, doentes,

entre outros.

A  saída,  portanto,  era  a  criação  de  alternativas  para  que  estes

indivíduos não perturbassem a ordem social, uma delas, portanto, era o ensino de

uma profissão,  daí  a criação de escolas de aprendizes artífices (além do ensino

técnico agrícola), inclusive com a “oportunidade” para negros (novos “cidadãos” da

república). Ganhava destaque os trabalhos manuais e mecânicos, uma vez que tais

atividades não eram dignas de serem realizadas por “pessoas de bem” (brancos e

ricos). O sistema produtivo absorvia estas categorias, bem como-com a evolução da

técnica-criava novas ocupações a serem desempenhadas.

O campo, pensado pela cidade, entretanto, é anterior a Segunda Grande

Guerra Mundial (1939–1945), entre o fim do Império e o início da República; o

capital inglês investia dinheiro no país, a região centro-sul era a maior beneficiária,

sobretudo em função do escoamento do café e outros produtos agrícolas, assim,

ferrovias eram construídas, portos aperfeiçoados, um processo de urbanização e

industrialização exerceram um papel preponderante nestas novas condições.

Ora,  com tudo isso,  haverá  uma  mentalidade  de  modernização  e  de

“status  quo”,  a  reprodução  de  hábitos  europeus,  principalmente  franceses  e

ingleses, povoará o comportamento social das elites (principalmente a burguesa

industrial), entretanto, em contrapartida, as oligarquias cafeeiras da região sudeste
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se recusarão a perder o poder político no centro de decisão: o Estado. Só para dar

um exemplo, em 1920, o Brasil possuía 75% de sua população ativa trabalhando na

atividade agrícola, contra 13% na indústria (MENDONÇA, 1997, p. 22).

Muitos desses trabalhadores migraram para a cidade, além disso, uma

nova mão de obra estava disponível: o imigrante. O fim da escravidão permaneceu

em um sistema agrícola tradicional que não acompanhou as novas transformações

do capital, internamente criou um “quase campesinato” onde o antigo escravo saiu

dos custos da fazenda, muitos foram expulsos para os centros urbanos, ainda, parte

da solução do problema dos fazendeiros era os imigrantes, estes, porém, acabaram

tendo de enfrentar  o  sistema de colonato,  meia  de terra,  entre  outros,  sob um

coronelismo cuja autoridade era à força de bala e capital político.

Esse  sistema,  para  enfrentar  os  novos  tempos  de  industrialização  e

urbanização,  propagava  a  vocação  agrícola  do  país,  sendo  esta  a  “nova  força

motriz” do campo, modernizar o campo era agora a palavra de ordem. Mas uma

palavra  de  ordem  que  ganhava  eco  na  cidade  e  que  pensava  o  campo  sob  o

capitalismo industrial nascente no país, era preciso diminuir a dependência do café

e  aumentar  a  diversidade  agrícola.  Segundo  a  professora  Sônia  Regina  de

Mendonça, (1997), a modernização da agricultura brasileira já havia sido tentada

com Assis Brasil quando, em 1894, havia fundado em Paris a “Sociedade Brasileira

para a Animação da Agricultura (SBAA)”. Mesmo de caráter “aristocrático e caro”

(CARONE, 1972, pg161 – citado por MENDONÇA, 1997, pg.31), tratou-se de uma

iniciativa no centro do poder onde as políticas eram elaboradas para os países

pobres,  além  disso,  redefiniria  uma  tentativa  da  classe  proprietária  rural  de

redefinir seu papel no novo jogo do capitalismo da época, onde uma organização

de associações de classe era uma saída.
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Se a SBAA não deu frutos,  mas abriu caminho para novas tentativas

dessa união de classes, surgindo, em seguida, a Sociedade Nacional de Agricultura

(SNA- 1897 - RJ), que influenciará a política agrícola e a educação agrícola no país.

Mas essa é uma nova etapa do ensino agrícola no país que exploraremos em um

próximo artigo para a revista IF-Sophia (IFPR).
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A Literatura e a liberdade

Por: Thiago Henrique de Camargo Abrahão54

henrique_filosofia@hotmail.com

Resumo
Em virtude da diminuição paulatina do senso histórico dos homens — consciências
por isso passivas diante da realidade social, a viverem entre valores fragmentados
que  não  permitem  uma  compreensão  mais  completa  e  aprofundada  de  sua
situação —, haveria, segundo Jean-Paul Sartre, uma função para a literatura, a qual,
interpenetrando-se com a filosofia, seria um meio para estimular a percepção da
liberdade  e  da  responsabilidade  do  homem,  consciência  em  meio  a  outras
consciências. A partir dos textos de filosofia e de teoria da literatura sartrianos,
bem  como  de  outros  teóricos  que  problematizaram  não  apenas  a  arte,  mas,
também, o ressonante século XX, veremos qual seria o papel da literatura segundo
Sartre,  os  motivos  que  o  levaram  a  defender  noções  como  o  engajamento  do
escritor e como suas ideias poderiam ser úteis para pensarmos a atualidade.
Palavras-chave:  Jean-Paul  Sartre;  Literatura;  Filosofia;  Liberdade;
Responsabilidade.

Resumo
Pro la laŭgrada malkresko en la historia senco de viroj – konsciencoj tiom pasiva en
la  vizaĝo de  sócia  realaĵo,  vivi  inter  fragmentitaj  valorojn  kiujn  ne  permesas  pli
kompletan kaj profundan komprenon de via situacio – havus laŭ Jean-Paul Sartre,
funkcio por la Literaturo, kiu, interpenetrantiĝas kun la Filozofio, estus rimedo por
stimuli  percepton  de  libero  kaj  respondeco  de  la  homo,  konscio  inter  aliaj
konsciencoj.  Ekde  la  filozofaj  tekstoj  kaj  ekde  sartreana  teoria  Literaturo,  tiel
teoriistoj kiuj alproksimigis nenur el arto, sed ankaŭ la resonante dudeka jarcento, ni
vidos  kion  la  rolon  de  dua  Sartre  Literaturo,  la  kialoj  kiuj  kondukis  al  protekti
nociojn kiel skribilon engaĝiĝo kaj kiel liaj ideoj povus esti utila por pensi pri la nuno.
Ŝlosilvortoj: Jean-Paul Sartre; Literaturo; Filozofio; Libereco; Respondeco.

54 É mestrando em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho – UNESP –
Campos do Jordão/ SP e graduado e licenciado em Letras pela mesma instituição. Foi premiado
em 2010 no Concurso de textos literários – CAL 10 anos – Conto Ibilce – Cal e em 2008, no V
Concurso Literário do Ibilce – Poesia. 
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Abstract
Because of the gradual decrease of the men's historical sense - passive consciences in
the face of social reality, living among fragmented values that do not allow a more
complete and thorough understanding of their situation - there would be, according
to Jean-Paul Sartre, a function to literature, which, interpenetrating with philosophy,
it would be a way to stimulate the perception of freedom and responsibility of man, a
consciousness amid other consciousnesses. From the Sartrean texts of philosophy and
literary theory , as well as other theorists that problematized not only the art but
also  the  resonant  twentieth  century,  we  will  see  what  is  the  role  of  literature
according  to  Sartre,  the  reasons  that  led  him  to  defend  such  notions  as  the
engagement  of  the  writer  and  how  his  ideas  could  be  useful  to  think  about  the
present.
Keywords: Jean-Paul Sartre; Literature; Philosophy; Freedom; Responsability.

Considerações iniciais

Apesar do que dizem as opiniões encomendadas,  é evidente que não

vivemos em um mundo leibniziano — mesmo porque o nariz dos míopes não foi

feito apenas para segurar seus óculos —, e mesmo considerando a cruel hipótese

de que a crise é nossa condição-padrão, há certas crises que, com algum diálogo,

poderiam  ser  recicladas  em  solução  antes  de  se  tornarem  precipitado.  São

complexas  as  conexões  entre  os  muitos  zeros  que  resultam  no  quociente  (ou,

diríamos, no resto) a partir do qual se valoriza acriticamente a atualidade,  mas

poderíamos  citar,  reforçando  as  já  sabidas  características  do  mundo  atual,  o

individualismo exacerbado na (e por causa da) sensação de pertencimento social

em  declínio;  a  percepção  fragmentada  da  realidade  histórica,  consequência  (e

causa) da ossificação do tempo achatado do agora — a alienar o homem do (e no)

espaço/tempo —; e a ditadura do gozo instantâneo, perda da liberdade da (e na)

Arte, esta que está, cada vez mais — questão de quantidade, não de qualidade —,

submetida às exigências irrefletidas de seus consumidores.
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A  respeito  dessa  última  característica,  dentre  tantas  outras

importantes, gostaríamos, aqui, de evidenciar en passant, o que são tais problemas,

por que são problemas e o que já se fez na tentativa de serem solucionados —

nomeadamente o pensamento filosófico e literário de Jean-Paul Sartre. Assumido e,

sobretudo, satisfatoriamente realizado aquilo a que nos propusemos nestas linhas,

registrem-se,  de  imediato,  sinceras  desculpas  ao  exigente  leitor,  pois  nosso

objetivo é tão somente o de recuperar e dizer o óbvio — pautando-nos, ao menos,

no  fato  de  que,  por  vezes,  é  necessário,  senão  imprescindível,  relembrá-lo

pausadamente.

Um “intelectual total” no século XX

A vida, a obra e o pensamento de Jean-Paul Sartre (Paris, 1905–1980)

inserem-se  no  horizonte  do  que  Eric  Hobsbawm  (1995)  chamou  de  “era  dos

extremos”, momento histórico em que o surgimento de ideologias totalitárias, de

duas guerras mundiais e da série de crises políticas, econômicas, sociais e morais

que tiveram espaço ao longo do período de contrastes que foi o século XX — crises

que tomaram corpo com a concepção de novos aparatos técnicos,  alcançando a

possibilidade do extermínio da espécie humana com o desenvolvimento da bomba

atômica, malgrado a derrocada dos princípios morais — serviram de húmus para o

pensamento  de  um  escritor  que  pautou  seus  esforços  na  constituição  de  uma

filosofia  da  liberdade  apta  a  problematizar  a  existência  humana,  e  de  uma

produção literária capaz de colocar o homem no centro das discussões éticas.

No  que  o  biógrafo  Bernard-Henry  Lévy  (2000)  designou,  em  obra

homônima, de o “século de Sartre”, a ascensão de um pensamento humanista foi

capaz de marcar os eventos na França e no mundo, contribuindo para as 
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discussões acerca da liberdade (ou, antes, de sua falta), da posição humana frente à

história (seja ela a História, seja, sobretudo, a história de cada homem), da vida

humana conturbada pela perda de valores que deveriam nortear sua existência.

Enquanto filósofo, Sartre propôs uma filosofia da existência que correspondesse às

exigências  impostas  quando  um  abismo  de  sentido,  e  todas  as  consequentes

contradições  morais,  sociais  e  políticas,  se  coloca  à  frente,  como  um  desafio  a

transpor a fim de assegurar linhas mestras que deem ao ser humano as balizas que

o conduzam ao reconhecimento de sua condição sócio-histórica e à possibilidade

de mudá-la. Enquanto literato, pautou seus esforços para apresentar personagens

em situações extremas, diante de dilemas inerentes à condição humana, em uma

conjuntura  que  deveria  permitir  a  discussão  de  uma  realidade  na  qual  o

conformismo é inevitavelmente pernicioso.

A literatura, nesse contexto, reverberou os problemas sociais, culturais,

econômicos,  políticos,  existenciais  do  homem  e,  a  par  de  conflitos  como  a

libertação da Argélia (então colônia francesa), as guerras imperialistas na África e

na  Ásia  e  as  revoluções  socialistas,  escritores  e  filósofos  como  Sartre  e  Albert

Camus — este, pensador de grande importância para a formação política daquele,

embora  tenham  se  desentendido  posteriormente  por  questões  políticas55 —,

aliando a produção literária aos ditames de suas filosofias, fizeram de seus escritos

obras  ligadas  a  causas  a  defender,  pautando-se  na  defesa  de  ideais  os  mais

urgentes em uma época em crise, em que seria necessário um pensamento crítico

que afrontasse o colapso de valores até então tidos como eternos (ou assim se

queria)  e  as  contradições  então  reinantes,  seja  nas  ideias,  seja  nas  ações  dos

homens. A necessidade de se pensar a história — e na história — levou, portanto, 

55  Para Camus, diferentemente de Sartre, o homem não deveria subordinar o presente e a vida humana
em nome do futuro.
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Sartre e outros pensadores  a conceberem novos significados para o passado,  a

considerarem os desafios do presente e a imaginar outros e melhores rumos para a

humanidade.

Ora,  pensar  a  literatura  nesse  meio exigia  tratá-la  enquanto questão

social, não alienada da existência e dos problemas humanos, pois o fazer literário

seria capaz, por meio da linguagem, de mostrar, discutir e, no melhor dos casos,

contribuir  para  a  transformação  de  determinadas  circunstâncias  socialmente

negativas à maioria. A relação do ser humano com sua própria realidade precisaria

ser  repensada,  a  partir  de  uma  tomada  de  consciência  historicizante  do  que  é

existir,  e,  por  conseguinte,  também  a  relação  do  cidadão  com  a  sociedade,

assumindo-se que as questões sociopolíticas de uma época dizem respeito a todos

que a vivenciam. Desse modo, Sartre entendeu necessário reinserir a literatura,

engajando-a  em  um  mundo  no  qual  o  mutismo,  o  quietismo,  a  passividade,  a

conivência ou outra palavra que expresse apatia intelectual diante da antipatia do

mundo — palavras que, ao longo da história humana, não trouxeram outra espécie

de efeitos senão os deletérios — tornaram-se particularmente nocivos no contexto

europeu do século XX,  como provam os  campos de concentração nazistas  e  os

gulags soviéticos, posto que enfraqueciam a liberdade de pensamento e, a fortiori,

a autonomia do homem em meio a políticas de exceção que poderiam ser (e foram)

enredos de história distópicas.

Contudo,  a  trajetória  de Sartre  não foi  linear,  sendo constantes  suas

mudanças de opinião e de posição (que os críticos viam, não sem razão, como uma

inconstância perigosa) ao longo de seu desenvolvimento intelectual. O percurso de

sua  formação,  que  se  estende  de  uma  postura  solipsista  até  uma  marxista,

revelando-se, nesse itinerário, uma oportunidade de potencialização do 

206

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

enfrentamento da responsabilidade humana quanto à história — cuja memória,

por  vezes,  os  homens  não  sabem  usar  como  prevenção,  seja  porque  não  a

sobreviveram, seja porque souberam dissimulá-la, seja porque, como diria Primo

Levi (apud HOBSBAWM, 1996, p. 11), “não voltaram, ou voltaram sem palavras” —,

teve origem a partir dos eventos relacionados à Segunda Guerra Mundial,  cujas

experiências  permitiram-no  apreender  o  mundo  e  sua  situação,  sua

responsabilidade e seu compromisso para com a coletividade. Enquanto soldado a

trabalhar  no  setor  de  meteorologia  do  exército  francês  e,  posteriormente,

enquanto prisioneiro de guerra, Sartre foi arrancado do imobilismo para passar ao

comprometimento, abandonando uma postura apolítica para defender uma atitude

engajada.

Quanto ao homem, compreendido como liberdade a se fazer na história

(e, com isso, a fazer a história) enquanto é feito por ela, Sartre insiste na concepção

de  uma  moral,  mas  não  de  um  processo  moralizante,  que  se  insere  entre  as

estruturas  sociais  e  a  práxis  individual.  O  engajamento  literário,  então,  vai  de

encontro a tais ideias, posto ser a escrita, tanto para Sartre como para Camus, uma

forma de ação. A diferença ente os autores se encontra, todavia, no fato de que

Sartre via o engajamento como algo obrigatório aos escritores, o que Camus não

aceitava  por  entender  que  nenhuma  ideologia  deveria  ser  colocada  acima  dos

indivíduos, além do que a história e a violência não deveriam ser situadas acima da

moral. Diante do contexto histórico em que se encontrava Sartre, a saber, a Europa

nas décadas de 1930–40, quando o conflito de ideologias totalitárias tornava o ar

saturado de crises morais que, não raro, resultaram em perspectivas genocidas, o

escritor não deveria prever ou conjecturar passivamente, mas se comprometer e

projetar novas perspectivas, esforçando-se para integrar criticamente a ordem 
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social. Sartre defenderá, pois, uma literatura ativa, pautada na crítica, na ação, na

liberdade das partes envolvidas: por não existir sozinho, por não escrever apenas

para  si,  o  escritor  teria,  pois,  de  considerar  a  contraparte  de  seus  esforços  de

criação, a saber, seu interlocutor, de modo que a literatura passou a ser entendida

como um esforço mútuo, de imaginação e de compreensão, entre duas consciências

que se exigem, a do escritor e a do leitor, ambos atentos, idealmente, a respeito do

mundo (e dos problemas) em que vivem.

Ao  projetar  um  compromisso  do  escritor  para  com  sua  sociedade,

Sartre  viu  na  literatura  uma  forma  de  capacitar  os  homens  a  construírem  a

mediação  necessária  entre  escritor  e  leitor  para  ser  possível  a  tomada  de

consciência de uma situação conformista cuja aceitação passiva dos homens a faz

permanecer  perigosamente  inalterada.  A  leitura,  então,  assenta-se  em  um

movimento  de  generosidade,  pois  leitor  e  autor  devem  ser  depositários  de

confiança  um  no  outro,  sendo  um  processo  não  obrigatório  a  acarretar  uma

escolha  independente  de  ambos  e  a  estabelecer  um processo  dialético  em que

ambas as partes se exigem, se afetam e fomentam o desvendamento da liberdade

um do outro. Em face da dificuldade ou impossibilidade humana em escapar dos

condicionamentos sociais impostos, a literatura poderia ser um meio pelo qual o

escritor,  a  partir  de  sua  liberdade  (desde  que  assegurada),  pudesse  apelar  à

liberdade  do  leitor  para  fazê-lo  consciente  de  sua  (do  leitor)  situação,

possibilitando-lhe  compreendê-la,  agir  a  respeito,  modificá-la.  Sartre  opõe,

portanto, contemplação desinteressada e compreensão crítica, esta a incitar o fazer

literário  a  ser  instrumento de conscientização,  não de puro  entretenimento ou

fruição — daí que a ideia kantiana de “prazer sem interesse” é negada em favor de

um compromisso social acompanhado de uma responsabilidade histórica. Em 
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outras  palavras,  a  literatura  não  existe  para  simples  distração,  pois,  antes  de

entreter, tem sua importância essencial pautada na compreensão da maneira de

agir do homem, de modo que fazer do texto literário simples entretenimento é,

segundo Sartre, ignorar o poder inerente a ele, qual seja, revelar o que tentamos a

todo custo, por cinismo, por conivência ou por ingenuidade, ocultar. Ao escritor

caberia a responsabilidade de testemunhar — isto é, de elucidar o obscurecido a

partir da identificação crítica da alienação que sujeita o homem — para, sobretudo,

contribuir  com possíveis  mudanças  a  partir  da  ação (o  segundo passo)  que se

segue ao (primeiro passo que é o) reconhecimento e à compreensão da realidade.

Sendo o livro um “se” cujo “então” exige a participação do leitor,  comunicar-se

literariamente exige  o  retorno à contraparte  da  escrita,  exige  a  necessidade de

fazer com que seja considerada,  pelo leitor,  a  possibilidade de ir  além da coisa

escrita estabelecida pelo autor.

Relacionado  à  liberdade,  à  linguagem  e  à  ação,  outro  importante

conceito  no  pensamento  sartriano,  a  saber,  o  engajamento,  tenciona  afirmar  a

responsabilidade dos escritores para com o esclarecimento do mundo — por meio

da linguagem, do trabalho no plano formal — e o consequente ímpeto em mudá-lo.

Nesse  sentido,  por  sua  natureza  não  crítica,  mas  conivente  com a  realidade,  a

literatura de diversão não consideraria a possibilidade de mudança sociopolítica,

pois, pelo contrário, teria o objetivo de manter o status quo e todos os problemas a

ele inerentes.

O existencialismo e a literatura

A filosofia da existência, outro nome dado ao movimento existencialista

francês, que teve em Sartre o seu mais importante porta-voz, funda-se na tentativa 
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de  dar  respostas  às  inquietações  ontológicas  do  homem,  pois  se  debruça  na

compreensão da existência humana e na defesa  dos aspectos  essenciais  de sua

constituição.  O  pensamento  existencialista  de  Sartre56 abordou  importantes

problemas do século XX,  dentre  os  quais  as  questões  morais  e  as contradições

humanas,  sublinhadas  pela  sensação  de  náusea  surgida  da  responsabilidade

humana  que  advém  àqueles  que  não  mais  admitem  nenhum  guia,  senão  eles

mesmos,  no  exercício  dessa  responsabilidade  —  daí  o  existencialismo  ateu  de

Sartre,  que,  diríamos,  revisitando  o  inquisidor  de  Dostoievski  em  Os  irmãos

Karamazov,  poderia  assumir,  sem  embargo,  que  “Se  Deus  não  existe,  tudo  é

responsabilidade”.

Essa  corrente  filosófica,  cuja  palavra-chave  é  a  liberdade  e  tem  em

L’être et le néant (1943) sua obra principal, parte de um princípio fundamental, a

saber, que a existência humana precede sua essência. Isso significa que o homem

não possui uma essência  a priori (o que exclui a necessidade de um deus que a

conceba), mas, sim, ele primeiro surge no mundo para depois, e continuamente, se

definir, se fazer aquilo que é e será. Com a primazia da existência sobre a essência,

o  homem é liberdade,  mas não uma liberdade abstrata,  alienada das condições

sociais  e  históricas.  A  liberdade não é,  tampouco,  uma faculdade humana,  uma

disposição para agir (como quando dizemos que somos livres para ler um livro),

pois não se trata de algo que o homem tem, mas algo que o homem é. Trata-se do

fundamento ontológico do homem porque, segundo entende o filósofo, “o homem

é, primeiramente,  um projeto que se vive subjetivamente,  em lugar de ser uma

massa, algo podre, uma couve-flor” (SARTRE, 1958, p. 23). A liberdade é entendida 

56 . Que, a partir de agora, chamaremos apenas de existencialismo, malgrado a existência de outras
vertentes, como o existencialismo cristão de Søren Kierkegaard ou o existencialismo absurdista de
Camus.
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pelo pensador francês como capaz de alterar a racionalidade ocidental,  presa a

valores ultrapassados e a máximas deterministas que proíbem o homem de ser

senhor de sua própria história: sob a ótica sartriana, há uma recusa em crer em um

determinismo  que  coíbe  o  ser  humano  de  suas  próprias  iniciativas  e

responsabilidades.

De acordo com as duas grandes categorias ontológicas  sartrianas ou

modos fundamentais do ser (a saber, o em-si e o para-si), as couves-flores seriam

seres  “em-si”,  que se caracterizam pela positividade (pois  são o que são e não

podem ser, por livre e espontânea vontade, outra coisa) e pela total contingência,

não se fundando em (e não se deduzindo de) nada, pois eles simplesmente são.

Some-se a isso que o ser em-si designa o ser dos objetos,  opondo-se ao ser da

consciência, e se dá como exterioridade sem interioridade (sem consciência, pois),

mostrando-se apenas em sua fenomenalidade.  O homem, por sua vez,  é um ser

“para-si”, modo de ser da consciência, que se define pela sua ligação a si enquanto

consciência  de  si.  Diante  da  questão  “existo  para  quê?”,  cabe  unicamente  ao

próprio homem, ao escolher sua razão de existir, escolher também sua essência.

Essa  escolha  é,  então,  obrigatória,  pois,  sendo  o  homem  ontologicamente

condenado à liberdade, não lhe é possível não escolher, pois escolher não escolher

já é, a seu modo, uma escolha.

A liberdade acarreta ao homem um perene exercício de constituição e

de  significação  de  si  mesmo,  exercício  que  se  situa  em  um  horizonte  de

possibilidades  que  já  existiam  quando  ele  surgiu  (sua  condição  social,  seu

ambiente histórico etc.) e que ele pode aceitar ou recusar. Esse todo, a facticidade

da existência, constitui, para o sujeito humano, uma dada situação, diante da qual a

sua ação significa, pois, uma reação às condições que permeiam o exercício de sua 

211

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

liberdade.  Portanto,  a  liberdade  para  o  existencialismo  diz  respeito  ao  livre

confronto com as adversidades, conflito que somos condenados a aceitar, com o

fito de superá-las para a realização de nosso projeto livre de ser — um projeto

livre  que  pressupõe  um  ser  livre. Desse  modo,  a filosofia  da  existência  leva  o

homem a assumir aquilo que é, bem como as consequências que disso se seguem,

pois toda escolha livremente tomada acarreta uma responsabilidade — que não se

encerra na individualidade, haja vista essa responsabilidade dizer respeito a todos

os homens, a todas as consciências de um mesmo presente.

Disso se segue que a concepção da liberdade é, para Sartre, uma ideia

que orienta um projeto ético pautado na reflexão sobre as possibilidades, em um

contexto histórico-social contingente, de uma práxis da liberdade, pois o fato de

nascermos em dado contexto compromete-nos com ele. Dentre as possibilidades

possíveis, a indiferença e a dissimulação são opções que podem ser eleitas diante

dos  problemas  de  nosso  tempo.  Nesse  caso,  ao  fugirmos  de  nossa

responsabilidade,  mentindo  a  nós  mesmos  sobre  o  que  somos  e  sobre  o

compromisso que devemos assumir, estaremos diante do que Sartre chamou de

“má-fé” — que não é idêntica à mentira, pois esta pressupõe que o enganador e o

enganado sejam indivíduos distintos  —,  a  supor,  esta, uma dissimulação que o

homem  faz  a  si  mesmo  para  esconder  de  si  sua  liberdade  e  sua  consequente

responsabilidade.

Ao  viver  sua  condição  histórica,  o  homem  se  descobre  entre  sua

condição existencial livre, sem essência pré-determinada e a demandar sua própria

constituição,  e  sua condição ética,  posto que vive com outras  consciências  que,

como ele, também são livres para agirem e elegerem seus valores. Uma vez que não

traz em si determinação alguma, o homem, para-si, ser dos possíveis, é abertura a 
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todas as possibilidades: sem pré-determinações ontológicas, é obrigado a voltar-se

para o mundo (para os seres em-si) e para os homens para se completar, em um

movimento de transcendência característico dos seres para-si, que nada são senão

sua capacidade de se voltar para o mundo — e o ser humano, por esse viés, é sua

capacidade  de  se  inventar,  é  disposição  permanente  para  escolher  o  que  quer

chegar a ser. Em suma, o imperativo da liberdade humana complementa-se com a

responsabilidade reivindicada por essa liberdade.

Responsáveis que somos, sem ninguém para culpar senão nós mesmos

caso  nosso  projeto  de  ser  não  se  realize  —  ou  mesmo  se  se  realizar,  pois  há

responsabilidade também aí —, a isso Sartre dá o nome de “compromisso” ou, a

seu modo, “engajamento”. Presente em cada escolha, ato, palavra ou silêncio, é pelo

engajamento — a não dizer respeito apenas a uma ação de cunho político — que o

homem é capaz de afirmar seus valores morais, de tomar consciência de si e de

assumir sua realidade. Enquanto consciência que é,  não há, para o ser humano,

qualquer possibilidade de ação que não esteja inserida  no mundo, que não se dê

em uma situação específica, de modo que o mundo é revelado pelo “para-si” como

um contexto pleno de atos por se realizar.

Ora, por não ser o homem mero espectador a contemplar um mundo

envolto em questões e problemas que, assim se pensa (ou assim se quer, por má-fé,

pensar),  não lhe  dizem respeito,  sua existência  é  pautada,  na  verdade,  por  seu

engajamento quanto às questões que a concretude histórica propõe e dele exige

respostas. Se a liberdade do homem não é algo abstrato, mas situado no ambiente

sócio-histórico, isso consequentemente acarreta uma responsabilidade resultante

de uma consciência no mundo descoberta pelo desvelar57 de si mesma. Vemos, a 

57  Entendendo-se por desvelamento o ato de colocar algo em evidência a fim de elucidá-lo, de
esclarecê-lo ao retirar-lhe o véu, como propôs Martin Heidegger ao apontar a etimologia grega
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esse respeito, que as personagens dos romances sartrianos encontram-se divididas

entre a má-fé e a autenticidade — ou seja, entre a possibilidade de iludir-se com

desculpas que as salvaguardem da responsabilidade inerente às suas escolhas e a

admissão da facticidade da existência a partir da aceitação da  responsabilidade

pela situação humana.

Diante do presente em que o homem se encontra, mistura de problemas

metafísicos  (em relação à  necessária  e  livre  constituição de sua essência)  e  de

problemas históricos (envoltos pela situação com a qual os homens se deparam na

manifestação  de  sua  liberdade),  as  questões  que  são  propriamente  nossas  são

aquelas  que  nosso  próprio  tempo  nos  coloca.  Ao  lado  da  reflexão  filosófica,  a

literatura,  então,  enquanto possibilidade de construção de experiências fictícias,

oferece-se como um caminho de elucidação do homem e de seus problemas, pois

filosofia  e  literatura  são,  mutatis  mutandis,  possibilidade  de  compreensão  da

consciência engajada em seu presente:

Essa  consciência  que  vive  a  instabilidade  do  presente  e  a  ansiedade
inerente ao futuro leva diretamente ao caráter concreto da historicidade,
ao  mostrar  que  a  história  não  é  apenas  o  meio  ambiente no  qual
transcorre a vida humana, mas o contexto contraditório das mediações
pelas  quais  e  entre  as  quais  se  constroem  a  subjetividade  e  a
intersubjetividade. (SILVA, 2004, p. 23)

Embora sofra  com as limitações  próprias da  linguagem e da técnica,

bem como com a imprevisibilidade da recepção de sua obra, o escritor, que como

qualquer homem confronta sua própria subjetividade com a história, se propõe a

ver na própria historicidade a universalidade do homem, isto é, sua liberdade, na

busca pela compreensão do que é ser humano. De acordo com essas linhas teóricas

norteadoras da filosofia existencialista, podemos, então, compreender o lugar da 

da palavra ἀλήθεια (alétheia, negação do esquecimento; logo, verdade, realidade).
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literatura no pensamento de Sartre, cujo pensamento teórico que não se queria

restrito a considerações de ordem metafísica distantes da experiência real,  pois,

pautado na tentativa de mudar sua época, Sartre tencionou agir, levando a cabo os

dizerem de Karl Marx (1998, p. 26) a respeito do ofício dos filósofos, que por muito

tempo haviam tentado entender o mundo, mas restava transformá-lo.

Ao fazer da literatura parte de seu instrumental de pensamento e ação,

Sartre voltou-se para a organização de um corpo teórico e estético que pautasse

seu fazer  literário.  Combinando “sofisticação intelectual  com uma  sensibilidade

propriamente  estética”  (JAMESON,  1997,  p.  23),  além  de  uma  orientação

humanista, surge do trabalho literário de Sartre um pensamento geral, de caráter

marxista,  sobre  a  capacidade  de  influência  das  criações  artísticas  no  mundo,

sempre pautadas no decurso da historicidade em que se encontram o artista e seus

leitores (ou espectadores, no caso do teatro ou do cinema). A lidar tanto com a

particularidade das situações como com o absoluto que é o homem, temos que a

literatura  sartriana  se  encontra  nesse  cruzamento  contraditório,  a  aliar  ética  e

estética, universal e particular, metafísica e história.

Essa literatura, enquanto questionamento sobre a ordem humana, se dá

por  meio  de  uma  passagem  entre  o  mundo  do  imaginário,  irreal,  próprio  das

manifestações artísticas, e a existência histórica ou o mundo real. Sendo o homem

o ser para o qual seu próprio ser está em questão e constantemente a ser feito,

escolhido,  significado  por  si  e  pelos  outros,  some-se  a  isso  que,  diante  da

necessidade  de  conceber  incessantemente  a  sua  própria  essência,  por  não  ser

possível chegar a uma resposta definitiva sobre si, há também o problema de ser

impossível uma elaboração definitiva da pergunta quanto à sua existência, posto

que não há, por um lado, essência pré-concebida que sirva como alicerce para seus 
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questionamentos, e por outro lado a própria historicidade flui sem deixar que o

homem  se  ancore  em  algo  que  lhe  dê  certezas  inabaláveis:  crítica  e,  por

conseguinte,  contra  respostas  prontas,  a  literatura  engajada,  a  permitir  que  o

homem explore o que não sonda (por medo, preguiça ou automatismo), requisita à

imaginação que sorva a realidade, que a purgue, juntamente com a recuperação de

uma totalidade, de uma historicidade, de uma liberdade, de uma responsabilidade

dissimuladas ou coagidas por poderes que não dizem respeito à humanidade.

É  o  fato  de  ser  livre,  portanto,  que  lança  o  homem  na  elaboração

constante de perguntas e de respostas sobre si e sobre o mundo, e, em face disso, a

literatura admite a possibilidade de produzir sentidos a partir da elucidação do

compromisso, da responsabilidade, da historicidade que se evidencia no momento

da leitura: autor e leitor são depositários de suas liberdades e, juntos, fazem surgir

a obra que, em seu escopo, apresenta o desvelamento das consciências em jogo e

do mundo real que é espelhado no universo do irreal. Disso se segue que não há

espaço para a neutralidade diante das questões apresentadas nos textos literários

do autor: ecoam, em cada história, em cada personagem, questionamentos morais

que demandam, dos leitores, não a contemplação desinteressada da manifestação

artística,  mas a atenção crítica ao engajamento — a estabelecer o que Antonio

Candido (2006, p. 135) chamou de “o conflito entre a inteligência participante e a

inteligência contemplativa” — que se estabelece quando são lidas e exploradas as

histórias que, ao preço de nos fornecer uma consciência infeliz, exigem-nos uma

participação  quanto  à  compreensão  do  mundo  narrado  —  este,  a  recuperar o

mundo real que contém os problemas que não são alheios a nós mesmos.

Ao fazer convergir para os mesmos propósitos os recursos conjugados

da filosofia e da literatura, e diante da falta de discussões mais amplas, que não 
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fiquem apenas dentro das reuniões diplomáticas e/ou dos muros de marfim da

Academia, Sartre tentou evidenciar as limitações e as possibilidades de indivíduos

concretos,  homens  situados  na  história,  entranhados  no  cotidiano,  por  vezes

desconfortavelmente  lúcidos.  Não  é  correto,  no  entanto,  o  que  dizem  alguns

comentadores sobre a literatura sartriana que a concebem como mero veículo de

ilustração de sua filosofia — ou o contrário, a saber, que sua obra filosófica seria

tão somente um movimento de conceitualização de suas peças, de seus romances e

de seus  contos  —:  há  uma  “conexão  orgânica”  (MÉSZÁROS,  2012,  p.  25),  uma

“vizinhança comunicante” (SILVA, 2004, p. 13) que liga literatura e filosofia em se

tratando da exposição de determinadas ideias, embora isso se dê por linguagens

distintas.

A  importância  da  literatura  se  coloca,  pois,  em  sua  capacidade  de

descrever a realidade humana tal qual é vivenciada por personagens, indivíduos,

seres  em situação,  isto  é,  de  tratar  de  temas  e  contextos  no  seio  das  atitudes

humanas, já que a filosofia, pelo seu tratamento teórico-conceitual, não é capaz de

descrever  a  realidade  humana  dos  indivíduos  e  suas  particularidades

contextualizadas,  cujos  parâmetros  e  variáveis  dificilmente  são  captados  pela

linguagem filosófica.  Ainda que possa (e  mesmo deva,  como quer  o  marxismo)

aproximar-se  da  concretude  histórica,  a  filosofia  depende  do  tratamento  do

universal, e é por essa contradição que é assegurado o valor de ambos os modos de

expressão, seja a literatura, seja a filosofia, cada um a complementar, de acordo

com  uma  perspectiva  diferente  e  de  maneiras  distintas,  aspectos  da  realidade

humana que, para Sartre, precisam ser evidenciadas com o intento de admitir as

problemáticas humanas e colocá-las no centro dos debates.

Em resumo, para Sartre a filosofia é capaz de descrever 
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conceitualmente o homem, mas com isso perde a capacidade de retratar o que o

homem é e faz (papel próprio da literatura), e a literatura, por sua vez, apesar de

não  trabalhar  do  mesmo  modo  com  conceitualizações,  é  capaz  de  retratar  o

homem em seu contexto, e a experiência histórica (que na realidade é apresentada

em fragmentos),  de maneira totalizadora:  “é uma verdade que se torna,  que se

organiza minuciosamente, é toda uma existência humana que passa do abstrato ao

concreto, da miséria à riqueza, do universal ao singular, da objetividade anônima à

subjetividade” (SARTRE, 1964, p. 44). Como nem a filosofia nem a literatura são

capazes de conceitualizar e de retratar ao mesmo tempo, a comunicação frutífera

entre elas permite que Sartre trabalhe uma temática — como a da contingência, no

caso do romance A náusea (1938), ou a liberdade, em La mort dans l’âme (1949) —

a partir de duas perspectivas, havendo uma complementação de discursos a partir

da qual o que a filosofia é incapaz de explicitar a literatura o faz, e vice-versa. A

distinção primordial entre os dois gêneros está, para Sartre (1976, p. 137), ligada à

questão  da univocidade,  evidenciando-se,  com isso,  o  problema do controle  do

sentido, que, se por um lado é exigência do discurso filosófico, por outro lado deixa,

sob certo ângulo, de ser problema para a literatura: a ambiguidade do literário,

aberto a múltiplas interpretações, prescinde do controle do sentido pelo escritor.

Considerações finais

O que haveria, hoje, no cerne da realidade para que seja tão natural, em

nossos  dias,  fantasiá-la  com  esquecimentos  e  distorções?  Seríamos  nós  o  seu

reflexo igualmente adornado — mas com sucessivas máscaras —? De que forma,

então, despi-la? E de que forma, principalmente, nos despir? Filha da insatisfação, a

inteligência nunca admitiu, quando praticada, a proibição do direito ao senso 
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crítico,  ao  livre-pensar.  Exterior a nós,  o  não peremptório não se nota:  um véu

lançado à frente condenou as perspectivas. Como, portanto, entender o mundo se

nos proíbem o olhar?

Com  a  literatura,  diria  Sartre  —  mas  não  apenas,  como  o  escritor

posteriormente aceitou58.  É diante da perda  da liberdade da Arte,  devido à sua

submissão aos imperativos do gosto terceirizado, que hoje, tanto quanto na época

do  escritor  francês  (senão  sempre),  se  faz  essencial  problematizar  com  mais

profundidade o mundo e, também, os motivos pelos quais a literatura, inevitável

veículo ideológico, se torna ela mesma um problema — contraditoriamente, por

sua conivência com os problemas.

De acordo com o que acompanhamos, a obra literária sartriana, ainda

que  por  vezes  ingênua  em  pontos  como  a  generosidade  e  a  aceitação  da

responsabilidade,  pautou-se  em  tentar  ser  um  reflexo  (e  uma  reflexão)  da

consciência do ser humano, em que a problemática da representação é colocada

como responsabilidade no esforço mútuo entre escritor e leitor, livres e engajados

em  uma  mesma  realidade.  Sartre,  pensando  o  indivíduo  enquanto  parte  da

coletividade, e a coletividade enquanto parte da história, esforçou-se para escrever

a fim de dar a pensar — mesmo porque quem não pensa é  pensado —, a fim de

afirmar que a liberdade humana não é uma abstração metafísica  inerte,  mas o

ingrediente mais íntimo do que é o homem; livre, sim, mas também responsável,

comprometido com o que escolhe e com o que deixa de escolher, com o que pensa

e diz, bem como com o que ignora ou silencia. Isso leva à reflexão sobre nosso 

58  É válido ressaltar que não queremos afirmar, aqui, que a Arte, por si só, é capaz de resolver os
problemas do mundo,  ou simplesmente de ordená-los e significá-los.  Mas,  embora não seja
condição suficiente, a Literatura é condição necessária para tanto, pois por ela passam valores,
juízos, possibilidades, receios, orgulhos, nojos, esperanças, em suma, tudo o que faz parte de
uma formação lúcida do homem, como salientou Candido (2002).
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próprio modo de considerar a literatura em nossa época, como a empregaremos

em  nosso  próprio  momento  histórico,  em  nossos  próprios  problemas,  que,

queiramos ou não, são refletidos em e por nossas práticas.

Sejam quais forem os caminhos a seguir, podemos ao menos aceitar que

as questões são muitas e as respostas nunca serão definitivas. Mas, antes de ser um

problema,  a  impossibilidade  de  conclusões  categóricas  ocasiona  um  processo

produtivo  resultante  da  constante  e  inevitável  significação  das  questões  e  das

respostas que se colocam à frente do homem — dinâmica que se coaduna com o

constante processo de retomada e significação que é, segundo Sartre, a existência

de cada indivíduo no mundo.
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Resumo
Esse trabalho tem como proposta entender o planejamento de ensino PROEJA no
Instituto Federal  do Acre – Câmpus Xapuri,  podendo assim analisar e  avaliar a
prática docente no viés do curso Técnico em química na modalidade PROEJA, que
exige  uma  organização  e  didática  diferenciada  dos  outros  cursos,  pois  o
planejamento deve estar ligado a cada eixo temático, ou seja, todas as áreas do
conhecimento  precisa  estar  de  acordo  com  os  temas  propostos,  objetivando
preparar os discentes ao mercado do trabalho de forma clara e eficiente, evitando
assim a evasão. A necessidade de compreender esse processo pelos docentes os
leva  ao  empenho  da  organização  para  que  as  aulas  ocorram  harmonicamente,
assim  atraindo  o  maior  interesse  possível  dos  alunos.  Com  este  trabalho  foi
necessário  um  relato  dos  professores  e  acompanhamento  na  formulação  dos
planos  de  curso  para  entender  melhor  esse  processo  específico.  Identificar  o
melhor  planejamento  e  como  apreciá-lo  é  importante  para  que  o  encontro
professor/aluno seja agradável e proveitoso. Planejar é preciso para seguir bem no
papel docente.
Palavras Chaves: aprendizagem, estratégia, prática.
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Resumo
Tiu laboro celas kompreni Edukan PROEJA planadon em la Federala Instituto el Acre
–  IFAC,  em  la  kampuso  de  la  urbo  Xapori/  AC,  povante  tiel,  analizi  kaj  taksi
instruadan praktikon en la emo de la Teknika Kurso en Kemio ĉe PROEJA modo, kiu
postulas organizon kaj diferecita de aliaj kurso,  ĉar la planado devas esti konektita
al ĉiu tema akso, tio estas, ĉiuj aeroj de scio bezonas esti en akordo kun la proponitaj
temoj, celante prepari studentojn prefesia merkato, klare kaj kompetente, evitante la
ornameco.  La  bezono  por  kompreni  ĉi procezo  por  instruistoj  kondukas  al  la
organizo  engaĝiĝo al la leciono okazos harmonie, tiel altirante la plej granda ebla
intereso  de  la  lernantoj.  Kun  ĉi laboro  estis  necesa  raporto  de  la  instruistoj  kaj
monitoranta  la  formulaĵeco  de  la  kursa  planoj  por  kompreni  pli  bone  ĉi  specifa
procezo.  Identigi  la  bona  planado  kaj  kiel  ŝati ĝin  estas  grava  al  la  kunveno
instruisto-lernanto estas agrablan kaj utilan. Plani estas necesa por sekvi bone en la
instruista funkcio.
Ŝlosilvortoj: Lernado; Strategio; Praktiko.

Abstract
This paper aims to understand the teaching planning of the PROEJA at the Federal
Institute of Acre - Campus Xapurí, thus being able to analyze and evaluate the teaching
practice  in  the  Technical  Chemistry  course  in  PROEJA,  which  requires  a  different
organization and teaching of other courses, because planning must be linked to each
thematic axis, what means that all areas of knowledge must be in accordance with the
proposed themes, aiming to prepare students to work in a clear and efficient market,
while avoiding circumvention. The need to understand this process by teachers leads to
the  commitment  of  the  organization  to  which  classes  occur  harmonically,  thus
attracting gaining the best possible interest of students. With this work, was necessary
to listen  the teachers report and monitoring them in the formulation of plans underway
to better understand this particular process. Identify the best planning and how to enjoy
it is important for meeting the teacher / student is pleasant and fruitful. Planning is
necessary to follow the teaching role as well.
Keywords: Apprenticeship; Strategy; Practice.

Introdução
O  centro  da  aprendizagem  está  no  professor,  a  organização  e

coordenação pedagógica  é um processo contínuo que o  professor  precisa  estar

atento para que o planejamento saia de acordo com o esperado, buscando articular
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a atividade escolar e a problemática do contexto social.

O planejamento é uma atividade de reflexão acerca de nossas ações,

nesse contexto e,  de como atuar, por que atuar e onde atuar. Essa mesma reflexão

se usa para todo tipo de planejamento principalmente o escolar.  As atitudes,  as

formas,  as estratégias são usadas pelos professores que pensam que planejar é

essencial  para  que  a  aula  seja  harmônica.  Gil  (2011,  p.95)  sugere  que  “o

planejamento  educacional  pode  ser  definido  como  processo  sistematizado

mediante o qual se pode conferir maior eficiência às atividades educacionais para,

em determinado prazo, alcançar as metas estabelecidas”. Nesse contexto podemos

entender que é sempre necessário sondar as necessidades dos alunos,  tentando

assim associar a organização da aula ao contexto real dos alunos.

Através  do diagnóstico de determinado público deve-se  elaborar  um

plano de ensino,  com todos os objetivos,  os conteúdos a serem abordados e as

estratégias a serem utilizadas no decorrer da classe. Libâneo (2000, p.91) aborda

que “o planejamento consiste na tomada de decisões sobre a ação e a determinação

das  tarefas  e  atividades  que  serão  realizadas  para  se  atingir  os  objetivos”.  Os

diferentes  atores  propulsores  desta  cena  no  ambiente  escolar  caracteriza  o

planejamento de ensino cada um com peculiaridades diferentes, pois em posse do

plano de aula é possível consolidar as ações planejadas. Uma mesma aula pode ser

ministrada de várias maneiras e estratégias distintas. De acordo com Gil (2011, p.

99)

“o planejamento de ensino é o que se desenvolve em nível mais concreto
e está a cargo principalmente dos professores e visa ao direcionamento
sistemático das atividades a serem desenvolvidas dentro e fora da sala
de aula com vistas em facilitar o aprendizado dos estudantes”.

Diante dessa proposta este trabalho vai apresentar o processo do 
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planejamento  de  ensino  e  institucional  na  modalidade  proeja  de  técnico  em

química  do  Instituto  Federal  do  Acre  campus  Xapuri,  entender  os  modelos  de

planejamento  interdisciplinares  nesta  modalidade.  O  proeja  trabalha  com  essa

proposta,  um trabalho mútuo e transdisciplinar,  os professores compartilham a

responsabilidade de uma boa elaboração do planejamento.

Todavia este trabalho pretende apresentar as variadas metodologias e

estratégias  para  a  organização  e  planejamento  do  Programa  Nacional  de

Integração  da  Educação  Profissional  com a  Educação  Básica  na  Modalidade  de

Educação de Jovens e Adultos do IFAC.

Com  os  objetivos  de  colaborar  com  as  formas  de  planejamentos,

executar inicial e continuadamente as metodologias que mais tendem a solucionar

problemas,  diagnosticar  de  forma  correta  e  que  coincida  com  a  realidade  dos

alunos proeja e identificar a dificuldades encontradas pelos professores nas ações

dos planejamentos.

O  trabalho  docente  é  de  suma  importância  para  o  desenvolvimento

cognitivo  do  estudante,  para  que  isto  ocorra  é  necessária  à  dedicação  em

compreender o processo de ensino. Planejar faz parte desse processo,  é estar de

acordo com as exigências para discorrer e manipular os conteúdos.

No Instituto Federal do Acre Câmpus Xapuri o planejamento no PROEJA

exige que o professor faça a sua organização tendo como base os eixos temáticos.

Um  planejamento  cooperativo,  em  que  o  grupo  de  docentes  atuantes  nessa

modalidade  precisa  organizar  suas  aulas.  Um  tema  hoje  dessa  modalidade  é

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. Nessa perspectiva os docentes das áreas:

Saúde e segurança no trabalho, Biologia, Língua portuguesa, Química Inorgânica,

Metodologia Científica, História, Sociologia, Filosofia e Práticas profissionais 
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trabalham  em  conjunto  no  planejamento  das  disciplinas  associadas  aos  eixos

temáticos proposto no curso técnico em química. Para alcançar essas propostas se

pode atentar para os objetivos do PROEJA que se propõe  a assumir a condição

humanizadora da educação, que se faz ao longo da vida, nos termos da Declaração

de Hamburgo sobre Educação de Adultos, de 1997.

Os objetivos da educação de jovens e adultos, vistos como um processo
desenvolvem a autonomia e o senso de responsabilidade das pessoas e
das  comunidades,  fortalecendo  a  capacidade  de  lidar  com  as
transformações  que  ocorrem  na  economia,  na  cultura  e  na  sociedade
como um todo;  promove  a  coexistência,  a  tolerância  e  a  participação
criativa e crítica dos cidadãos em suas comunidades, permitindo assim
que as pessoas controlem seus destinos e enfrentem os desafios que se
encontram à frente. É essencial que as abordagens referentes à educação
de adultos, estejam baseadas no patrimônio cultural comum, nos valores
e  nas  experiências  anteriores  de  cada  comunidade,  e  que  sejam
implementados de modo a facilitar, estimular o engajamento ativo e as
expressões dos cidadãos nas sociedades em que vivem. (UNESCO, 1997,
p. 89-90).

O Câmpus Xapuri inova pedagogicamente com essa modalidade,  pois

para alcançar esses objetivos precisa-se entender como ocorre os planejamentos

dos docentes associados aos eixos temáticos, todo esse ensino diferenciado é para

tentar  levar  a  esse  público,  que  exige  toda  uma  metodologia  para  atender

eficazmente essa modalidade. 

Diante  disso,  como  por  exemplo,  os  professores  de  filosofia,  língua

portuguesa,  língua  estrangeira  trabalhariam  seus  conteúdos  ligados  a  essa

temática. Os planejamentos ligados a esse processo necessitam de ações eficientes.

De acordo com Neves para:

conceber planejamento como eficiência, como transformação e mudança.
Planejamento tem que ser visto como processo, porque não é estático, é
ação  permanente  com  reflexão  e  ação  coletiva  e  individual;  como
ferramenta porque age e intervém na realidade construindo o futuro e
como arte porque transcendem ideias, emoções e amplia culturas.
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Os bons planejamentos muitas vezes ficam engavetados e esquecidos.

As  escolas  deixam  de  apoiar  certos  professores,  porque  pensam  que  certas

atividades custam caro e não compensa, deixando assim de valorizar o trabalho

dos  professores.  O  apoio  da  instituição  é  de  suma  importância  pois  age  como

transformação e mudança.

No Instituto Federal do Acre – Câmpus Xapuri os professores recebem

todo o apoio da instituição para todo e qualquer planejamento bem elaborado,

diante disso os professores são bem respaldados em suas aulas. O professor de

Filosofia na temática segurança e saúde no trabalho planeja sua aula com imagens

e filmes sobre a revolução industrial  enfatizando historicamente o trabalho e a

ética  profissional,  enfocando  também  o  relacionamento  interpessoal  e  as

inteligências múltiplas, leva para um viés histórico e atual, fazendo analogias do

trabalho  atual  com  o  da  época,  mostrando  filmes  que  reforçam  estas

possibilidades. Neves salienta que: 

pode-se  nomear  planejamento  como  a  etapa  mais  importante  de
qualquer  projeto  pedagógico.  Sem  contar  que  esse  é  o  momento  de
definir os objetivos, as prioridades e as estratégias da ação docente. E é
nele que o educador deposita seu conhecimento em favor de um período
de trabalho com maior qualidade no processo educativo.

Nesse processo educativo o professor levanta ações que possibilitem

atingir os objetivos do PROEJA, essas estratégias o ajudam a associar a temática

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO à filosofia que remete a filosofia do corpo e

ao trabalho.

Nessa  mesma  temática  a  professora  de  língua  portuguesa  aborda  o

conteúdo  instrumento  de  socialização,  como  comunicar-se  e  compreensão  das

funções da língua. A professora organizou suas aulas fazendo cartazes com vários

diálogos e com o uso de imagens abordando situações no trabalho e pessoas 
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falando como manter a saúde e segurança no trabalho,  comentar e estabelecer

relações com o que já foi estudado nas outras disciplinas. Com isso os alunos serão

capazes de adquirir e usar o discurso direto e indireto em narrativas. Ser capaz de

usar, com correção, as diversas formas de discurso nas narrativas, é fundamental

para o enriquecimento da capacidade de escrever.

Já os professores de língua estrangeira trabalham textos relacionados à

área na língua estudada, ou seja, nessa perspectiva ao pensarmos em ocupações e

profissões de um modo geral, pensamos automaticamente nas atribuições de cada

uma delas, o que cada profissional faz. Assim, pode-se ensinar como dar definições

em inglês. Em língua espanhola o planejamento é fomentar a cultura da prevenção

de acidentes e a responsabilidade de cada profissional no uso dos equipamentos

disponíveis, então adquirir vocabulário espanhol específico para nomear materiais

e equipamentos de prevenção em acidentes.

As temáticas seguem esse mesmo viés de planejamento, os conteúdos

são:  segurança  e  saúde  no  trabalho,  economia  solidaria  e  trabalho,  cultura  e

trabalho, qualidade de vida, consumo e trabalho, diversidades e trabalho, tempo

livre  e  trabalho,  juventude  e  trabalho,  meio  ambiente  e  trabalho,  emprego  e

trabalho, trabalho no campo, tecnologia e trabalho, globalização e trabalho, mulher

e  trabalho.  O  curso  técnico  em  química  na  modalidade  PROEJA  segue  seu

planejamento  em  conjunto  interdisciplinar  e  transdisciplinar,  o  ensino  nessa

modalidade exige metodologia diferenciada e dedicação por parte do docente que

tem o dever da sua docência, trabalhar prevendo o que virá.  Paulo Freire (P. 26,

2006) sugere:

O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua
insubmissão.  Uma  de  suas  tarefas  primordiais  é  trabalhar  com  os
educandos a rigorosidade metódica com que deve se aproximar dos 
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objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada que ver
com o discurso bancário meramente transferidor do perfil do objeto ou
do conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no
tratamento  do  objeto  ou  do  conteúdo,  superficialmente  feito,  mas  se
alonga  à  produção  das  condições  em  que  aprender  criticamente  é
possível.  E  essas  condições  implicam  ou  exigem  a  presença  de
educadores  e  de  educandos  criadores,  instigadores,  inquietos,
rigorosamente  curiosos,  humildes  e  persistentes.  Faz  parte  das
condições em que aprender criticamente é possível à pressuposição por
parte  dos  educandos  de  que  o  educador  já  teve  ou  continua  tendo
experiência da produção de certos saberes e que estes não podem a eles,
os  educandos,  ser  simplesmente  transferidos.  Pelo  contrário,  nas
condições  de  verdadeira  aprendizagem  os  educandos  vão  se
transformando em reais  sujeitos  da  construção e  da  reconstrução do
saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo.

Sabe-se que o professor atuante precisa fazer parte do processo junto

com os alunos e a coordenação, assim, a harmonia da instituição com o todo é

inevitável.  Planejar  é  concretizar  o  que  se  almeja,  realizar  o  que  se  pretende,

seguindo a metodologia traçada,  seguindo rotinas,  definindo a metodologia e os

objetivos e a avaliação. 

Conclusão

O bom desempenho docente está ligado ao planejamento adequado. Os

professores do Instituto Federal do Acre Câmpus Xapuri buscam sempre planejar

suas  aulas  ligadas  à  realidade  dos  alunos.  O  PROEJA  tem  a  necessidade  de

professores interessados as suas histórias para poder planejar e levar para o viés

de suas identidades. É um trabalho em longo prazo que exige dedicação e amor.

Sabemos que os professores devem estar além da sala de aula, para que a docência

siga  harmonicamente  deve  haver  manutenção  continua  dos  planejamentos.  A

realidade de mundo de cada aluno é importante para podermos associar os 
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conteúdos à prática pedagógica,  então planejar é preciso.  Segundo Vasconcellos

(1999):

planejar  ajuda  a  concretizar  aquilo  que  se  almeja  e  aquele  algo  que
planejamos é possível  acontecer,  pois de certa forma,  interferimos na
realidade. É querer mudar algo,  vislumbrar a possibilidade de realizar
determinada ação. É acreditar na possibilidade de mudança da realidade.
Isso significa que a própria ação de planejar pode interferir na realidade,
pois  ao  mobilizar  ideias  para  registrar  o  planejamento  já  estamos
pensando em mudança.

Pode-se mudar a  realidade na educação.  Os  professores  são a chave

para que o sucesso educacional ocorra, são transformadores e responsáveis pelo

futuro  de  tantos  que  muitas  vezes  sem  perceber  se  enveredam  por  caminhos

tortuosos, muitas vezes por falta de um incentivo e estímulos. É isso que acontece

no  PROEJA  do  IFAC-  Câmpus  Xapuri  existe  o  companheirismo  entre

professor/aluno,  diante  disso  o  planejamento  sempre  vai  seguir  os  rumos  do

sucesso.
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Crítica

The Greeks and the utopia: an overview through Ancient Greek literature, by

Rosanna Lauriola (lauriola@uidaho.edu)

By: José Provetti Junior61

jose.provetti@ifpr.edu.br

The text that I  make comment,  in that number,  was published in the

journal “Academic Space” (2009), and it is a translation by Eva P. Bueno of an essay

about of Lauriola about utopias and utopian thinking in Ancient Greek literature

from Hommer to Plato, focusing on comedy by Aristófanes.

The professor Rosanna Lautiola is PhD in Philology, in Greek and Latin

Literature  and  works  as  an  assistant  professor  of  Classical  Literature  at  the

University of Idaho, in the United States.

The Lauriola teacher began her reflection by establishing the concept of

“ideal life” as “(…) a perfect life, characterized by the harmony between men and

nature,  separate from evil  and disease,  immune to old age and to the death,  as

perfect world that does't exist and could not finally be come true. (...)”

Lauriola says that when you have a harsher reality than bearable, it is

common to design a better world as a kind of hope where to navigate the heart and

the human mind, in its attempt to survive.

61 Is  master  degree  in  Modern  and  Contemporary  Philosophy  at  the  State  University  of  the
Western of Paraná – UNIOESTE, is master degree in Cognition and Language from the State
University of North Fluminense Darcy Ribeiro Teacher - UENF, is expert on History, Art and
Culture from the State University of Ponta Grossa – UEPG, is expert in Health for Teachers and
Students of the Elementary and High School by Federal University of Paraná – UFPR, bachelor's
degreeand a degree in Philosophy by the State University of Rio de Janeiro – UERJ. Is federal
public servant, teacher EBBT, crowded at the Federal Institute of Paraná – IFPR, in the city of
Asis  Chateaubriand/ PR.  is  a  professor,  effective-researche  and  General  Coordinator  of  the
Philosophy, Science and Techinology Research Group of Federal Institute of Paraná.
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She states that this projection usually settles at a time and/ or place

different from today. With regard to time, usually in the early designs of human

existence. As for the place, juts some distant and unfamilar area on even totally

fictional.

The author states, also, that in both cases, it turns the specificity of the

“non-existence”. Therefore, the devise that time-space idyllic cut its issuer and its

receptors space-time everyday and transports them to this dimension of existence

delineated  as  superior  and  better.  What  characterizes  itself,  the  Greek  word

“utopia” which as Lauriola (2009, p. 92), “(…) means 'nowhere'.”

Lauriola (2009, p. 93) indicates that the term “utopia”wasn't used by

the Ancient Greeks,  with evidence,  failing that,  that probably the ancients were

ignorant of its meaning. However, Lauriola claims that since the highest antiquity

identifies traces of utopian thought in what she calls “utopian literature” and gives

as an example “The republic” by Plato.

In support of her thesis, Lauriola (2009, p. 93) reports that there are

indacations of thought and utopian motifs  in “Works and days”,  of  Hesiod,  and

“Odyssey”, by Homer. In the first text, as Lauriola calls “time”, referring to the myth

of the races and in the second case, concerning the place in the city of Faécios.

Is is curious, however, that Lauriola (2009, p. 94) said, after identifying

her thesis traists, that is, that utopian thinking had its clues from Homer, among

the Ancient Greeks, that: “(…) Whiletone clearly these idealized images of Homer

and Hesiod, both poets, had no awaraness of the utopian nature of her ideas, that

is, had no utopian intention behind his pictures”.

So,  to  Lauriola,  the  hellenics  of  the  Dark  Ages,  that  is,  in  the  ninth

century B. C. and the Archaic periods, Hesiod in the eighth century B. C. no “were 

232

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

aware”  of  his  utopian  production.  What,  to  the  author,  complicates  the

classification of the aforementioned works as a utopian.

Then, Lauriola try up a classificationof literary works of utopian nature ,

the  period  between  VIII-VII  B.  C.  Centuries.  Reaffirms  the  absence  of  utupian

literature of the Ancient Greeks,  in what she calls “strict sense” and asserts the

difficult  “disconcerting”  ideas  on the  subject  in  the  field  of  scholars  of  utopian

literature, implying thereby the difficult in handle it in Hellenic Antiquity.

Lauriola (2009, p. 94) states that the greatest difficulty means defining

utopia, insofar as “(…) The dynamic relationship between the vision and the reality

is  often  a  problem  in  defining  utopia  (...)”  generating  disagreement  among

scholars.

Reasons Lauriola (2009, p. 94-95):

If  the vision is the creation of  a mental image,  that is,  an image,  that
exists  only  in  our  mind,  your  starting  point  is,  however,  the  reality,
whether this is an abstraction or an escape from reality. The abstraction
or  escape  can  give  different  characteristics  of  utopia  and,  somehow
determine the different  purposes of  utopia.  The abstraction implies  a
process of distilation, as it were, which is taken from something eles at
the same time with putting the inevitable to replace the removed parts.

Thus, Lauriola reported on the existence of a classification of utopias

into two groups: the first, called “escape utopia” and the second, “reconstruction

utopia”. The first is a flight movement of reality as unbearable  as it happens; the

second, would be something porpuseful, “in trying to escape condition of reality in

the future” (LAURIOLA, 2009, p. 95).

Then, the author explains the two utopian terms.

To  what  she  called  the  “reconstruction  of  utopia”,  Lauriola  of  the

exemple of Plato, in her “The republic”. Identifies this work as being locatable in 
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decay time, in that Athens had lost the Peloponnesian War and democracy,  the

political  system adopted by this  city-state gave power to the people,  that Plato

considered disquilified from the exercise of power.

In the case of “scape utopias”, says Lauriola (2009, p. 96-97) that this

kind of utopia arises, Greece, from the fourth century B. C., during the decline of the

leagues of Delos and Peloponnese,  due to the war of the same name, and after,

Macedonian rule, carried out by Alexander Great, who brought the  polis  decisive

structural degradation to its continuity.

Arises  during  this  period,  stories  of  islands  in  the  world  ends  and

wonderful  countries,  described  by  travelers  who  knew  them.  As  an  exemple,

Lauriola (2009, p. 97), inaugurate a new utopia style, based on fantasy literature

and provides the identification of the intent of the authors to provide an scape to

reality in which they lived.

Lauriola  (2009,  p.  97)  Stops  carried  out  line  of  reasoning  and

introduces the topic of the comedy of the fifthy century B. C., as a development

element  of  the  utopian  genre.  For  the  author,  the  comedy,  the  modalities  of

Bakhtin's analysis of the Carnival,  that is,  the “Land of Plenty”,  and “The words

upside down” would be present in the ancient Hellenic comedian and would  they

represent a “utopian rupture” of reality.

The author goes on the examine some the comedies of Aristophanes,

defending the thesis  that  they are utopian exemples of escape,  such as “Birds”,

“Lysistrata” and “Women in Parliament”.

It is interesting to note that Lauriola (2009, p. 104) always refers the

Golden Age of Hesiod. In the myth of the races as a model that would have inspired

the utopian genre in the comedy of Aristophanes.
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After  consideration of  the  comedies  of  Aristophanes,  where Lauriola

strives to demonstrate the utopian aspects of the work of Athenian comedy writer,

goes to the final considerations, which has within it, just a review of what had the

reflected so far without any advance in the utopian thesis in Hellenic Antiquity.

Now, in considering the above noted, the text of Lauriola, issues that

deserve critical evaluation, to better contribute to the fild.

Initially, her text assumes that it is possible to identify pre-archaic texts,

namely: “The Odyssey” and “The Works and Days” of Hesiod, the utopian literary

genre elements, as it was considered the genre under the utopian displacement

areas of space,  the kindown of Phaeacians,  in the “Odyssey”;  and time,  in “The

Works and Days” of Hesiod.

If we consider the texts themselves, in a somewhat superficial approach

and contemporary, in fact, it can be said that the poets described above, to some

extent, adhere to the utopian genre.

However, under the metodology of Psychological History of  Ideas and

mentalities, it must be considered that Lauriola approach something committed to

an anachronistic and extemporaneous vision work and culture Hellenic in these

periods.

Although the author herself mention following the impossibility of “The

Odyssey”  and  “The  works  and  days”  qualify,  specifically  the  utopian  genre,  by

noting  that  lack  the  poets  consciousness  and  itentionality  that  abstraction  of

reality, without which no there utopia.

As  the  author  takesdifferent  directions  of  the  initial  proposal  about

those  poets,  starting  the  analysis  of  “The  republic”  of  Plato  and  tragic  and

comedyan Aristophanes works as works already something intentionally linked to 

235

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

that  concious  intentionally  of  the  very  process  of  abstraction  utopia  realizes

herself, at once, a gap that is up to critical reflect and develop.

How is possible Homer and Hesiod to do and simultaneously not part of

the utopian genre, since it considers his works as basic education texts of Anciente

Greek  man  and  on  which,  essentially,  the  rationalist  philosophy  and  critical

revisionist Tales, Anaximander, Anaximenes of Miletus, Xenophanes of Colophon

and Heraclitus of  Ephesus started the rational discursive and Lauriola, thinkers

like  Plato,  tragic  and  comedyographer  departed  this  pre  archaic  and  archaic

reference for the composition of their utopias?

We believe that Lauriola even mentioned  the interpretive key to this

question, but did not stop for more robust reflection that would enable a refarral of

the issue.

When she mentions the absence of intentional consciousness of Homer

and Hesiod in producing a utopia, here is the key to what was mentioned above.

The Greeks of the Dark Ageand the Archaic period were unawere of the

subjectivity and its role in the cognitive process of elaboration of reality, using as a

criterion of truth, the conceivability while epistemological reference.

In this sense,  all  that  was conceivable was real and,  as I  opened the

forces  of  the  cosmos  phýsis man  didn't  elaborate  in  itself  a  conscious  self-

examination. It constituted as an individual, in and by society, and by the look on

the other that their actions as in deep sense of natural harmony, under the ideal of

the  influx  of  sophrosyne,  i.e.,  “just-made,  fair-half,  harmony,  rhythm”  was

consolidating it and the social process.

To that extent, it lacked the Homer, Hesiod and his contemporaries to

apperception of self and of reality as something other than itself and the self-
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perception of   himself  as  a  kind of  viewer's  existential  process  which to some

extend was himself and in him all the existing, i.e., the cosmos is one.

Even  with  regard  to  Plato,  the  tragicand  comediansof  the  Classical

period is unlikely if you assing an intentional awareness of same abstraction of its

reality, since as evidenced in Rodoldo Mondolfo (1970), even under the effect of

the catastrophe language, carried out by the sophist movement, Socrates and the

socratics, includind here across Aristotle, as a product of Plato's Academy, they not

stepped  into  reflections  that  delimit  the  self,  the  inner  and  actions  properly

inherent subjectivity while conscious process.

In this sense, in the words of Lauriola (2009), only one could identify

the utopian genre in that the abstraction of reality be characerized by intentinality,

whether rationalist criticism, tragic or comic. This implies to say that the attempts

of  scholars in  the  field approach of  the Archaic and Classical  texts without the

above caveat lead to interpretative mistake to which Lauriola even pointed but not

developed because to do so would preclude the development of its thesis, namely,

that  there would be a line of continuity in the utopian genre from pre Archaic

period to Contemporary.

Therefore,  it  is  believed that the reflection of Lauriola (2009) on the

utopian genre characteristics are very relevant in their specifics, however, does not

apply  without  restrictions  to  the  works  of  the  Ancient  Greeks,  are  the  Archaic

period as the Classic and, to the extant,  it  shows up a new investigative line in

order to understand what was at stake in Homer and Hesiod's texts.
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Entrevista

História, arte, cultura, saúde, direito e suas representações sociais

Por: Maria Regina Cândido
nea.uerj@gmail.com 

1.  Professora,  comente um pouco sobre sua trajetória de formação e

exercício profissional, enquanto historiadora até o momento.

R.: Tenho graduação em Jornalismo, cursado na Estacio de Sá e História

Social na UFRJ. Após concluir o curso de jornalismo percebi que o caminho a seguir

era em direção a História.

Considerei  os  Estudos Clássicos  fascinante  e  quando dei  por  mim já

estava  fazendo  estagio  de  Mestrado  na  Escola  Francesa  de  Atenas  -  EFA.  Ao

retornar ao Brasil, participei do concurso na UERJ (1998) e alcancei a aprovação.

Junto com o estagio probatório de três anos, conclui o Doutorado.

2. Eu gostaria que a Sra falasse um pouco sobre o processo de formação

do  profissional  de  História  no  Brasil.  Quais  são  seus  avanços  e  dificuldades

contemporâneos?

R.: Atualmente, não podemos reclamar sobre a possibilidade de estudar

Historia Antiga no Brasil. Temos o fácil acesso aos periódicos, livros e coleções de

vasos via  Internet.  Desde o ano 2000 tem aumentado de maneira  acentuada o

número de professores e concursos para a área da Historia Antiga.
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As dificuldades se encontram no ensino de grego e latim, que tem tido

poucos alunos e pouca demanda de professores, formando um círculo vicioso. Um

bom  exemplo  vem  da  Universidade  Federal  do  Ceará,  que  tem  investido  na

formação de professores de grego e latim.

3.  O  campo de atuação  do  historiador,  tradicionalmente,  tem sido  o

magistério. No entanto, sabe-se que não há regulamentação específica da profissão.

O  que  para  alguns  é  motivo  de  certo  desprestígio,  por  parte  dos  sistemas

educacionais  públicos  estatais.  Como  a  Sra  vê  a  questão  e  seus  possíveis

desdobramentos na atualidade?

R.: O desrespeito com o ensino público atinge todas as áreas do saber

que compõem a educação pública e privada,  não é uma questão só da área de

História e a falta de regulamentação da profissão.

Quando olhamos  para  a  entrada  anual  de  alunos  com turmas  de 60

estudantes  para  o 1º período,  assim como o número de formandos ao final  do

curso, percebemos que a falta de regulamentação da profissão não tem afetado as

escolhas dos vestibulandos.

A razão está na diversidade de atuação que a formação permite, ou seja,

o aluno por ser professor, consultor de filmes, atuar junto a publicação de coleções,

atuar em arquivos e museus e ser pesquisador da história de empresas privadas.

4. A introdução de outros campos do saber da área de Humanas, como a

Filosofia e a Sociologia no Ensino Médio de Formação Geral e Técnico forçou uma

reestruturação do Currículo das instituições de ensino no Brasil, a partir de 2007.

Qual  foi  o impacto dessa reformulação curricular  sobre a atividade docente do

historiador e, em que medida a formação desse profissional vem se dirigindo para

a ampliação da transdisciplinaridade nas graduações de História?
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R.: A área de História tem sido um dos poucos cursos que dialoga com

os  demais  saberes,  diante  da  sua  função  explicativa  das  mudanças.  Os  últimos

diálogos da História têm sido com a Arqueologia e Relações Internacionais, que nos

tem legado uma gama de informação proveniente de cultura material.

A  Geografia,  com  a  historicidade  do  meio  ambiente  e  como  tais

mudanças afetam as pessoas que nela residem.

5. Gostaria que a Sra comentasse algo sobre o atual estado do campo

historiográfico  brasileiro  e  carioca,  em  especial,  comparando-o  com  o  de  sua

formação, quanto às dificuldades e desafios do historiador.

R.:  O Brasil  detém a singularidade de dialogar com diversos campos

historiográficos,  ou seja,  historiografia  francesa,  a  inglesa,  a  alemã.  Aos poucos

estamos  formando  uma  escola  histórica  na  América  Latina,  que  detém  esta

peculiaridade de dialogo.

Conhecemos  todos  e  não  temos  constrangimentos  em  citá-los  em

nossas pesquisas. A região sudeste tem formado professores de História,  detém

bibliotecas de peso e de núcleos de pesquisas, porém outras regiões do Brasil tem

realizados eventos e congressos de expressão.

6. História Antiga no Brasil: como surgiu a ideia, a demanda da criação

do  Núcleo  de  Estudos  da  Antiguidade  (NEA)  e  como  se  deram  os  primeiros

momentos dessa equipe investigativa?

R.:  Assim que ingressei na UERJ, como professora de História Antiga,

percebi que teria que fazer algo para poder trabalhar.

Havia  carência  de  sala  de  pequisa,  carência  de  bibliografia

especializada,  mas  haviam  alunos  com  acentuada  vontade  de  investir  em

sociedades antigas.
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A  soma  da  vontade  dos  alunos  e  do  sonho  e  persistência  de  uma

professora resultaram no NEA, junto com o Jornal Philia, em 1998.

Começamos a realizar pequenos eventos e palestras e,  depois,  fomos

ampliando o campo de atuação.

Hoje realizamos congressos, palestras, seminários, ministramos cursos

de extensão e de lato sensu, levamos alunos para realizar estágios em Coimbra, em

Atenas  EFA,  atuamos  na  pós-graduação,  ensinamos  o  ofício  de  administrar  em

núcleos, diagramação de periódicos, além da realização de pesquisas.

Temos uma série de publicações impressas e uma revista eletrônica, um

site www.nea.uerj.br ao qual administramos.

A peculiaridade é que todas as atividades são realizadas por alunos de

graduação e pós-graduação (bolsistas) e voluntários.

7.  Hoje  o  NEA  –  UERJ  está  consolidado.  Há  uma  intensa  produção

técnica, publicações de livros, CD's, cursos de extensão, a seleção e a formação de

novos pesquisadores.  Como a Sra.  vê os futuros desdobramentos dos trabalhos

levados a efeito?

R.: Todo o núcleo de pesquisa forma pesquisadores que irão colocar em

prática tudo o que aprenderam assim que ingressam em uma universidade.

Essa realidade se faz presente na região de Imperatriz, do Maranhão,

com a aprovação em concurso publico do Prof. Fabrício do Nascimento de Moura.

Agora neste mês, dia 29 de abril será a defesa de doutorado do mais

antigo  integrante  do  NEA,  Prof  José  Roberto  de  Paiva,  seguido  do  Prof  Alair

Figueiredo. 

Em  breve  esses  pesquisadores  estarão  em  uma  IES,  colocando  em

prática tudo o que aprenderam no NEA.
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8. Como é a recepção hoje, no Rio de Janeiro, de profissionais que se

dedicaram às Histórias Antiga e Medieval, nas pós-graduações stricto sensu?

R.: As IES tem lutado por vagas na área de História Antiga e tem logrado

êxito, vários concursos públicos de Historia Antiga tem-se realizado, não só no RJ,

mas também nos demais estados do Brasil.

Devemos  demarcar  a  exigência  de  formação  do  candidato,  ou  seja,

priorizar a formação em Antiguidade.

A área de História Antiga e Medieval no Rio de Janeiro tem se mantido

ativa através de eventos relevantes, cursos de extensão, publicações e lato sensu.

Em  breve,  a  área  de  estudos  orientais  como  Egito,  China  e  Japão

também ganhará destaque junto a esse cenário de Antiguidade, motivado pelos

concursos específicos para esta área.

9.  Quais  são  as  perspectivas  relacionadas  ao  NEA,  para  o

desenvolvimento de novos nichos investigativos?

R.: Os profissionais do NEA têm ampliado seus saberes em Antiguidade,

diante  do  convite  para  atuar  junto  ao  novo  curso  da  UERJ,  voltado  para

Arqueologia Clássica.

Estamos  com  a  responsabilidade  de  formar  pesquisadores  desde  o

curso  de  graduação  em  História  e  Arqueologia.  O  conhecimento  teórico  e

metodológico  tem  exigido  muito  da  equipe,  pois  temos  ministrado  cursos  de

extensão nesta área.  O curso  lato sensu em História Antiga e Medieval  também

exige uma forte atuação de nossa parte.

10.  Uma  das  dificuldades  dos  estudantes  da  Antiguidade  e  da  Idade

Média é o acesso à formação adequada nos idiomas Grego e Latim. Com as novas

tecnologias, em especial, do ensino a distância, haveria a possibilidade da oferta de
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cursos online para estudantes de outras regiões brasileiras?

R.: Esse é um tema pelo qual temos sido sondados. A UERJ já atua nessa

área de ensino a distância e já solicitou que inseríssemos em nosso planejamento

tal possibilidade de atuação.

Acredito que assim que o NEA formar seus primeiros doutores (2015 e

2016), e a nossa relação estreita com os professores de Letras Clássicas, tanto da

UERJ quanto da UFRJ, iremos inserir em nossa programação cursos de extensão on

line.

11.  Para  finalizar,  fale  um  pouco  sobre  suas  atuais  investigações  e

expectativas quanto a seus resultados.

R.: Atualmente, o NEA detém algumas parcerias: curso de atualização

em História Militar e Biografia, em parceria com o Centro Cultural do Exército, no

Rio de Janeiro.

Participamos do Projeto Heródoto, com a UNIFESP. Temos parcerias de

realização de evento com Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, campus de

Imperatriz do Maranhão.

Convênio  para  História  da  Alimentação  no  Mundo  Antigo,  com  a

Universidade  de  Coimbra.  Parceria  com  a  Universidade  de  Havana,  Cuba,  para

realizar pesquisa sobre o uso dos estudos clássicos na literatura e no teatro no

mundo contemporâneo.

Nos próximos dois anos, estarei centrada no estudo de Teatro Clássico e

Medeia,  no qual ressalto o contato entre Atenas e a região de Colquida, no Mar

Negro, assim como o domínio do pharmakos junto à sacerdotisa de Hécate.
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Grupo de pesquisa Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR em ação

Franciane Dal'Boite

 (http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8145636Z9)

Pesquisadora-Júnior vinculada a Linha de Pesquisa História, arte, cultura, saúde,

direito  e  suas  representações  sociais.  É  servidora  pública  federal,  Técnica  em

Administração,  lotada no campus do Instituto Federal do Paraná – IFPR - Assis

Chateaubriand/ PR. Contato: franciane.boit@ifpr.edu.br 

Franciele Fernandes Baliero

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4234539D0)

Pesquisadora-efetiva  vinculada  a  Linha  de  Pesquisa  Educação,  cognição  e

linguagem.  É  servidora  pública  federal,  docente  EBBT,  lotada  no  campus  do

Instituto  Federal  do  Paraná  –  IFPR  –  Assis  Chateaubriand.  Contato:

franciele.baliero@ifpr.edu.br

Ivan Eidt Colling

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797977A5)

Pesquisador-efetivo  vinculado  as  Linhas  de  Pesquisa  de  Idioma  Internacional

Neutro – Esperanto e Ensino de Matemática, Física, Química e Ciências em geral. É

servidor  público  federal,  docente  de  Ensino  Superior,  lotado  na  Universidade

Federal do Paraná – UFPR – Curitiba/ PR, no Departamento de Engenharia Elétrica,

Centro Polítécnico. Contato: iecolling@yahoo.com.br 

Kathia Regina Kunzler

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4756384E3)

Pesquisadora-efetiva vinculada a Linha de Pesquisa Ensino de Matemática, Física,

Química e Ciências em Geral. É servidora pública federal, docente EBBT, lotada no

Instituto Federal do Paraná – IFPR – Assis Chateaubriand/ PR. Contato: 
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kathia.kunzler@ifpr.edu.br

Lidiane Cardoso Remde Provetti

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4355178A8)

Pesquisadora-efetiva vinculada as Linhas de Pesquisa de História,  arte,  cultural,

saúde,  direito  e  suas  representações  sociais  e  Educação,  cognição e  linguagem.

Atua  como  Gerente  de  Pesquisa  e  Desenvolvimento  do  Grupo  de  pesquisa.  É

servidora pública  municipal  de Palotina/ PR,  lotada na Secretaria  Municipal  de

Saúde, Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão Delazari – Palotina/ PR. Contato:

lidicr82@hotmail.com
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Resenha

Atlas linguístico do Paraná: ALPR II

Por: Michelli Cristina Gallimard62

michelli.galli@ifpr.edu.br

Fabiane  Cristina  Altino,  professora  da  Universidade  Estadual  de

Londrina possuí experiência em Letras com ênfase em dialetologia e possuí pós-

doutorado pela Universidade Paris 13 – França. Sua tese de doutorado defendida

no ano de 2007, faz um resgate e análise dos dados coletados pela pesquisadora

Vanderci de Andrade Aguilera, responsável pela organização e publicação do Altas

Linguístico do Paraná - ALPR, que não foram contemplados na primeira publicação

em 1994. 

Os  primeiros  estudos  sobre  os  falares  paranaense,  com  finalidade

acadêmica,  foram  impulsionados  principalmente  pela  Universidade  Federal  do

Paraná. Concluído em 1990 e publicado em 1994, o ALPR compõe-se de 92 cartas

lexicais, 70 fonéticas e 29 de isoglossas.   

Altino  inicia  sua  tese,  já  na  introdução,  fazendo  uma  descrição  do

trabalho e listando as contribuições pretendidas. Ressalta o quadro das variedades

do  português  brasileiro  e  afirma  que  a  Língua  Portuguesa  apresenta  muitas

diferenças dialetais, a maioria ainda não descrita cientificamente, e essas 

62 É  mestranda  em Letras,  na  Linha  de  Pesquisa  de  Linguagem  e  Sociedade  na  Universidade
Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE  e  graduada  e  licenciada  em  Letras  Português-
Espanhol  pela  Universidade Estadual  do Oeste  do Paraná –  UNIOESTE.  É  servidora pública
federal,  docente  EBBT,  lotada  no  Instituto  Federal  do  Paraná  –  IFPR,  na  cidade  de  Assis
Chateaubriand/  PR.  É  professora  e  pesquisadora-efetiva  do  Grupo  de  pesquisas  Filosofia,
Ciência  e  Tecnologias  –  IFPR,  atuando  nas  Linhas  de  Pesquisa  de  Educação,  cognição  e
linguagem  e  de  Idioma  Internacional  Neutro  –  Esperanto.  Desenvolve  como  integrante  o
Projeto de Extensão de Idioma Internacional Neutro – Esperanto, o Clube do Livro, o Cinema na
Escola: um olhar crítico para a sétima arte.  É autora da Monografia intitulada “A escrita na
alfabetização: a questão do 'erro'” (2008).
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diferenças têm servido para identificar e marcar geograficamente e socialmente os

usuários da língua. 

Há muitos estudos do português brasileiro, registros mostram que em

decorrência  das  marcas  geográficas  e  sociais  existem as  formas  de  maior  e  de

menor prestígio. Devido ao valor social agregado às formas linguísticas o uso da

norma padrão ganha força, na medida em que as variedades de menor prestígio

são consideradas inferiores e erradas. A autora destaca que a cultura que antes era

regional e particular, com costumes peculiares, a partir do contato constante com o

mundo através da mídia, dá lugar a uma nova era da comunicação, mais exigente e

formal. 

As mudanças que ocorrem na língua não são de forma homogênea, mas

sim,  lentas  e  graduais.  Assim,  conforme a  autora,  a  tarefa  de  um dialetólogo é

buscar as diferenças regionais verificando as características sócio-históricas que

cada comunidade apresenta e averiguar se essas características se refletem nas

diversidades geográficas e, a partir disso obter o retrato linguístico. 

A  necessidade  de  estudos  dos  falares  do  Brasil  é  uma  preocupação

existente . Em 1976, Amadeu Amaral,  ressalva a importância dos estudiosos da

linguagem na dedicação à coleta de elementos da fala em cada uma das regiões do

Brasil.  Silva  Neto  e  Cunha,  em  1957,  afirmavam  a  necessidade  e  urgência  de

estudos dialetológicos pelo método geolinguístico,  ressaltando a importância da

elaboração de atlas regionais que investigassem, mais detidamente, as variantes de

cada região do Brasil. 

Para a autora, os atlas regionais auxiliam na reconstituição das fases da

língua, fornecendo uma visão sincrônica e diacrônica, ao mesmo tempo. 

O objetivo do trabalho realizado por Altino foi cartografar os dados 
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coletados para a pesquisa  de Aguilera  e que não foram contemplados no Atlas

Linguístico  do  Paraná  –  ALPR  e  dar  continuidade  aos  estudos  iniciados  pela

pesquisadora, possibilitando o acesso ao corpus coletado na íntegra. 

A  tese  está  divida  em  quatro  capítulos:  estudos  dialetológicos  sob

método geolinguístico: como tudo começou; fundamentação teórico-metodológica; a

análise dialetométrica e da natureza dos dados: o glossário. Cada um deles trata de

maneira particular destes temas de forma a alcançar a compreensão dos leitores.  

O  primeiro  capítulo  é  um  apanhado  sobre  os  estudos  dialetológicos

tendo  como  método  a  geolinguística,  a  autora  inicia  a  discussão  trazendo  as

principais  citações  de  estudiosos  da  área.  A  Dialetologia  tem  como  objeto  de

investigação  a  variação  linguística  geográfica  ou  diatópica,  procurando

documentar, descrever e comparar variedades regionais de uma língua. A partir

dessa definição, Altino relata a recolha dos dados para a investigação dos dialetos

falados na Alemanha. O precursor deste trabalho foi Georg Wenker que durante 10

anos recolheu dados para a elaboração das cartas linguísticas. O estudioso iniciou

sua pesquisa investigando, pelo método de correspondência, pontos do território

de fala  alemã,  e  publicou um fascículo  com 10 mapas,  elaborados  a  partir  dos

primeiros resultados da pesquisa. 

A  autora  destaca  ainda,  as  contribuições  de  Gilliéron,  considerado o

fundador  da  Geolinguística,  que  em  1897  iniciou  sua  investigação  linguística

dentro  de  uma  determinada  área  geográfica,  dando  aos  estudos  uma  forma

sistematizada de coletar dados. Gilliéron, iniciou a ideia do atlas que contemplasse

todo o território francês e confiou o trabalho da coleta de dados a um amigo sem

formação linguística. O Atlas Linguistique de la  France – ALF, foi publicado no final

do século XIX em diferentes fascículos que agrupou 1920 mapas, 1421 cartas 
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completas e 499 parciais. 

Além do ALF, o Atlas Linguístico da Itália e da Suiça Meridional – AIS

reuniu estudos sobre a língua falada em 407 pontos da Itália e Suiça Meridional,

trabalho comandado por Karl Jaberg e Jakob Jud (1928 -1940). Referente ao AIS, a

autora faz a ressalva sobre o número de informante em cada ponto.

A exemplo dos estudos realizados por Gilliéron e Jaberg e Jud, vários

outros  atlas  nacionais  e  supranacionais  foram  publicados,  neles  narrações  da

história  de  suas  línguas  foram  resgatadas  e  recontadas.  Recebe  destaque  no

capítulo,  o  Linguistic  Atlas of New England  pelo seu diferencial  no critério para

escolha  dos  informantes.  O  atlas  é  constituído  de  734  cartas  e  a  escolha  dos

informantes  envolvidos levou em consideração o  aspecto geográfico  e  o  social.

Para  a  seleção  dos  informantes  estabeleceram  três  critérios,  níveis  de

escolaridade:  i)  pouca  instrução  formal  e  contato  social;  ii)  instrução  média,

familiaridade com leitura e contatos sociais mais amplos que o grupo anterior; iii)

instrução superior, com contato social maior que a faixa anterior e habituados com

a leitura; faixas etárias: i) idosos, geralmente acima de 70 naos e ii) jovens. 

Após  ampla  explanação  a  respeito  dos  atlas  publicados,  o  primeiro

subcapítulo  trata  da  dialetologia  no  Brasil.  Altino  faz  um  resgate  à  tradição

dialetológica  no Brasil,  inicialmente,  com os  estudos  de Domingos  de Borges  e

Barros (1826). Em 1920, Amadeu Amaral, com a publicação de O Dialeto Caipira,

marca uma nova  fase  para  os  estudos,  seguida de estudos que dedicaram-se a

retratar a realidade linguística brasileira. 

Em 1952, é publicado o decreto 30.643 que previa a elaboração de um

atlas linguístico em que os falares brasileiros fossem identificados, é a partir dessa

fase fecunda que os estudos da Dialetologia ganham espaço nos estudos 
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linguísticos do Brasil. O Guia para Estudos Dialetológicos (1957) de Serafim da Silva

Neto e Bases para a Elaboração do Atlas Linguístico do Brasil de Antenor Nascentes,

são frisados pela autora como obras fundamentais para os estudos dialetológico. O

segundo  subcapítulo  trata  dos  trabalhos  sob  o  método  Geolinguístico  que  se

iniciam na década de 50, tendo como referência o Atlas Prévio dos Falares Baianos

– APFB, primeiro atlas estadual brasileiro. 

Nos  demais  subcapítulos,  a  autora  ilustra  as  trajetórias  dos  atlas

linguísticos brasileiros. As obras publicadas trazem as mudanças por que passaram

os  estudos  dialetológicos,  podendo  dividir  os  atlas  em  três  grupos  distintos:

monodimensional, bidimensional e pluridimensional. Os atlas monodimensionais,

como é  o caso do  Atlas Prévio  dos Falares Baianos -  APFB,  Esboço de um Atlas

Linguístico de Minas Gerais – EALMG,  Atlas Linguístico da Paraíba – ALPB e  Atlas

Linguístico da Região Sul – ALERS, estão focados na dimensão espacial. Esses atlas

apresentam uma metodologia cuja identificação da diversidade do uso da língua se

dá dentro de uma determinada área geográfica. 

Aprimorando  os  atlas  monodimensionais,  a  metodologia  dos  atlas

bidimensionais, além da dimensão geográfica, contempla outra dimensão, podendo

ser diagenérica ou diageracional. No grupo dos atlas bidimensionais estão o Atlas

Linguístico de Sergipe – ALSE I e II e o Atlas Linguístico do Paraná - ALPR. Já os atlas

pluridimensionais, primam não somente a dimensão geográfica, mas também duas

ou mais dimensões sociais:  diastrática,  diageracional,  diassexual ou diagenérica,

entre  outras.  O  primeiro  atlas  brasileiro  de  cunho  pluridimensional  é  o  Atlas

Linguístico Sono do Pará – ALISPA. 

A autora faz uma ressalva às palavras de Thun que afirma a combinação

entre a dialetologia pluridimensional com a sociolinguística como uma união para 
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converter o estudo tradicional em espaço para a variação linguística. 

Há  ainda,  os  atlas  linguísticos  estaduais  concluídos  e  ainda  não

publicados por estarem em fases de desenvolvimento, dentre eles a autora cita o

Atlas Linguístico do Amazonas – ALAM. Além, desse, há mais seis atlas regionais em

andamento:  Atlas Linguístico do Rio Grande do Norte – AliRN,  Atlas Linguístico do

Mato  Grosso  do  Sul  –  ALMS,  Atlas  Linguístico  de  Rondônia  –  AliRO,  Atlas

Geossociolinguístico do Pará – AliPA, Atlas Linguístico do Maranhão – ALIMA e Atlas

Linguístico  do  Espírito  Santo  –  ALES  que é  bidimensional,  os  demais  são  todos

pluridimensionais.

Em relação ao Atlas Linguístico do Brasil – ALIB, a pesquisadora elucida

sobre a preocupação em se descrever a língua portuguesa falada no Brasil, pois a

cada atlas elaborado e publicado contata-se as diferenças e as semelhanças entre

falares de diferentes regiões brasileiras. Divido em quatro etapas distintas, o ALIB

pode ser entendido como “grupo de subprojetos integrados e vencíveis cada um no

devido tempo” (CARDOSO, 2006, p.30).

As  quatro  etapas  foram  definidas  como  i)  concepção  e  definição  da

metodologia; ii) trabalho de campo ou, também denominada, coleta de dados; iii)

término das transcrições e análise dos dados,  já iniciadas na fase anterior e iv)

editoração e publicação dos materiais.

Após uma abordagem de extrema importância para a compreensão dos

caminhos percorridos pelos estudos dialetológicos, a autora faz um relato sobre o

cenário do Paraná, estado pioneiro na investigação dos dialetos. O estudo sobre o

português falado no Paraná,  de natureza acadêmica,  pode ser dividido em duas

fases: final do século XIX até a década de 40 do século XX e início da década de 50

do XX até os dias atuais. 
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Em  1844,  o  livro  de  memórias  de  José  Correia  Coelho  relata  suas

experiências em viagens pelo Paraná, fazendo alusão à influência do espanhol na

fala  paranaense.  Os  estudos  a  respeito  do  léxico  tomaram  forma  a  partir  do

Primeiro  Congresso  da  Língua  Nacional  Cantada.  Dentre  os  estudos  da  fala

paranaense, Altino destaca o Aspecto linguístico da fala londrinense: esboço de um

atlas linguístico de Londrina – EALLO, coordenado e organizado por Aguilera. 

O  segundo  capítulo,  aborda  a  fundamentação  téorico-metodológica

utilizada  na  consolidação  do  trabalho:  método  geolinguístico.  A  geografia

linguística,  como  defendida  por  muitos  estudiosos  da  dialetologia,  busca  nas

regiões geográficas e nos diferentes níveis sociais a evolução do funcionamento da

língua.  À  geografia  linguística  a  pesquisadora  aplicou  o  método  quantitativo

dialetometria, que, enfatizado por ela, permite abordar uma enorme quantidade de

dados, auxiliando na visão geral da variação geográfica das línguas, na busca de

padrões de variação. 

Nas  considerações  sobre  o  ALPR,  Altino  destaca  os  objetivos  de

Aguilera na realização do estudo: i) cartografar as variantes lexicais, as variantes

fonéticas, a delimitação de isoglossas e ii) organizar um glossário. Como resultado,

foram apresentadas 191 cartas geolingüísticas. 

A  metodologia  utilizada  foi  da  Dialetologia  Tradicional.  A  rede  de

pontos  levou em consideração  os  fatores  etnogeo-históricos  de  cada  um deles,

incluindo  a  data  de  fundação.  O  questionário  estruturado  foi  norteado  pelo

questionário do Atlas Linguístico do Estado de São Paulo – ALESP, com algumas

modificações posteriores. Os inquéritos foram realizados entre 1985 e 1989. Para

a seleção dos informantes os critérios respaldaram-se em Nascentes (1958) e na

Dialetologia tradicional, foram selecionados 130 informantes, dois em cada ponto 
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definido na rede de pontos. 

A  metodologia  da  entrevista  foi  entrevista  estruturada abordando

questões linguísticas e sócio-históricas.  Em seguida à coleta de dados,  o  corpus

coletado foi transcrito, levando em consideração dois critérios: i) manutenção da

fala do informante com marcações de elementos de linguagem oral e ii) a fala do

inquiridor foi transcrita de acordo com a norma padrão, dentro das convenções

ortográficas, independente das realizações efetivamente ocorridas, essa postura foi

adota por não haver interesse no estudo, o desempenho linguístico do inquiridor.

A transcrição fonética seguiu o Alfabeto Fonético Internacional – IPA, com algumas

adaptações. 

A  apresentação  das  cartas  está  sistematizada  da  seguinte  forma:  i)

cartas lexicais, ii) cartas fonéticas e iii) cartas isoglossas ou sintáticas.  

 Essas considerações são a base da tese de Altino, uma vez que o corpus

do seu estudo são os dados não contemplado no primeiro volume do ALPR. 

Altino  apresenta  a  organização  do  seu  estudo  com  algumas

considerações  e  modificações,  diferenciando  o  ALPR  II  do  primeiro  volume

publicado em 1994. Enfatiza ainda que passados quase 20 anos da coleta de dados,

outras  possibilidades  de  leitura  do  corpus  foram  feitas.  Importante  destacar  a

ressalva  feita  ao  método  dialetométrico  que,  como  já  citado  anteriormente,

permite abordar uma enorme quantidade de dados.

Devido seus aspectos históricos,  a constituição da população de cada

localidade é refletida no perfil linguístico do informante.

Após a explanação sobre a organização do trabalho, a autora chama a

atenção para particularidades de alguns municípios que fazem parte da rede de

pontos. Marechal Cândido Rondon foi constituída, em sua maioria, por 
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descendentes  de  alemães.  Guaíra  já  pertenceu  ao  Paraguai,  cruzaram  por  ali

bandeirantes e padres jesuítas. Assis Chateaubriand atraiu agricultores de vários

pontos do Brasil. Cascavel teve como primeiros colonos, atraídos pela agricultura,

os  imigrantes  vindos  de  Guarapuava  e  posteriormente,  outros  sulistas

descendentes  de  alemães.  Foz  do  Iguaçu,  cidade  fronteiriça,  habitada  por

paraguaios, brasileiros e argentinos. 

A  constituição  da  história  paranaense  está  marcada  pela  mineração,

agricultura e agropecuária. Em cada região paranaense há um motivo específico

que atraía  a  atenção  dos  colonizadores,  as  colônias  formadas por  imigrantes  e

migrantes  estimulou  a  movimentação  dentro  do  estado,  chegaram  pessoas  de

diversas  regiões  do  Brasil  e  do  mundo.  Com  a  comercialização  dos  produtos

agrícolas e animais, estradas foram abertas ligando o norte ao sul do estado. 

Quanto à história do Paraná, a autora finaliza destacando a constituição

étnica  do  estado  como  um  dos  prováveis  responsáveis  pelas  similaridades  e

diferenças  dos  falares  paranaenses.  E,  Por  fim,  no  capítulo  4,  apresenta  dados

referentes à composição do glossário. 

Com o primeiro volume do ALPR em 1994 e com a tese defendida por

Altino  em 2007,  foram utilizados  94,5% dos  dados  coletados.  Os  demais  5,0%

serviram de fonte para inúmeros trabalhos monográficos.

Altino,  em  suas  considerações  finais,  destaca  a  importância  de  seu

trabalho para o desenvolvimento de outros estudos acerca da língua portuguesa

falada no Paraná.  A tese foi defendida em 2007 e de lá para cá, outros estudos

foram realizados a respeito dos falares paranaenses.

Vanderci de Andrade Aguilera, renomada pesquisadora da dialetologia,

deixou inúmeras contribuições para estudos posteriores. Os dados presentes no 
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ALPR fornecem informações preciosas a respeito dos caminhos percorridos pela

língua portuguesa brasileira para a consolidação dos falares do estado do Paraná e,

sustentam estudos atuais da fala paranaense. 

Altino provou com sua tese que é possível, por meio de uma nova

metodologia, delimitar as diferenças e semelhanças linguísticas dos falantes

paranaenses.  Trabalhos como esse aprimoram os estudos da linguagem e

contribuem para o retrato da dialetologia no Brasil.
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Lançamentos

VOCABULÁRIO PENTALÍNGUE: KVINLINGVA VORTARETO

Por: Luiz Fernando Pita63

&
Maira Nobre64

Nossa  prática  pedagógica  como  professores  de  língua  estrangeira

mostra-nos que, a par das regras gramaticais, ortográficas e de pronúncia pelas

quais os estudantes têm necessariamente de passar, um dos maiores empecilhos

para um desenvolvimento mais rápido no idioma desejado é a aquisição de um 

63 Doutor  em  Letras  Português-Latim pela  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  –  UFRJ,  é
mestre  em  Literaturas  Hispânicas  pela  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  –  UFRJ  e
graduado em Letras Português-Espanhol pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.
É pesquisador-efetivo e Coordenador de Pesquisa do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e
Tecnologias – IFPR, vinculado a Linha de Pesquisa de Idioma Internacional Neutro – Esperanto.
É Diretor de Ensino da Associação Esperantista do Rio de Janeiro – AERJ.

64 É doutora em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ, mestra em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ e graduada e licenciada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. É
Diretora  do  Departamento  de  Divulgação  da  Associação  Esperantista  do  Estado  do  Rio  de
Janeiro – AERJ e Primeira-Secretária da Cooperativa Cultural dos Esperantistas – CCE.
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vocabulário. Embora o aluno diversas vezes domine os conteúdos mencionados,

faltam-lhes as palavras exatas para se expressarem.

Por isso, resolvemos trazer a público a presente obra, que, longe de ser

completa, oferece ao estudante o vocabulário de uso mais frequente nas situações

que um falante de língua estrangeira vivencia.

Lançamentos JPJ Editor

Site do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR

http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/

O sítio do Grupo de pesquisas foi  elaborado para a veiculação das

produções  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  dos  pesquisadores-efetivos,

pesquisadores-colaboradores e pesquisadores-júniores da equipe investigativa.

Corresponde à demanda do Projeto de pesquisa, que visa a socialização

e democratização de todos os saberes e conhecimentos produzidos pela equipe 
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investigativa, nos moldes de geração de Filosofia, Ciência e Tecnologias sugerido

pelo referencial teórico do Grupo, o filósofo e epistemólogo Karl Raymund Popper.

O  sítio  é  composto  por  páginas  de  “Atualidades”,  “Coordenações”,

“Quem  somos  e  o  que  pensamos”,  “Lista  de  pesquisadores”,  “JPJ  Editor”,  se

subdividindo  este  site  em:  “Títulos”,  “Vídeos-aula”,  “Orientações  para  pedidos

físicos de livros ou vídeos” e “Centro de análise de obras para publicação”.

O  sítio  do  Grupo  também  possui  o  site  para  a  “IF-Sophia:  revista

eletrônica  de  investigações  filosófica,  científica  e  tecnológicas”,  órgão  de

divulgação científica do Grupo.

Há um link para Reportagens com professores e pesquisadores que já

travaram  conhecimento  em  alguma  das  atividades  do  Grupo  de  pesquisa.  (Em

construção). E um lik para você se comunicar com a Coordenação Geral do Grupo

de pesquisas e expor sua opinião e sugestões sobre o conteúdo do site.

Acesse e conheça os serviços públicos,  estatais e gratuitos oferecidos

pela equipe investigativa do Grupo de pesquisa Filosofia, Ciência e Tecnologias –

IFPR!
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OCTAVIVS

De Marcus Minucĭus Felix

Tradução do Latim por Luiz Fernando Dias Pita

OCTAVIVS foi escrito por Marco Minúcio Félix entre os anos de 175 e

190 d. C., e é apenas graças a um feliz acaso que podemos, hoje, contar com essa

peça-chave para preencher os bastante desfalcados quebra-cabeças da evolução da

literatura  em  língua  latina  e  o  da  aculturação  do  Cristianismo  nas  porções

ocidentais do Império Romano, pois a obra chegou até nós unicamente por um

grato engano de algum copista medieval que, confundindo seu título com a palavra

"octauus", isto é, "o oitavo", incluiu-o como o oitavo livro do Aduersus nationes, de

Arnóbio.

A  historiografia  cristã  nos  ensina  que  o  processo  de  divulgação  do

Cristianismo  começa,  ainda  no  século  I,  pelo  trabalho  dos  apóstolos  juntos  às

sinagogas espalhadas pelas cidades de expressão grega do Oriente do Império, 
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conseguindo aí formar os primeiros núcleos cristãos. Tais convertidos eram, como

o próprio São Paulo, judeus que, por força da convivência, vinham, há já algumas

gerações,  construindo  um  diálogo  entre  sua  tradição  religiosa  e  a  cultura

helenística presente nessas cidades.

É DISSO QUE TRATA essa obra: é um empolgante e profundo diálogo

entre o autor, patrício romano cristão e seus melhores amigos, romanos, a respeito

das bases e fundamentos filosóficos da então nova religião. Tão perseguida pelo

governo  e  incompreendida  pelos  cidadãos,  vítima  de  preconceitos  e  de

sincretismos com outras seitas do Império.  Quem é mais próprio? As ideias do

carpinteiro galileu ou a religião civil de Roma?

A  obra  se  encontra  disponível,  gratuitamente,  no  sítio

http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/#!ttulos/ch3p

Investigações Filosóficas-Sophia: Umuarama – 2012 – Filosofia, Educação e Autonomia
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Organizado por:
Alan Rodrigo Padilha

Rafael Egídeo Leal e Silva e
José Provetti Junior

Investigações  Filosóficas-Sophia:  Umuarama  –  2012  –  Filosofia,

Educação  e  Autonomia  é  a  transcrição  dos  seminários  realizados  durante  o

primeiro  ano  de  realização  do  Projeto  de  extensão  IF-Sophia,  na  cidade  de

Umuarama,  versando sobre questões relacionadas a Filosofia enquanto processo

de promoção da educação e autonomia humana.

É DISSO QUE TRATA esta obra: da análise crítica, por vários filósofos

brasileiros,  do papel  dos saberes filosóficos na promoção da autonomia cidadã,

através da educação, tendo como referência alguns dos importantes pensadores

contemporâneos da atualidade.

A  obra  se  encontra  disponível,  gratuitamente,  no  sítio

http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/#!ttulos/ch3p

262

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



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

Outros títulos da JPJ Editor

O dualismo em Platão
Por: José Provetti Junior

O DUALISMO EM PLATÃO tenta compreender as relações  psyché-

sôma (alma-corpo). Essa motivação se fundamenta nas dificuldades engendradas

pela Filosofia da Mente para estudar, refutar ou justificar a mencionada relação.

Para aproximação do assunto intentou-se analisar o que Platão compreende por

alma (psyché) e corpo (sôma), nas seguintes obras: “Timeu”, “Fédon”, “Fedro”, a

“República”, “Apologia de Sócrates”, “Mênon”, “Banquete”, “Sofista” e “Político”.

Embora seja uma pequena fração do conjunto das obras de Platão, 

acredita-se que essa amostragem seja suficiente para tentar alcançar o 

mencionado objetivo.

A hipótese que se defende é que não é possível a um grego da época de 

Platão conceber uma separação diametralmente oposta e radicalmente 

incomunicável entre o que a tradição filosófica convencionou chamar de Mundo 

Sensível e Mundo Inteligível, ou em outras palavras, aquilo que viria a fundamentar

a distinção atual na Filosofia da Mente entre o mental e o físico.
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É DISSO QUE TRATA esta obra: da análise crítica de uma amostragem

das  obras  de  Platão  a  respeito  dos  conceitos  de  alma  e  corpo,  suas  relações,

imbricações e consequências, sob o enfoque a História Psicológica, das Ideias e das

Mentalidades  envolta  no  problema  contemporâneo  do  campo  da  Filosofia  da

Mente que tenta explicar o que é a mente humana e suas interações com o corpo.

A  obra  se  encontra  disponível,  gratuitamente,  no  sítio

http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/#!ttulos/ch3p

A alma na Hélade: a origem da subjetividade Ocidental

Por: José Provetti Junior

TRADICIONALMENTE  no  campo  filosófico,  as  concepções  de

indivíduo,  interioridade,  subjetividade  e  demais  correlatos  ao  conceito  de

indivíduo são creditados a Descartes, que viveu no século XVII, com sua reflexão

metafísica que conclui com o famoso “penso, logo existo” (1996: 265-275).
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No entanto,  ao historiador da filosofia cabe a tarefa de investigar as

raízes históricas da famosa asserção cartesiana e remontando à tradição filosófica

anterior  ao  pensador  francês,  percebe-se  que  é  possível  investigar  a  rede  de

filiações  conceituais  que  eclodirão  em  Descartes,  advindas  dos  inícios  do

pensamento filosófico, na Grécia, em especial, no que se refere ao conceito de alma

e pelo que se entendia sobre isso no pensamento pré-socrático.

Nessa medida, “A Alma na Hélade: a origem da subjetividade ocidental”

é um trabalho no qual procurou-se estudar as bases do pensamento pré-socrático,

as latências das noções de subjetividade e indivíduo ocidental sob a perspectiva do

desenvolvimento dos conceitos de alma, imortalidade e sobrevivência da alma ao

fenômeno da morte.

Dessa investida de compreensão a respeito do pensamento e vivência

psicossociais dos helênicos pré-socráticos, buscou-se demonstrar como se deu o

afastamento dos deuses do cotidiano existencial das representações helênicas que

os homens da época tinham a nítida percepção da desvinculação divina de seu dia

a  dia,  observada  através  das  doutrinas  dos  filósofos  do  período  posterior  a

Sócrates,  bem como os deslocamentos de valor aplicado à noção de  areté,  pelo

corpo cívico.

É DISSO QUE TRATA esta obra: da análise crítica e histórica das bases

culturais  do  pensamento  filosófico  grego  em  torno  do  conceito  de  alma  sob  a

perspectiva da História das Mentalidades, das Ideias e Psicológica, buscando tornar

mais compreensível a Filosofia pré-socrática.
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Notícias do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR

1. O pesquisador-efetivo, Aguinaldo Soares Tereschuk realizará palestra sobre

suas experiências de intercâmbio e aperfeiçoamento nos Estados Unidos, no

Auditório do campus do campus do IFPR – Assis Chateaubriand. A atividade

é  parte  constitutiva  do  Projeto  de  Extensão  Seminários  sobre  Filosofia,

Ciência  e  Tecnologias.  A  palestra  é  aberta  ao  público  e  certificada.  As

inscrições  e  detalhes  serão  divulgados  no  sítio  do  IFPR  –  Assis

Chateaubriand e do Grupo de pesquisas;

2. O professor Alan Rodrigo Padilha, pesquisador-efetivo vinculado a Linha de

Pesquisa  de  Filosofia,  assumiu  a  Direção  Geral  do  campus  do  IFPR  –

Umuarama.  Vem desenvolvendo junto ao Ministério  do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome, estudos para a adequação do curso Técnico em

Orientação  Comunitária  para  a  modalidade  Ead,  sob  demanda  daquele

Ministério. Além disso, o professor Alan ofereceu o campus Umuarama para

a  realização  do  II  Encontro  de  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologias:  Ciências

Humanas e Tecnologias Sociais – a colaboração das humanidades no Ensino

Técnico  e  Tecnológico  no  contexto  brasileiro.  O  professor  Alan  se

candidatou  ao  cargo  de  Diretor  Geral  do  campus,  na  consulta  realizada

durante os meses de abril e maio/ 2015;

3. O professor Alexandre Zaslavsky, pesquisador-efetivo vinculado a Linha de

Pesquisa de Filosofia,  em intercâmbio na Finlândia organiza participação

dele e de pesquisadores de outras nacionalidades para vídeo-conferência no

Projeto de Extensão Seminários  sobre Filosofia,  Ciência  e  Tecnologias.  A

palestra é aberta ao público e certificada.  As inscrições e detalhes serão

divulgados no sítio do IFPR – Assis Chateaubriand e do Grupo de pesquisas;
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4. A professora Franciele Fernandes Baliero, pesquisadora-efetiva vinculada a

Linha  de  Pesquisa  Educação,  cognição  e  linguagem  concluiu  o  curso  de

mestrado em Educação,  na  Universidade Estadual  do Oeste  do Paraná –

UNIOESTE. A equipe investigativa do Grupo de pesquisas,  através de sua

Coordenação  Geral,  o  professor  José  Provetti  Junior  dá  os  parabéns  a

professora Franciele por mais essa vitória em seu processo formativo de

aperfeiçoamento profissional!

5. O professor José Provetti Junior, Coordenador Geral e pesquisador-efetivo

informa  que  estão  em  plena  atividade,  aberta  ao  público  em  geral,  as

seguintes  atividades  de  extensão,  no  campus  do  IFPR  –  Assis

Chateaubriand:  a)  IF-Sophia  –  Assis  Chateaubriand  2014/  2015,  aos

sábados,  quinzenalmente,  das 08:30-12:00hs;  b) Grupo de estudos sobre

Idioma  Internacional  Neutro  –  Esperanto,  com  reuniões  semanais,  nas

segundas-feiras, das 19:00-20:40hs; c) Curso básico de Esperanto, terças-

feiras, das 13:30-15:10hs e nas quartas-feiras, das 19:00-20:40hs; d) Grupo

de  estudos  filosóficos  de  Assis  Chateaubriand,  encontros  semanais  de

estudo  dirigido  sobre  o  livro  “A  lógica  das  Ciências  Sociais”,  de  Karl  R.

Popper.  Estarão  abertas  as  inscrições  para  o  Grupo  de  estudos  sobre

Filosofia  da  Mente  e  Processos  Cognitivos  e  o  Grupo  de  estudos  sobre

Religião e religiosidades. As inscrições serão divulgadas através dos sítios

do IFPR – Assis Chateaubriand e do Grupo de pesquisas. O professor José

Provetti acabou de vencer as Consulta para Diretor Geral  Pro Tempore do

campus do IFPR de Assis Chateaubriand, iniciando sua gestão a partir de

junho de 2015.

6. O professor Vicente Estevam Sandeski, Vice-coordenador Geral do Grupo e 
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pesquisador-efetivo  iniciará,  a  partir  de  maio/  2015  os  contatos  com todos  os

pesquisadores para o desenvolvimento de projetos editoriais junto a JPJ Editor,

para  a  publicação  da  Coletânea  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologias  e  de  materiais

didáticos através de vídeos-aula;

7. Se encontra em andamento o Processo Seletivo de Pesquisadores efetivos,

colaboradores e juniores, regido pelo Edital 001/ 2015. no dia 25/04/ 2015

foram  realizadas  as  provas  dissertativa  e  de  proficiência  em  língua

estrangeira. Em maio/ 2015 se terá o resultado final com a recepção dos

novos membros da equipe investigativa.
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Chamadas públicas

1. Nova  chamada  de  artigos  para  junho/  2015 –  Tema  central  -

Antropologia, semiótica da religião e sincretismo;

2. Para setembro/ 2015 – Cidadania, política e relações sindicais;

3. Para dezembro/ 2015 – Ciências da Informação, Engenharia Computacional

e Teorias computacionais da mente.

Informações e inscrições através do sítio:

http://www.grupodevpesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/
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