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Artigos

Cidadania, política e relações sindicais: a urgência do debate na sociedade brasileira

Por: Rafael Egidio Leal e Silva.1

Rafael.silva@ifpr.edu.br

A revista IF-Sophia chega ao seu quarto número com o tema: Cidadania,
Política e Relações Sindicais. Tema de grande amplitude acadêmica e social, e que cada
vez mais urge a ampliação do debate, não somente na academia, mas na sociedade
brasileira. Podemos dizer então que o atual número desta Revista é heroico por dois
motivos: primeiramente por se firmar, a cada edição,  como um periódico relevante
para  a  discussão de  temas  ligados  à  filosofia,  ciências  Humanas  e  suas  complexas
relações com a tecnologia, obtendo alcance e impacto não apenas local, mas cada vez
se estendendo para além das fronteiras do seu contexto de criação. Devemos aqui
lembrar  que a criação desta Revista aconteceu no IFPR,  por  professores  do Ensino
Básico,  Técnico  e  Tecnológico  das  áreas  de  Ciências  Humanas,  preocupados  com a
forma da difusão das  Humanidades no contexto do ensino médio e técnico com a
devida  qualidade  da  formação.  A  formação  desta  Revista,  fruto  de  um  Grupo  de
Estudos não se deu por via acadêmica nem por interesses puramente acadêmicos, mas
pela necessidade de troca e difusão de debates e experiências. Em segundo lugar, e
ligado ao primeiro motivo, a Revista é heroica por abordar em seus números temas de
fundamental  necessidade  de  debate  para  nossa  sociedade,  como  fazemos  neste
número:  discutir  a  Cidadania  e  a  Política  são  temas  de  absoluta  atualidade  e
necessidade, ainda mais no contexto educacional brasileiro.

1 É  mestre  em Psicologia,  licenciado em Ciências  Sociais  e  graduado  em Direito  pela  Universidade
Estadual de Maringá – UEM. É servidor público federal, docente EBTT de Sociologia, lotado no campus
do Instituto  Federal  do Paraná –  IFPR da cidade  de Umuarama/  PR.  É  Coordenador  de Pesquisa  e
pesquisador-efetivo do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR.
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E porque política e educação são tão interligadas? No entender de Karl
Marx, são estas formas ideológicas que figuram em nossas consciências a partir  da
base real e material econômica, ou seja, a base da produção da vida, ou melhor, de
nossas necessidades básicas. No entender marxiano, a consciência erige-se sobre esta
base material, mas pode (não é um determinismo) encontrar-se invertida em relação à
realidade, hipótese da ideologia. E a ideologia acontece justamente por a consciência
separar-se de sua base real, ou seja, quando a realidade, a natureza e as produções
humanas erguem-se sobre os  espíritos  como coisas  estranhas.  Ao processo inverso
deste estranhamento, a consciência deve tornar-se ativa e, assim como o trabalho que
produz coisas, ela deve reproduzir o processo de produção das ideias e concepções, a
fim de re-unir-se com a realidade perdida com a alienação. A consciência deve deixar
de ser meramente contemplativa e apenas interpretar o mundo como já fizeram os
filósofos,  e  tornar-se  revolucionária.  No entanto,  é  a  educação e a  política,  formas
historicamente  opressoras  e  que  foram  utilizadas  para  a  alienação  das  classes
exploradas que possuem a semente da transformação. Mas precisam ser invertidas,
para que possam tornar real seu papel de transformação social. 

E como podemos inverter o atual sentido da atual visão sobre a política?
Pensando em nossa política brasileira, uma de suas expressões mais usuais é a eleição
compulsória, o que garante ao nosso sistema político a característica de “democrático”.
A eleição gera o imaginário que política tem dois lados: ou você vota, ou você é votado.
Mas e o que é uma eleição? Vamos pensar aqui a partir da origem latina desta palavra,
sendo a junção de ex (fora) e legere (catar, colher). Trata-se então de colocar para fora
a sua colheita, ou seja, eleger é escolher, mas também assumir a responsabilidade da
escolha. Interessante notarmos que da palavra legere também deriva-se o verbo ler em
nossa  língua.  Podemos  inferir  que  ler  é  catar,  colher,  buscar  nas  palavras  o  seu
significado. Ler é atividade humana e, portanto, objetiva, cria em nossas consciências a
cultura,  permitindo  que  o  leitor  aperfeiçoe  seu  espírito  diante  das  mazelas  da
alienação. Assim sendo, o leitor colhe, e o eleitor escolhe. 

Há,  portanto,  uma  relação  intrínseca  entre  a  educação  e  a  política,
especialmente em uma democracia. Mas a democracia brasileira, por optar ser a 
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eleição  compulsória,  deixou  de  lado  a  obrigatoriedade  da  educação  pública  de
qualidade, quando na verdade as duas deveriam andar juntas. O voto é obrigatório, a
educação básica  também, mas a  leitura  clássica  é  cada vez  mais  desnecessária  na
formação dos alunos. 

A leitura que defendemos aqui não é a leitura realizada por esta ou aquela
disciplina. O modo disciplinar de educação é fator de alheamento do estudante, ainda
mais  por  fazer  o  sujeito  acreditar  que  só  há  uma  leitura  possível  da  realidade:
repartindo-a em uma série de conhecimentos hierárquicos e cumulativos. A leitura da
qual falamos é a que permite que o sujeito compreenda a realidade como um todo, e
assim se torne sujeito ativo da realidade. 

Não podemos então deixar de mencionar o ataque que as disciplinas da
área  de  Ciências  Humanas  têm  sofrido  nos  últimos  anos.  Acreditar  que  o
desenvolvimento de país ou que o progresso individual é obstado pela presença das
disciplinas de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio é uma falácia que demonstra o
quanto  a  educação  tem  sido  utilizada  de  forma  eleitoreira  e  ideológica.  Há,
primeiramente, uma crença que os movimentos de indignação social que desde o ano
de  2013  têm  acontecido  são  originados  pela  presença  das  disciplinas  de  Ciências
Humanas no currículo escolar. Há, em segundo lugar, a crença que tais disciplinas em
seu estado atual, com poucas aulas e poucos profissionais habilitados em sala de aula,
além de estarem totalmente esquadrinhadas e controladas por força dos currículos e
dos planejamentos pedagógicos, realmente conseguem fazer diferença na formação da
consciência juvenil. 

O fato é que as Ciências Humanas (re)nasceram decadentes nos currículos
escolares  em  nosso  milênio.  E  isto  porque  (re)nasceram  comprometidas  com  a
educação binária  que  há  décadas  está  em voga na  formação básica  brasileira.  Por
educação binária nos referimos à educação do certo e do errado, como se a realidade
fosse certa ou errada. Por mais que alguns professores ou pedagogos se coloquem
contra este sistema que solapa mentes, o fato é que os alunos ainda se pautam por
disciplinas, notas, aprovações, e concursos vestibulares e Exames. E a leitura necessária
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para a vivência política é muito mais que decifrar sentenças e marcar (ou não) um X ao
final.

Desvelar (retirar os véus) a realidade é um intenso trabalho para o qual
nossos jovens não estão sendo formados, por uma atitude política. E enfim, o que nos
revela a palavra política? Sabemos que sua origem é a polis (a cidade) da Hélade, a
mesma polis  que aperfeiçoou a arte e a  filosofia  de tal  modo que ainda hoje elas
ecoam em nossas mentes. Mas o que havia nesta cidade? Que sociedade era essa que
nos presenteou a política? Era a sociedade escravocrata grega, onde o homem livre
ocupava o papel de cidadão, mantendo a mulher em seu devido lugar, e os estrangeiros
à margem da sociedade. Era o homem que para manter seu status lançava-se à guerra
de captura de escravos e espólios e que governava esta sociedade. O homem guerreiro
– aristoi – que governava através de uma aristocracia. Em síntese, podemos dizer que a
política era o governo que legitimava a violência de uma classe que vivia do trabalho
de outrem, e que pela mesma legitimidade estabelecia lugares certos para pessoas
diferentes de si. A política legitimava a desumanidade do homem, mas no entender da
filosofia  continha  o  gérmen  da  transformação  social  necessária.  Mas  para  isso,  os
jovens  deveriam  ser  educados  (do  latim  educere,  tirar  de):  o  processo  educativo
envolvia  retirar  um  novo  humano  de  dentro  do  humano  que  ali  se  apresentava.
Discutir política e educação, por mais que envolva buscar o passado, é extremamente
atual.

Devemos aqui chamar a atenção para o conceito de cidadania na sociedade
brasileira. Se a cidadania grega estava ligada à condição da sociedade escravocrata, a
cidadania moderna foi configurada em torno da luta da burguesia contra os privilégios
feudais e pela liberdade (de ir e vir, de consciência, de acumulação de propriedades,
etc.). Mas não podemos deixar de apontar que a cidadania brasileira foi moldada em
quatro séculos de regime escravocrata colonial.  A cidadania brasileira é a dobra do
sujeito. Não é à toa que nossa cidadania é chamada de “cidadania regulada”, ou seja,
só é cidadão o indivíduo que porta documentos como, por exemplo, o título eleitoral. 

Se, para a modernidade o sujeito era o senhor do seu destino, em nossa 
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sociedade sujeito é a pessoa que é sujeita a um poder maior que o seu. E ela deve
negociar  com  esse  poder,  torná-lo  maleável,  aproveitá-lo  de  acordo  com  seus
interesses.  Negociação  que  não  se  confunde  com  a  reivindicação  consciente  de
direitos,  com  o  posicionamento  real  sobre  o  lugar  do  cidadão  na  sociedade.  Os
movimentos sociais que estremecem a nossa sociedade são louváveis pela coragem da
exposição da indignação. Mas há a necessidade de um projeto social que seja traçado
pelas bases, que se inicie no cotidiano. Sem a educação, isto não será possível. E sem
espaços de debate como este que ora temos em mãos, também não. Este é o mérito
desta publicação.
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Problematizando a esperança na obra de Paulo Freire: um diálogo com outros
autores

Por: André Luis de Freitas

Resumo
Considerando a sociedade contemporânea é fato constatar na educação a dificuldade
de  engendrar  novas  formas  de  relações,  de  modo  especial  no  que  tange  ao
desenvolvimento de atividades teóricas e práticas, no espaço tempo da sala de aula. A
obra  freiriana  aponta  para  a  problematização  dessa  proposição,  na  tentativa  de
encontrar  limites  e  definições  que  permitam  alternativas  de  tornar  os  espaços  do
ensinar e do aprender para além de uma proposta conteudista. O presente texto tem
por objetivo compreender, em Freire, a importância da esperança tanto como causa
quanto consequência perante as exigências e desafios que emergem em relação às
necessárias  transformações  educativas  e  sociais.  O  conceito  de  esperança  aqui
trabalhado está imbricado com o inacabamento, o diálogo e a utopia, aproximando-os
as  relações  educativas.  A  partir  de  um  estudo  descritivo  crítico  tem-se  por
intencionalidade compreender as categorias citadas dialogando com outros autores na
busca de aproximações que permitam sinalizar a promoção de transformações nessas
relações. 
Palavras-chave: Inacabamento; Diálogo; Utopia; Relações educativas.

Resumo
Konsiderante  nuntempan  socion  ja  observis  en  edukado  malfacilaĵo,  naskas  novajn
formojn de rilatoj, speciale koncerne al la disvolviĝo de teoriaj kaj praktikaj agadoj en la
klasĉambro spactempo. La Freire laboro punktoj al la pridemando de tiu propozicio en
provo trovi limoj kaj difinoj kiuj ebligas alternativojn por fari la spacoj de instruado kaj
lernado preter enhavista propono. Tiu artikolo celas kompreni, en Freire, la graveco de
la espero kiel ambaŭ kaŭzo kaj efiko al la postuloj kaj defioj kiu ekestiĝas en rilato al la
necesa edukaj kaj sociaj transformoj. La koncepto de espero tie estas interplektitaj kun
laborante nekompleteco, dialogon kaj utopio, alportante ilin pli proksime edukaj rilatoj.
De kritika priskriba studo havas intenceco de komprenanta la kategorioj menciitaj en 
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dialogo kun aliaj aŭtoroj en trovanta aliroj kiuj kapabligi signali la promocio de ŝanĝoj
en tiuj rilatoj.
Ŝlosilvortoj: Nekompleteco; Dialogo; Utopio. Edukaj rilatoj.

Abstract
It  is  possible  in  education  considering  the  contemporary  society  understand  the
difficulty  of  creating  new  forms  of  relationships,  especially  when  it  comes  to  the
development of theoretical  and practical activities in the space-time classroom. The
Freire's work indicates for questioning this proposition in an attempt to find limits and
definitions that allow alternatives to make the spaces of teaching and learning beyond
a content proposal. This paper aims to understand, in Freire, the importance of hope as
both  cause  and  effect  to  the  demands  and  challenges  that  emerge  in  relation  to
educational and social transformations necessary. The concept of hope is here worked
imbricated  with  incompleteness,  dialogue  and  utopia,  moving  them  together
educational  relations.  From  a  critical  descriptive  study  has  intentionality  by
understanding the categories mentioned in dialogue with other authors in seeking of
approaches that allow signal the promotion of changes in these relationships.
Key-words: Incompleteness; Dialogue; Utopia; Educational relationships.

Considerações iniciais

A  proposta  freiriana  estabelece  constituir  um  caminho  em  direção  à

transformação, como ato constante onde o sujeito faz sua história a partir de uma dada

situação concreta, um tempo espaço de possibilidades, não mecânico. 

Freire  (1991)  nega  o  pré-determinismo  argumentando  que  o  futuro  vai

acontecendo, que “[...] existe na medida em que eu ou nós mudamos o presente. E é

mudando  o  presente  que  a  gente  fabrica  o  futuro:  por  isso,  então  a  história  é

possibilidade e não determinação” (FREIRE, 1991, p. 90).

Nesse  sentido,  a  concepção  freiriana  estabelece  a  luta  permanente,

tomando como pontos de partida sujeitos coletivos em seus diversos ambientes, com

as mais diferentes formas de opressão presentes nessas realidades sociais constituídas.
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Levando em conta os pressupostos citados não é possível compreender a

existência humana e a luta constante de torná-la melhor sem o sonho e a esperança. “A

esperança é uma necessidade ontológica; [...] Não sou esperançoso por pura teimosia,

mas por imperativo existencial e histórico” (FREIRE, 1992, p. 05).

Para Giroux (1997) a combinação da dinâmica da luta crítica e coletiva com

a  filosofia  da  esperança  sustenta  uma  linguagem  da  possibilidade  na  qual  se

compreende o poder de luta, pela oposição a opressão.

A esperança toma uma importância central  na obra freiriana quando se

compreende  que  essa  é  condição  para  as  relações  dialógicas  e  ao  mesmo  tempo

consequência dessas. “Movo-me na esperança enquanto luto e se luto com esperança,

espero” (FREIRE, 2004, p. 47).

A  esperança  relaciona-se  diretamente  com  a  práxis2,  pois  enquanto

necessidade  ontológica  precisa  da  prática  para  tornar-se  realidade  histórica.

Problematiza-se que não há esperança na pura espera, como não se alcança o que se

objetiva em uma espera vã. A esperança nem sempre é geradora de uma realidade

diferenciada o que torna necessário o exercício de uma esperança crítica.

Tem-se por objetivo nesse texto problematizar a pedagogia freiriana, em

diálogo  com  outros  autores,  utilizando  como  linhas  condutoras:  a  esperança,  o

inacabamento, o diálogo e a utopia. A intencionalidade do texto é promover a 

2 A práxis, categoria de base marxiana, estabelece uma ação transformadora consciente e crítica da
realidade, superando a dicotomia teoria e prática. Essa ação desencadeia a construção de um novo
modelo conceitual onde o sujeito passa a atuar e interferir sobre o contexto no qual está inserido. “É
na práxis que o ser humano tem de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno
de seu pensar” (MARX; ENGELS, 2010, p. 27). Para Sánchez Vázquez (2007): “A relação entre teoria e
práxis é para Marx teórica e prática; prática, na medida em que a teoria, como guia da ação, molda a
atividade do homem, particularmente a atividade revolucionária; teórica, na medida em que essa
relação é consciente” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 109). 
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discussão dessas categorias e sua relação com o processo de (re) transformação dos

sujeitos envolvidos nas relações educativas.  

O  texto  se  constitui  nas  seguintes  temáticas:  a  problematização  –

esperança e inacabamento trata questionar a ideia da esperança tanto como causa

quanto consequência; relações educativas – diálogo objetiva discutir o diálogo como

articulador do entendimento entre os homens;  aproximações – esperança e utopia

prevê a discussão sobre a importância da esperança como agente de transformação

social  e,  ainda,  em  discussão  e  reflexões  abordam-se  aproximações  das  práticas

educativas na tentativa de propor considerações sobre as categorias trabalhadas.  Após

organizam-se as considerações finais. 

Problematização – esperança e inacabamento

Webb (2010) reflete sobre a esperança como determinante nas relações

educativas.   Para  o  autor,  tanto  a  possibilidade  como  a  finalidade  da  educação

freirianas  são  baseadas  na  compreensão  da  esperança  como  busca  constante  da

consciência do ser humano considerando a sua própria noção de incompletude, “[...] a

esperança é caracterizada como uma busca constante, então a finalidade da educação

é agir como seu guia permanente” (WEBB, 2010, p. 327, tradução nossa).

Por outro lado,  o mesmo autor reflete não ser  possível  vislumbrar uma

filosofia sistemática da esperança em Freire, mas, em contrapartida, como em outros

momentos  da  produção  freiriana  surge  à  leitura  da  esperança  com  tensões  e

contradições. 

Sem esperança os homens desesperados, em face de seu inacabamento, se

tornariam imobilizados. Freire (1992) argumenta que o diálogo, o aprendizado e a 
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prática  democráticos  permitem  a  ampliação  dos  espaços  entre  os  diferentes,  na

superação  das  condições  sectárias,  enfatizando  que  a  esperança  nasce  dessas

superações  bem como origina  novas  lutas.  “De que a  esperança tem sentido se  é

partejada  na  inquietação  criadora  do  combate  na  medida  em  que,  só  assim,  ela

também pode partejar novas lutas em outros níveis” (FREIRE, 1992, p. 101).

Para  Freire  (2004)  o  sujeito  sectário  rompe  com  as  questões  humanas

éticas eliminando qualquer proposição de diálogo. Para o autor, o sectário é o sujeito

que  contempla  uma  falsa  visão  da  história  desenvolvendo  ações  negadoras  da

liberdade, legitimando o determinismo. Os sectários “[...] fechando-se em um ‘circulo

de segurança’, do qual não podem sair, estabelecem ambos a sua verdade” (FREIRE,

2004, p. 14).  Freire acredita na superação das condições sectárias, justamente, pela

esperança que nasce desse momento e torna-se alavanca de novas lutas.  

Retomando a ideia de Webb (2010) a esperança, tanto como causa quanto

consequência, impulsiona os homens avante como sujeitos em busca de completude e

na busca dessa está o dirigir-se pela esperança elemento o qual caracteriza a condição

humana,  necessariamente  na  busca  de  uma  educação  inserida  politicamente.

Ocasiona-se, dessa forma, um explorar, interrogar, questionar e aprender, tornando o

sujeito educável.

Para  o  mesmo  autor,  uma  das  formas  mais  fascinantes  da  filosofia  da

esperança  é  sua  caracterização  como  dimensão  comportamental  como  a  espera

impacientemente mesmo que paciente.

Compreende-se aqui a forte imbricação da esperança com o inacabamento
quando  esses  movimentam  o  sujeito  na  busca  da  completude.  A  questão  do
inacabamento é abordada por Gonçalves (2008) quando toma por base a obra freiriana
Pedagogia da Autonomia. A autonomia deixa de ser vista como algo finito e o próprio 
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inacabamento se torna expressão de vida, quando vem a ser aprendido no sentido de
operar a consciência. 

Para o autor quando se exerce o direito e o dever da escolha de caminhos
não é possível conceber a autonomia como algo estável. A autonomia “[...] está em
constante elaboração e cobra uma iniciativa permanente de conquista” (GONÇALVES,
2008, p. 55). Percebe-se que a autonomia exige conquista permanente e, nesse caso,
não há como transmiti-la, ou considerá-la algo acabado e pronto da consciência. 

As colocações do autor estabelecem ênfase na transformação,  à medida

que cada sujeito, dentro de suas limitações, consegue ultrapassar barreiras e conquista

novas instâncias, criando, por fim, espaços de movimentação. 

Nessa perspectiva,  Gonçalves (2008)  aponta que nas  práticas  educativas

coerentes a autonomia se torna um desafio permanente para o conhecimento tanto

em relação ao professor quanto aos estudantes. 

Com essa abordagem, o mesmo autor, destaca a noção de corpo consciente

como “[...] uma aventura que emerge do inacabamento do ser humano” (GONÇALVES,

2008, p. 55). O “corpo humano vira corpo consciente” (FREIRE, 2002, p. 21) quando o

suporte3 passa a ganhar sentido no mundo, e a vida torna-se existência.

A proposta é refletir o quão importante é essa transformação que, a partir

de  um  dado  momento,  estabelece  ao  sujeito  essa  capacidade  de  assistir  aos

movimentos,  poder  intervir  e,  ainda,  tirar  proveito  dessas  situações.  Um  sujeito

transformador, autor de sua própria história, criador de beleza, dinâmico e, acima de

tudo, em conquista permanente da autonomia.  

A partir dessa ideia o homem ganha o direito e o dever do questionamento,

da escolha 

3 Gonçalves (2008), inicialmente, define suporte como o ambiente o qual garante as necessidades
básicas do ser: abrigo, alimentação e reprodução. Para o autor é nesse suporte que a vida consegue
absorver um imenso salto qualitativo. É, portanto, nesse salto que o homem passa a nomear seus
movimentos e formas de agir.
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e da ação e o inacabamento se torna expressão da própria vida, onde o exercício diário

da transformação se  faz  presente.  Exercício  esse  imbricado com a esperança tanto

como causa quanto consequência. 

Freire (2004) argumenta essa proposição quando assume que o homem

vive  uma  relação  dialética  entre  condicionamentos  e  liberdade.   Para  o  autor  os

homens são consciência de si e, portanto, consciência do mundo, por que: “[...] são um

‘corpo  consciente’,  vivem  uma  relação  dialética  entre  os  condicionamentos  e  sua

liberdade” (FREIRE, 2004, p. 51).

O  compromisso  com  a  esperança  está  imbricado  com  a  relação  entre

condicionamentos e liberdade, pois os pressupostos freirianos definem a existência de

um sujeito condicionado, não determinado. 

O ser condicionado está associado à sua própria incompletude, bem como

a compreensão histórica, a qual não permite que esse seja um sujeito determinado.

Compreende-se aqui a esperança como força de tensionamento dessa incompletude e

ao mesmo tempo como forma de procura permanente em direção a elaboração de

movimentos de transformação.

Relações educativas - diálogo

Freire  aponta  o  diálogo  como  articulador  do  entendimento  entre  os

homens.  Diálogo  com  os  iguais  e  diferentes,  onde  se  permite  ouvir  o  Outro,  com

alteridade. 

Essa necessidade de entendimento é compreendida por Freire (2004) por

meio do exercício da humildade, em detrimento da autonomia. Para o autor não existe

diálogo se não há humildade. “A pronúncia do mundo, com que os homens o recriam 
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permanentemente, não pode ser um ato arrogante” (FREIRE, 2004, p. 46).  Enfatiza que

o diálogo se rompe, se seus pólos perdem a humildade, afirmando, ainda, que a auto-

suficiência não é compatível com o diálogo. 

Aproximando a discussão as relações educativas emerge, a partir de Alves e

Ghiggi (2011), a importância atribuída ao diálogo com o estudante quando o professor,

consciente  de  sua  responsabilidade,  exercita  a  prática  educativa,  assumindo  na

singularidade, cada um dos estudantes envolvidos.  

Para os autores, o exercício da heteronomia se caracteriza como o primeiro

momento  da  educação  das  subjetividades,  ponto  de  apoio  da  ação  educativa.  A

proposta se fundamenta no princípio que a heteronomia não nega a liberdade própria

nem a dificulta, mas confere dignidade ao sujeito.

Alves e Ghiggi (2011) problematizam que a partir da heteronomização da

autonomia a subjetividade se converte em subjetividade humana.  Nesse sentido,  o

humano  surge  quando  o  homem  renuncia  a  liberdade  a  resposta  a  voz  do  Outro

quando demanda uma responsabilidade sem limites. “A subjetividade é humana no

momento que responde não somente ao/pelo Outro, responde pela sua vida e sua

morte, pela sua fragilidade e sua vulnerabilidade” (ALVES; GHIGGI, 2011, p. 261).

Os autores rompem com as filosofias da educação as quais defendem à

autonomia pessoal por meio do diálogo fundamentado em boas razões, quando estas

se apresentam como elementos determinantes das formas, de convivência pessoal e

coletiva, mais justas. 

Em  sentido  contrário  a  filosofia  da  razão,  a  proposta  dos  autores

compreende que a heteronomia e a responsabilidade determinam categorias éticas

que podem vir a tornar possível uma teoria da educação presente aos acontecimentos 
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da sociedade contemporânea.

Retomando  as  categorias  inicias  propostas  no  texto:  esperança  e

inacabamento compreende-se a necessidade e exercício de ambas para que o diálogo

constitua-se como forma de comunicação para além das boas razões. Trata-se de uma

esperança agente e reflexo dos movimentos, aliada a uma atitude de reflexão do ser

inconcluso,  em  constante  movimento  de  formação,  pela  conquista  permanente  da

autonomia. 

Aproximações – esperança e utopia 

Acredita-se, como forma de discussão, aproximar as ideias de Bloch (2005)

sobre esperança e utopia ao referencial freiriano. A ideia é refletir a influência do autor

nos movimentos dos anos 60 como forma de inspiração a Freire.

 Bloch (2005) parte dos conceitos de consciente e inconsciente freudianos

estabelecendo a  importância  dos  sonhos  na  elaboração dos  conceitos  de  utopia  e

esperança. Para a psicanálise os sonhos constituem o melhor caminho para descobrir e

entender  os  processos  do  inconsciente  e,  fundamentalmente,  três  fatores  são

considerados para que se processe um sonho: estímulos sensoriais, restos diurnos e a

existência  de  pensamentos,  sentimentos  e  desejos  que  estão  reprimidos  no

inconsciente. 

A  argumentação  do  autor  compreende  que  os  sonhos  noturnos

representam momentos que já aconteceram, ficaram no passado, considerando uma

linha temporal.  Dentro  dessa  proposição,  acredita-se  no movimento de  retorno ao

passado.

Já os sonhos diurnos incrementam ideias à frente, de um não consciente 
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que está por  vir,  não subordinado a uma consciência atual,  manifesta,  mas a uma

consciência futura que está por surgir a qual Bloch (2005) denomina pré-consciente

vindouro.

Esse ainda não consciente, como forma de consciência de algo que está por

aproximar-se, determina uma percepção vaga e privada,  onde é possível  ao sujeito

tecer  utopias,  construindo  o  engajamento  social,  que  vai  tornando-se  claro  ao

momento que invade o consciente. 

De uma percepção vaga e privada a uma percepção socialmente aguçada e

responsável.  “Chega-se  assim  ao  ponto  em  que  a  esperança,  esse  autêntico  afeto

expectante  no  sonho  para  a  frente,  não  surge  mais  como  uma  mera  emoção

autônoma, [...] mas de modo consciente-ciente como função utópica” (BLOCH, 2005, p.

144). 

Para o autor esse espírito utópico está imbricado com a realidade presente

quando problematiza o conceito do utópico-concreto deixando de lado uma concepção

idealista, um simples produto da imaginação, mas constituindo a compreensão de um

sujeito engajado na reestruturação social. 

Ainda segundo mesmo autor, a utopia somente se torna viável à medida

que representa um desejo coletivo e mesmo que essa esteja presente na vida dos

homens  como  indivíduos  se  realizará,  fundamentada  na  ideia  marxiana,  com  a

superação das contradições da estrutura capitalista.

São necessárias que existam condições materiais para a concretização do

socialismo como utopia, quando há a superação das atitudes abstratas pelas atitudes

concretas e revolucionárias. 

É possível compreender a preocupação do autor em demonstrar que o 
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futuro não se realiza por fatalidade, mas por uma necessidade histórica concreta, pois

a esperança é uma construção onde tanto o passado quanto o presente se dialetizam

para a construção do novo e por meio do engajamento dos homens nesse processo se

faz a construção de um futuro concreto.  

De uma forma a esperança se estabelece como elemento para a superação

subjetiva  do real,  de  outra  como a  construção de um futuro  objetivo a  partir  das

condições históricas.  

Para Gutiérrez (1983)  essa forma de compreender a esperança permitiu

possibilidades  para  pensar  a  história  como  um  processo  revolucionário.  Gutierrez

(1983)  afirma  que  a  esperança  surge  “[...]  como  a  chave  da  existência  humana

orientada para o futuro, por meio da transformação do presente. Esta ontologia do que

‘ainda não é’ é dinâmica e contrasta com a ontologia estática do ser, incapaz de pensar

a história” (GUTIÉRREZ, 1983, p. 180).

Compreende-se uma aproximação a ideia freiriana quando Freire reflete a

esperança como agente de transformação da realidade. Necessária, mas sozinha não

apresenta a capacidade de vencer e ao mesmo tempo sem ela o homem fraqueja e

desiste. Freire (1992) adverte que a esperança “[...] enquanto necessidade ontológica,

precisa  ancorar-se  na  prática”  (FREIRE,  1992,  p.  11),  transformando-se  em história

concreta. 

Uma esperança fundamentada na  práxis,  ou  seja,  uma esperança como

causa e consequência baseada em ações no intuito de evitar tanto uma acomodação à

realidade quanto uma fuga a idealismos, onde ambas as situações não seriam capazes

de interferir na história.
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Discussão e reflexões

Retoma-se a ênfase, inicialmente, estabelecida à esperança como procura

constante,  ao mesmo tempo consequência e causa pela ampliação dos espaços  na

busca permanente da completude do ser. 

Tecendo aproximações a área da educação, Freire (1992) argumenta que

uma das tarefas do professor progressista, por meio de uma análise política ética, é

desvelar  as  possibilidades para a  esperança “[...]  sem a qual  pouco podemos fazer

porque  dificilmente  lutamos  e  quando  lutamos,  enquanto  desesperançados  ou

desesperados, a nossa é uma luta suicida, é um corpo-a-corpo puramente vingativo.

(FREIRE, 1992, p. 06). 

A proposta freiriana não é ingênua e compreende o espaço para a punição

no embate movido pela esperança, mas, ao mesmo tempo, acredita que tal situação

faça  parte  da  própria  natureza  pedagógica  da  luta,  desde  que  o  processo  esteja

fundamentado em pressupostos ético-históricos.  

O  questionamento  que  se  conduz  é:  como  é  possível  desvelar  as

possibilidades para a esperança nas relações  educativas? É com esse intuito que o

autor na Pedagogia da Esperança contextualiza a obra utilizando a metáfora da trama4.

Nesse sentido, o autor argumenta que na educação o caminho seria o exercício de uma

prática desveladora gnosiológica. 

Uma  situação  gnosiológica  está  fundamentada  no  fato  de  que  nela  a

aprendizagem ocorre em uma relação onde os sujeitos envolvidos se apresentam e 

4 Para Streck (2010), na metáfora da trama, Freire propõe a compreensão dos “[...] fios que se ligam
para compor a  existência  individual,  a  história e a prática  educativa” (STRECK,  2010,  p.  161).  A
proposta freiriana compreende que a esperança necessita ser contextualizada na história.
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compreendem  como  seres  aprendentes.  “Isso  sugere  que  o  professor  deva

honestamente colocar-se como se a situação de ensino configurasse uma possibilidade

de revisão do saber, como uma situação de re-aprendizagem” (BOUFLEUER, 2010, p.

200).

Quando se afirma sobre uma situação gnosiológica se tem como premissa

que o professor, aberto ao aprendizado e à realidade de seus estudantes compreende

que cada estudante deve percorrer seu próprio caminho.

Para a construção desse caminho acredita-se que a problematização, como

estratégia pedagógica dos conteúdos e métodos, transforme-se em questionadora e

desafiadora de um refletir diferenciado entre os sujeitos envolvidos, fazendo com que

o professor (re) articule, junto a seus referenciais e pressupostos, técnicas e métodos,

e, principalmente, novas formas de reflexão e ação. 

Freire (1983) destaca que uma situação gnosiológica é “[...] aquela em que

o ato cognoscente não termina no objeto cognoscível, visto que se comunica a outros

sujeitos, igualmente cognoscentes” (FREIRE, 1983, p. 53). 

Nesse movimento, o professor repõe o caminho ao mesmo tempo em que

constitui o repensar de todos proporcionando um diálogo circular onde o pensar só

existe a partir das relações com o Outro. “A intersubjetividade, em que as consciências

se enfrentam, dialetizam-se, promovem-se, é a tessitura última do processo histórico

da humanização” (FREIRE, 2004, p. 09).

É nesse enfrentamento que se reconhece o exercício da contradição como

força potencializadora na produção de relações educativas gnosiológicas.

Reafirmando as ideias inicias compreende-se a importância das categorias:

esperança, inacabamento e diálogo, imbricadas a realidade onde sujeito se faz 
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inserido.

Tendo como foco as  relações  educativas  compreende-se  que  na  escola,

tanto  professores  quanto  estudantes  não  estão  tomados  por  universais,  mas  por

fragmentos  impostos  pelos  modelos  de  produção  e  consumo,  representativos  da

sociedade contemporânea capitalista. 

A reflexão freiriana remete ao imperativo questionamento: ante a diferença

com  a  qual  cada  estudante  vai  para  a  sala  de  aula,  como  atuar  a  favor  da

transformação  do  complexo  momento  cultural  exposto,  quando  pares  conceituais

como universal e fragmento, identidade e diferença, são, de forma maniqueísta, postos

em irreconciliável oposição?

Não  é  desejo,  nesse  texto,  exercitar  a  polarização  entre  identidade  e

diferença, mas articular um movimento crítico questionador da não possibilidade de

ambos. 

Freire  é  contrário  a  negligência  quanto  ao  respeito  às  diferenças  e  a

liberdade. Pelo diálogo, os diversos fragmentos podem ser postos em discussão com

outros,  gerando  novas  argumentações  e  sínteses.  Sínteses  que  associadas  ao

inacabamento do ser se fazem sempre provisórias. 

Enfatiza-se  o  acolhimento  como  exercício  da  comunicabilidade  e  da

reciprocidade  entre  os  sujeitos.  A  proposta  freiriana  está  embasada  na  essência

humana que se constitui a partir da existência desse sujeito. 

Essência que se (re)  cria,  articulando-se ao processo de conscientização,

por  um  sujeito  transformador,  autor  de  sua  própria  história,  criador  de  beleza,

dinâmico e,  acima de tudo,  em conquista permanente da autonomia,  em exercício

constante da esperança como causa e consequência.  
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Esperança como promotora do engajamento dos homens no processo de

construção  de  um  futuro  concreto,  de  construção  da  história,  pela  superação  das

desigualdades pertinentes ao modelo civilizatório capitalista. 

Uma  esperança  que  esteja  a  serviço  da  dialetização  entre  passado  e

presente como forma de constituir um futuro concreto fundamentado na justiça e na

liberdade.

Considerações finais

A discussão apresentada tem por objetivo desvelar construções as quais

permitam olhar a educação com outras lentes, a partir de questões pontuais existentes

nas relações educativas. 

Partiu-se de três categorias de base freiriana: a esperança, o inacabamento

e o diálogo, com o intuito de compreender a imbricação dessas a realidade onde os

sujeitos estão inseridos. 

Dentre algumas ideias trabalhadas no texto enfatiza-se a esperança:

  Como necessidade ontológica e sua relação com a práxis, objetivando a

uma articulação da oposição a opressão;

  Como busca constante da consciência do ser humano considerando a

sua própria noção de incompletude;

  Tanto  como  causa  quanto  consequência,  impulsionando  os  homens

avante;

  Imbricada com a relação entre condicionamento (não determinismo) e

liberdade;
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  Como  agente  para  que  o  diálogo  constitua-se  como  forma  de

comunicação para além das boas razões;

  Como  promotora  do  engajamento  dos  homens  no  processo  de

construção de um futuro concreto e, ainda;  

  Como  força  potencializadora  na  produção  de  relações  educativas

gnosiológicas.

Não se pretende nesse trabalho propor conclusões, mas refletir e construir

aproximações entre os autores citados articulando como fio condutor a esperança sob

o contexto freiriano.

Ao  que  se  pode  perceber  diante  das  discussões  elaboradas  é  na

importância da esperança quando os sujeitos assumem a história como possibilidade

em vias de construção, ao contrário da fatalidade. A recusa de aceitar uma educação

conteudista promove a construção de relações educativas libertárias, onde a esperança

e  o  diálogo  estão  imbricados  e,  ainda,  sujeitos  inacabados  estão  em  permanente

construção da autonomia.
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Parcerias necessárias para a proteção à infância
Por: Lílian de Assis Monteiro Lizardo5

lilian.leli@yahoo.com.br

Resumo
Esta pesquisa tem a intenção de fazer o leitor refletir quanto à primazia de estabelecer
um sistema de políticas integradas em prol da Proteção Integral da Criança. A partir da
discussão de documentos como as legislações referentes à criança no Brasil além de
trazer  dados  da  investigação  na  Rede  REPECALESTE  do  município  de  São  Paulo.  A
análise dos dados permitiu discutir  a  possível  articulação entre  os  diversos setores
públicos  e  privados  para  melhor  atender  a  criança  e  o  adolescente,  apresentando
resultados positivos.   O estudo da parceria entre membros desta rede aponta uma
ação ainda limitada e a necessidade de articular esta iniciativa em nível estatal, como
forma de política social, para atingir toda a população infantil. E como não se pode
discutir política social, sem falar da política econômica, foram apresentados dados de
investimentos na área de proteção à infância no Brasil,  fazendo uma analogia com
outras pesquisas sobre a escassez de recursos em Conselhos Tutelares, órgãos estes
incumbidos de zelar pela proteção dos direitos da criança. 
Palavras Chaves: Creches; Conselhos Tutelares; parcerias.

Resumo
Tiu artikolo estas intencita por fari leganton pripensi pri la supereco de establado de
sistemo de integra politikoj por Plena Infanprotektado. Ĝis diskuto de dokumentojn kiel
la leĝoj pri infano en Brazilo krom alporti esploro datumoj en REPECALESTE de la urbo
de  São  Paulo.  Datumoj  analizo  permesitaj  diskuti  la  eblajn  ligojn  inter  la  diversaj
publikaj kaj privataj sektoroj por pli bone servi infanoj kaj adoleskantoj, kun pozitivaj
rezultoj. La studo de partnereco inter anoj de tiu reto punktoj al ankoraŭ limigita ago
kaj la bezono por artiki tiun iniciaton ĉe la ŝtata nivelo, kiel formo de socia politiko,
atingi la tutan infanon loĝantaro. Kaj kiel oni povas ne diskuti sócia politiko, ne mencii
ekonomia politiko, investado datumoj estis prezentitaj ĉe la infanprotektado areo en 
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“Educação, Arte e Historia da Cultura” pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atua como professora
de Educação Infantil na rede municipal de São Paulo

30

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

Brazilo, farante analogio kun aliaj esploroj sur la malabundeco de Gardanteco Konsilioj
rimedoj, organoj tiuj tasked kun certigante la infanaj rajtoj protekto.
Ŝlosilo Vortoj: Kindergartens; Gardanteco Konsilioj; Partnerecoj

Abstract
This research has the intentions to make the readers to consider how many priorities in
establish a System of Integrated policies in aid of child protection. By the documents
discussed as the rights of children in Brazil, brought informations for the investigation
in the network REPECALESTE in São Paulo city. The information analysis  allowed to
discuss the possible join between various sectors public and private, to better serve the
children and teenagers,  showing positive results.  The study of partnership between
members from this network to point an action that is still limited then needing to join
this initiative in State level, as the social polices shape, to reach all infant population.
As we can not discuss socials policies without talking about economic policies, then
showed the information about investments in the area of Infant Protection Sector in
Brazil,  making  an  analogy  with  others  researches  about  resource  shortage  in
Guardianship  Councils,  this  organization  is  handle  to  care  of  the  protection  to  the
children rights.
Key Words: Kindergartens; Guardianship Councils; partnerships.

Introdução

O tema de pesquisa “Parcerias necessarias para a proteção à infância”é um

desdobramento de um projeto realizado anteriormente (Criança:  sujeito público de

direitos) no qual, durante a realização da pesquisa de campo, descobrimos a existência

das redes de proteção à criança e ao adolescente no Município de São Paulo. Este fato

mobilizou-nos para um novo trabalho,  referente  ao estudo das  políticas  integradas

como fator que colabora para a proteção integral da criança (determinação do ECA –

Lei 8069/90). Embora existam diversos documentos como a Declaração Mundial dos

Direitos das crianças de 1959 - que priorizam a proteção especial propiciando, assim,

seu desenvolvimento integral - foi estudando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Educação Infantil (BRASIL, 022/98), que fomos instigados a continuar as averiguações, 
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analisando, pelo viés, das políticas integradas a proteção oferecida à criança. 

As famílias necessitam de apoios integrados das áreas de políticas sociais

integradas,  principalmente  as  de  saúde  e  desenvolvimento  social,  articuladas  pela

educação, e aqui referimos a todas as famílias e crianças, visando uma política nacional

que priorize seus direitos a cuidados e a educação. (BRASIL, 022/98, p.6)

Assim,  o  tema  que  agora  nos  ocupa  visa  investigar  a  viabilidade  das

políticas  integradas  em  corroborar  para  a  proteção  integral  da  criança  e  do

adolescente. Por proteção integral entendemos a garantia ao direito à vida, à saúde, à

educação, à cultura, à profissionalização, ao respeito, à liberdade, etc.

Esta pesquisa é de base qualitativa utilizando o método dialético para a sua

respectiva  realização,  sendo  necessária  uma  pesquisa  de  campo  com  conselheiros

tutelares para analisar falas que denunciam a sua realidade. 

Desejamos  fazer  o  leitor  se  questionar  com assuntos  que  se  referem à

realidade das crianças, bem como sua proteção integral. Esperamos que a inquietação

conduza à luta em prol da proteção integral da criança  e na cobrança de medidas do

Estado para que este colabore no alcance de tal fim.

O sistema de políticas integradas na construção de redes de proteção à criança

Quando passeamos pelas ruas de grandes metrópoles, principalmente São

Paulo, é possível ver as desigualdades sociais em que vivemos. Quando adentramos no

centro da cidade, escutamos os gritos de socorro de crianças vitimizadas pela violência.

“Segundo dados da prefeitura, em São Paulo, 589 mil famílias vivem abaixo da linha de

pobreza.  Desse  universo,  atualmente  os  programas  municipais  atingem  260  mil

famílias” (NOVAES, 2003, p.134). Ao seguir pela radial leste, avenida que liga o Centro e
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a Zona Leste da capital, já vemos as mudanças nas paisagens, desde as organizações de

ruas,  casas,  na  formação  dos  bairros  devido  às  diferenças  de  poder  aquisitivo  da

população; podemos citar como referência desta afirmação a mudança que se vê entre

os bairros do Tatuapé até chegar ao extremo leste na Cidade Tiradentes. E foi na Zona

Leste, no bairro de Itaquera, que fizemos nossa pesquisa; buscamos depoimentos de

personagens  envolvidos  com  a  proteção  à  criança,  como  conselheiros  tutelares  e

assistentes sociais, que visualizassem o sistema de parceria como forma de responder

aos problemas sociais. 

A  pesquisa  de  campo  partiu  de  pressupostos  exploratório-descritivos

combinados,  que,  segundo  Lakatos  (2005),  é  a  realização  de  estudo  de  caso,

procedendo  às  análises  empíricas  e  teóricas,  podendo  apresentar  descrições

qualitativas  ou  quantitativas.  A  coleta  de  dados  foi  desenvolvida  por  meio  da

observação e  da  entrevista não-estruturada,  de  modalidade não dirigida  (LAKATOS,

2005) para que o pesquisador e o entrevistado tenham a liberdade de expor fatos e

sentimentos. As entrevistas foram gravadas sempre buscando validade e operatividade

(LAKATOS, 2005). 

As seguintes perguntas nortearam as entrevistas: 

 Como você vê o sistema de parceria dentro da Rede na qual atua? 

 Quais as dificuldades que têm? 

Este  tema  parte  de  um  interesse  não  apenas  de  realizar  um  trabalho

científico, mas de contribuir para esta comunidade, proporcionando reflexões sobre a

realidade  vivida  pelas  crianças  e  adolescentes  quando  são  tratados  de  forma

fragmentada pelos serviços públicos.  

O bairro pesquisado foi o de Itaquera, que possui uma Rede de Proteção à 
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Criança, denominada REPECALESTE (Rede de Proteção à Criança e Adolescente da Zona

Leste), que articula informações e ações entre órgãos para garantia dos direitos das

crianças.  Esta  iniciativa  foi  tomada  a  partir  da  participação  em  um  Seminário  de

Proteção  à  Criança,  realizado  em  2005,  pelo  gestor  atual  da  rede.  Durante  este

seminário chegou-se à conclusão que para desabrigar uma criança, por exemplo, são

necessários diversos caminhos, e se todas as pessoas nesta trajetória se unissem em

ações intersetoriais, garantiriam a melhoria no atendimento desta criança, que já está

sendo vítima da violência social.

Esta rede foi o nosso foco por apresentar organização e, principalmente,

comunicação entre todos os seus membros. As discussões e difusão das informações

ocorrem por meio de um grupo organizado na internet e por reuniões mensais, em que

se encontram representantes de diversos órgãos públicos para discutir políticas sociais,

a  reformulação  da  escrita  de  algumas  legislações  ou  projeto  de  política  social  e,

principalmente, a articulação destes segmentos para a defesa dos direitos da criança e

do adolescente. Este foi um dos principais aspectos que definiram a escolha do bairro a

ser  pesquisado,  somando-se  ao  desejo  de  conhecer  com  maior  profundidade  a

execução  do  trabalho  desta  rede,  que  nos  foi  apresentada  no  processo  de

desenvolvimento  do  Projeto  de  Iniciação  Científica,  que  versou  sobre  a  ação  do

Conselho Tutelar. 

Buscamos colher depoimentos sobre a prática dos Conselheiros Tutelares

da rede em questão, por terem o poder de requisitar serviços de acordo com o ECA,

artigo 136, inciso III “promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: a)

requisitar serviços públicos, nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência,

trabalho e segurança” (BRASIL, LEI 8069/90), bem como do Supervisor do SAS (Serviço 
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de Assistência Social), mentor da rede de Itaquera. 

Durante esta pesquisa recebi6 um email da rede, com a mensagem de um

coordenador  do  CREAS  (Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social)

solicitando parceria, aqui denominado AS 2, que dizia: 

Passei no ultimo concurso da SMADS, e agora já estou contratado no CREAS

Vila  Prudente  como  "COORDENADOR".  Como  vamos  atender  os  distritos  de  São

Mateus, São Rafael e Iguatemi, gostaria de saber quando e em que horário posso ir na

vara da infância e juventude, para fazer parcerias com vcs e divulgar o trabalho do

CREAS. A principio vamos atender crianças e adolescentes com direitos violados e seus

familiares (AS 2, grifos nossos).

O fato do AS 2 perceber que, para executar seu trabalho com resultados

positivos era necessário ter parceiros, nos inquietou. Resolvemos, então, buscar seu

depoimento para verificar qual a importância da parceria para este ator. Inicialmente, o

foco da pesquisa não se dirigia nem a este cargo e nem a este bairro, mas mediante a

solicitação de parceiros por um coordenador, fomos motivados a conhecê-lo. 

De acordo com Rizzini (2006, p.115) “a formação para a atuação política

dirigida à conquista da cidadania plena deve ser  o  objetivo prioritário  e uma ação

continuada das redes”. Para isso, a discussão e a autoria de alguns projetos sociais ou

artigos  de  leis  são  ações  realizadas  na  Rede  e  acontecem,  principalmente,  pelo

processo  de  descentralização  política  e  econômica  a  partir  da  promulgação  da

Constituição Federal de Outubro de 1988. 

Comecemos,  então,  a  discutir  sobre  os  Conselhos  Tutelares  que  têm  o

poder de requisitar serviços em prol da criança. Ishida (2007) discute a ação

6.  O  email  recebido  foi  por  ter  cadastrado o meu endereço  eletrônico no  grupo REPECALESTE  pela
internet, disponível em: http://www.grupos.com.br/group/repecaleste2
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 dos Conselhos Tutelares mediante as Diretrizes Institucionais: Infância e Juventude, do

Ministério Público do Estado de São Paulo (Diretrizes institucionais, 1993, p. 16 apud

Ishida 2007, p. 210) no seguinte trecho: 

Cabe,  portanto,  aos  Conselhos  Tutelares,  a  apreciação  de  questões  que

envolvem precipuamente problemas de justiça social. Ex.: garoto que não foi atendido

no  Posto  Médico.  Não  é  necessário  conhecimento  jurídico  para  saber  que  o

adolescente e a criança têm direito a tratamento médico.

Nesse caso, o Conselho Tutelar requisita a prestação do respectivo serviço,

sem qualquer intervenção judicial. Porém, o que ocorre é que, ao requisitar serviços,

não há vagas e sempre aumenta o número de representações judiciais, reivindicando o

atendimento  em creches,  escolas  de  educação  infantil,  serviço  médico,  etc.  Assim,

buscamos  o  depoimento  de  um  conselheiro  tutelar  da  região  de  Itaquera,  que

denominaremos  nesta  pesquisa  como  CT  1.  Deixamos  registrado  que,  já  desde  o

primeiro contato ele apresentou satisfação em participar.

No que se refere à requisição de serviços, em seu depoimento é possível

destacar que, quando existe a formação da rede, em que diversos órgãos públicos da

sociedade estão envolvidos, facilita-se a ação de seus membros e colabora-se para o

melhor  atendimento  da  necessidade  daquela  criança  ou  adolescente.  O  CT  1  cita

alguns exemplos: geralmente, no final do expediente, o conselho tutelar é acionado

para atender crianças e/ou adolescentes por diferentes motivos (não podem ficar na

região por ameaça de morte, estão perdidos em local que o Conselheiro desconhece,

foram espancados por pais ou familiares ou são crianças vítimas de violência sexual) e

os conselheiros têm que recorrer aos abrigos (geralmente não há vagas), para buscar

um local adequado para esta criança e/ou adolescente ficarem. Destaca-se, nesta 
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situação a articulação dos envolvidos para mediar o problema; no caso citado, deixar

dormir no abrigo durante aquela noite, com a intenção de, no dia seguinte, procurar a

família ou outro abrigo com vaga.

Ao  analisarmos  os  aspectos  levantados  na  fala  do  coordenador,  já  é

possível  destacar  a  diferença no atendimento dado à população quando existe um

sistema de políticas integradas. De acordo com Basílio (2006, p. 41) isso desmotiva o

conselheiro - o fato de não ter para onde encaminhar a criança, pois, geralmente a

rede, dependendo do local, é “obra de ficção”. O sistema de políticas integradas surge

para  mediar  as  dificuldades  que  os  envolvidos  com  a  proteção  da  criança  e  do

adolescente  têm.  Assim,  os  diversificados  órgãos  públicos  em  uma  determinada

Comarca, com um vínculo de parceria, poderiam integrar suas ações para resolver o

problema daquela criança em situação de risco e vulnerabilidade social.

Para o CT 1 “o mundo da criança [...]  necessita muito uma participação

ativa da sociedade, dos movimentos, no que se diz a questão do direito da criança e do

adolescente [...] quem trabalha na defesa do direito das questões sociais, não dá para

tá (sic) um para cá, e o outro pra lá”. Não é possível os equipamentos públicos agirem

isoladamente no que se refere ao mesmo público alvo. O conselheiro, por exemplo,

trabalha com todas as áreas requisitando serviços de atendimento; na educação, por

exemplo, o CT 1 cita a falta de vagas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Neste momento o Conselho Tutelar representa esta criança perante o poder público,

requisitando a vaga negada. Atualmente, segundo o conselheiro, o público procurando

a Educação Infantil aumentou muito: “nós temos CEIs por aí que atende 160 crianças e

tem uma demanda de 460 a 500 esperando na fila, quando se fala de CEIs e EMEIs é

crítica a situação”.  Quantas crianças dentro desta demanda não se encontram em 

37

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

situação  de  risco?  Ao  expor  esta  dificuldade  na  rede,  representantes  da  vara  da

infância,  educação,  saúde,  assistência  social  pensam  juntos  na  melhor  forma  para

solucionar o problema. Mas, neste último exemplo citado, isso é incumbência de outra

instância, da prefeitura na construção de mais escolas. 

A  REPECALESTE  possui  uma  ação  articulada  entres  os  diversos  setores

locais.  São necessárias  redes  como estas  no município todo,  com a  articulação de

diversas secretarias de administração pública para resolvermos o problema em uma

instância maior. Existem outras redes, na região central, na região norte. 

Outro entrevistado foi o Supervisor do SAS e mentor da rede REPECALESTE,

que  chamaremos  de  AS  1.  Ele  atendeu-nos  em  sua  sala,  com  atenção  e

profissionalismo. Justifica a ação da rede na seguinte fala:

[...]  desabrigar  uma criança,  passa por  situações,  fatores  e setores
diversificados,  por  exemplo,  a  gente  pensa  em  desabrigar  uma
criança, aí a gente pensa qual é o motivo do abrigamento? O motivo
do abrigamento normalmente tá muito próximo, tá muito colado a
situações  de  negligente,  abandono,  e  aí  você  vai  ver  que  tem  a
pobreza, [...] a desorganização sócio econômica desta família, o que é
que acontece, quando a gente pensa em desabrigar uma criança, mas
não se resolve a situação que deu origem ao abrigamento, a gente
não consegue, digamos, cumprir e assistir que a criança vai pra casa,
e logo em seguida vai para a rua, o que a família normalmente tem
problemas  de  drogadição,  de  alcoolismo,  de  moradia  precária,  de
desemprego, problemas de renda, a gente não intervir na situação a
gente não muda,  aí  surge a necessidade da gente fazer  uma ação
intersetorial.

Esta  ação intersetorial  faz  com que  seja  prioridade  a  boa qualidade do

atendimento  das  crianças,  adolescentes  e  suas  famílias  vitimizadas  pela  violência,

manifestada, principalmente, pela realidade de sua classe social. Neste caso, o 
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entrevistado relata que não tem como resolver um problema sozinho, geralmente o

público  atendido  habita  em  moradias  com  condições  precárias,  sem  saneamento

básico,  de madeira,  que estão prestes a  desmoronar.  Tem problemas de saúde,  de

drogas,  de  alcoolismo.  Tem  necessidades  de  educação,  de  emprego.  Não  existe  a

possibilidade de resolver tudo isso pela assistência social, são necessários, parceiros.

Segundo Rizzini, (2006, p.115) uma rede integrada articula suas ações com os “diversos

setores  das  políticas  sociais  –  assistência  social,  saúde,  educação,  habitação,

planejamento, entre outros”. O AS 1 cita que não podemos ter ações isoladas, pois isto

gera o fracasso do seu trabalho. Relembrando que para Rizzini “em termos políticos, a

ação  coletiva  e  democrática  ganha  um  espaço  que  seria  inviável  em  um

empreendimento isolado” (2006, p. 115). O AS 1 continua dizendo:

É possível  e mais que necessário É possível  e viável  você modificar esta

ação básica de moradia,  muitas vezes de acesso a recursos, de acesso à saúde, de

acesso à escola, agora precisa fazer um trabalho contínuo, então neste sentido que a

rede, quer dizer, a participação de todo mundo em torno de uma idéia de um projeto

pode dar resultados, é mais eficaz. Pra gente, aqui isoladamente, acho que não tem

saída, esta é a razão de existir, acho, a rede.

Estas  crianças  são  sujeitos  de  direitos,  e  quando  falamos  de  direitos,

estamos falando de educação, saúde, lazer, habitação, dentre muitos outros. E quando

falamos de criança como um sujeito público dos direitos, estamos dizendo que todos

nós somos responsáveis pela proteção integral da criança, por valer seus direitos. De

maneira isolada, os resultados não são eficazes, ficam presos à burocracia existente, no

preenchimento de papéis, sem levar em conta que aquela criança está ali e precisa de

atendimento urgente. As redes “otimizam o atendimento, em termos humanos, 
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materiais e financeiros” (RIZZINI,  2006, p. 117). Nesta perspectiva, o CT 1 citou um

caso:

O adolescente com treze anos já batia no pai e na mãe, enfrentava
até  a polícia,  quando estava envolvido com a drogadição.  Então o
trabalho do Conselho é requisitar do poder público este tratamento
e,  existindo  o  CAPES,  que  é  uma  porta  de  entrada  pra  isso,
encaminhei o adolescente e quando chega no CAPES, o CAPES chega
e me diz que não, este atendimento só é feito quando encaminhado
pela saúde e aí neste momento o que fiz, acorrentei o Estatuto como
ele é um órgão de entrada não é, e o Conselho requisita da saúde,
requisita da educação e não poderia requisitar do CAPES, quer dizer o
CAPES não poderia atender uma demanda do Conselho só porque
não passou pela saúde, [...] e isso gerou até um processo que eu nem
gosto desse tipo de coisa, mas chegou um momento, que não tinha o
que fazer porque o trabalho do Conselho e o Estatuto da Criança se
tornou em vão com uma resposta dessa [...] 

Isso  não  aconteceria  se  este  equipamento  público  estivesse  aberto  à

parceria; foi necessário abrir um processo, um juiz determinar o atendimento à criança.

Além disso, mesmo que o representante deste equipamento público não quisesse ter

parceiros, a criança e o adolescente são prioridades no atendimento, de acordo com o

ECA:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do  poder  público  assegurar,  com absoluta  prioridade,  a  efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a)  primazia  de  receber  proteção  e  socorro  em  quaisquer
circunstâncias;
b)  precedência  de  atendimento  nos  serviços  públicos  ou  de
relevância pública;
c)  preferência  na  formulação  e  na  execução  das  políticas  sociais
públicas;
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d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas
com a proteção à infância e à juventude.

O coordenador do CREAS (Centro de Referência da Assistência Social) – AS

2, contribui com seu conhecimento para a efetivação desta pesquisa. Ele assumiu este

cargo  recentemente,  mediante  concurso  realizado  pela  Prefeitura  de  São  Paulo  e,

anteriormente,  exerceu outras  funções na  área da assistência  social.  Em entrevista

realizada, o AS2 relata a importância da rede:

O nosso usuário  migra  muito,  porque nós  atendemos pessoas  em
situação de risco, que, às vezes, ele mora em moradia irregular, ou
expulso, aí procura outra moradia. Tem os que moram em situação de
rua, tem pessoas que sofrem violência e tem que sair do local onde
mora e tem que morar em outro local. Então é assim, nós atendemos
aqui,  mas  uma  pessoa  lá  na  região  sul  pode  estar  atendendo  o
mesmo que o nosso, por isso que é importante a rede, para sabermos
em quais serviços ele passou, e como ele está sendo atendido.

Segundo Rizzini  (2006,  p.114)  as  redes  foram formadas  por  serem uma

ação prevista na Política Nacional para evitar o isolamento dos setores públicos - “o

trabalho em rede não visa somente à otimização dos esforços, mas à valorização do

contexto de vida do sujeito, priorizando o atendimento pelas instituições e pessoas

inseridas  no  seu  meio  social”.  Esta  Política  Nacional  determina  medidas  a  serem

executadas  pelo  Estado  e  município.  A  REPECALESTE  oferece  serviços  de  proteção

básica e de proteção especial.  O AS2 cita que o departamento em que trabalha,  o

CREAS,  foi  criado a partir  de uma lei  e “teria que acontecer em São Paulo,  se não

acontecesse em São Paulo nós perderíamos a gestão plena, a gestão plena é assim, são

verbas que vem do Governo Federal, vem lá de Brasília para o Estado e o Estado ajuda 
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e manda o Município”. 7 

“A  Política  Nacional  para  a  infância  deve  considerar  as  crianças  como

sujeitos  de  direitos,  cidadão  em processo,  e  alvo  preferencial  de  políticas  públicas

integradas” (BRASIL,  CEB 04/2000,  p.3).  A criança como um sujeito de direitos não

pode  jamais  ser  vista  isoladamente  pelas  diferentes  áreas  das  políticas  públicas

(educação, assistência social, saúde, entre outras). As ações isoladas, como o gestor da

rede AS 1 destacou, geram o fracasso. A rede destacada aqui – REPECALESTE - não tem

hierarquia, há um gestor, mas sem o posto de “chefe” as relações são horizontais, o

que facilita a sua interlocução.

As  experiências  colocadas  nestas  paginas  nos  fazem  refletir  sobre  a

importância das políticas sociais  integradas,  que não teriam o mesmo resultado no

caso  de  se  continuar  com  ações  isoladas.  Mas  é  necessário  mais  articulação  dos

serviços públicos. O AS 1 fala que, por não ter a obrigatoriedade de participar da rede,

principalmente das reuniões, as pessoas vão uma vez e não voltam mais. Todavia, ele

não está a favor da obrigatoriedade, pois perderia o sentido da rede, mas a favor de

mais envolvimento dos setores públicos e privados.

Este  assunto  resultante  de  uma  realidade  social  que  necessita  de  mais

atenção da população e do Poder Público. As políticas integradas favorecem a melhoria

do atendimento às vítimas da violência social, principalmente crianças e adolescentes,

prioridade  na  criação  de  políticas  públicas.  E  finalizamos  esta  pesquisa  a  fim  de

contribuir para a construção efetiva de políticas integradas no município de São Paulo.

7.  Isso nos faz remeter à tabela do capítulo anterior, de que o Governo Federal destina 63,23% das
verbas arrecadadas para a execução de políticas sociais de proteção à criança.
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Considerações finais

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada com satisfação.  Do

levantamento bibliográfico  inicial  à  escrita  deste  trabalho foi  possível  aprimorar  os

conhecimentos sobre a temática; por decorrência, melhorar a prática profissional e,

principalmente, ampliar a nossa forma de ver a vida.  A coleta de dados foi intensa e

significativa,  pois,  ao  analisar  os  relatos  permeados  de  emoção  e  profissionalismo,

enriquecemos  o  trabalho;  quando  os  entrevistados  relatavam  suas  experiências,

aumentava a nossa admiração pelos sujeitos e pela militância na defesa dos direitos

das crianças. 

O tema “Parcerias necessárias para a proteção à infância” veio discutir a

política social implantada no sistema de rede. A integração e a articulação das ações de

seus  membros,  que  estão  vinculados  a  variados  serviços  públicos,  favorecem  mais

dinamização no atendimento ao público.  Ao tratar a política social  não poderíamos

deixar de lado a política econômica. Sabemos que a questão é muito mais profunda do

que fazer investimentos em planos e projetos. 

Verificamos, neste momento, que há aspectos ideológicos na elaboração de

políticas, diretrizes e normas que regem nosso país, que favorecem cada vez mais o

mundo capitalista.  Recorrendo mais  uma vez  a  Vieira  (1992,  p.21)  a  política  social

“consiste em estratégia governamental e normalmente se exibe em forma de relações

jurídicas e políticas [...] é uma maneira de expressar as relações sociais, cujas raízes se

localizam  no  mundo  da  produção”.  As  políticas  sociais  integradas  geram  melhor

qualidade para os atendimentos nos serviços públicos; se não houvesse o sistema de

rede,  a  população  atendida  e  os  órgãos  que  irão  encaminhá-las,  se  perderiam  no

preenchimento  de  papéis,  como  cita  o  C1  -  ao  encaminhar  um  adolescente  para

desintoxicação em um órgão público, e viu seu pedido recusado por ser necessário um 
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papel de encaminhamento preenchido por um órgão da saúde. Isto mostra que a ação

não prioriza a criança e o adolescente e sim se perde nas burocracias existentes, ou

seja,  no  preenchimento  de  papelada.  Para  Vieira  (1992),  estas  burocracias  são

construções sociais que se manifestam nas relações entre sujeitos, classes ou setores

de  serviços.  E  estas  ações  apenas  geram  cada  vez  mais  o  isolamento.  Uma  frase

marcante do AS 1, já citada no capítulo 3, é que “o isolamento só gera o fracasso”. E

nós queremos o quê? Acreditamos que desejamos nossas ações  mais  politizadas  e

emancipadoras. 

Ao  pesquisar  na  rede  REPECALESTE  (Rede  de  Proteção  à  Criança  e  ao

Adolescente) aprendemos que há diferentes formas de caracterizar a proteção, como

por exemplo: existe a proteção de alta complexidade, de média complexidade, e da

proteção básica e especial a qual caracteriza a rede pesquisada, que segundo o AS 2,

denomina a proteção básica e especial como: 

[...] família onde os laços estão fracos, mas a pessoa continua no lar, a
média esporadicamente ela sai do lar e volta, a básica não, ela fica no
lar direto, o que ela tem dificuldade é freqüência escolar a própria
dificuldade de alimentação mesmo, falta alimentação, essas coisas,
moradia precária, situação que pode desabar a casa.

Por isso, segundo Vieira “não tem havido, pois, política social desligada dos

reclamos populares” (1992, p.25) dialogando com Rizzini (2006) as políticas sociais são

envolvidas por lutas, quem se enfrenta são forças desiguais, a elite e a pobreza, “a

disseminação de idéias neoliberais no mundo tem repercutido diretamente na área

social,  que  vê  seus  projetos  de  consolidação  de  políticas  sociais  universais  e

democráticas  emperrarem  no  recuo  dos  investimentos  do  Estado  na  redução  das

desigualdades sociais” (2006, p.112). O Estado como vimos, tem dados quantitativos 
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que são investidos bilhões nas áreas de políticas em proteção a criança, mas esquece

dos Conselhos Tutelares, órgão incumbido de zelar pelo cumprimento dos direitos da

criança, como já discutimos anteriormente. 

O  surgimento  das  redes  de  proteção  ocorre  para  articular  ações  que

envolvem  o  trabalho  de  diversos  setores  de  atendimento  à  criança:  articular  os

investimentos  na  área  social  para  atingir  a  população  que  apresenta  necessidades

prioritárias  para  serem  atendidas,  criar  projetos,  políticas  e  legislações  que

reivindiquem do Estado uma ação democrática,  que viabilize,  em primeiro lugar,  o

atendimento com boa qualidade; num segundo momento, focar no preenchimento de

formulários,  independentemente  do  tipo  de  órgão  que  encaminha  a  criança  ou

adolescente  para  determinado  estabelecimento  público.  E  para  viabilizar  este

atendimento  são  necessários  recursos  financeiros,  prioridade  em  programas  de

habitação,  de  emprego.  Por  meio  de  políticas  integradas  poderiam  ser  criados

mecanismos para concentrar esforços na diminuição da desigualdade social, incidindo

assim,  no  déficit  do  atendimento  de  crianças  vítimas  da  violência  social,  ou  seja,

garantindo sua proteção integral, como verificado na prática com a pesquisa de campo

com a rede REPECALESTE. Logo, esta pesquisa veio para propor reflexões sobre o papel

do cidadão leitor e de nós, que investigamos este trabalho ligado à área de proteção à

criança, procurando ver de que forma o Estado garante a proteção integral da criança,

e acreditando que, por meio das políticas integradas, legitima-se a criança como um

sujeito público dos direitos. 
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Entrevista á conselheiro tutelar denominado na pesquisa de CT 1.
Entrevista á assistente social de um CREAS (Centro de Referencia da assistência Social)
denominado na pesquisa de AS 2.
Entrevista  ao  mentor  da  Rede  REPECALESTE  (Rede  de  Proteção  a  criança  e
Adolescente) denominado na pesquisa de AS 1.
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Intervenaj Projektoj Kulturoj de daŭropov(ec)o (KdD) – Kiel ni volas vivi?1

Por: Wolfgan Gunther8

w.guenther.esperanto@web.de

"La ideo de daŭripovo
estas nek elpensaĵo de modernaj teknokratoj

nek mensofulmo de ekofrenezuloj...
Ĝi estas nia origina monda kulturheredaĵo."

(U. Grober, 2010).

Ĉu la nepoj nin benos? Streboj al daŭripova estonteco. Ni mem ja jam estas la nepoj
pri

kiuj temas

Resumo
La teksto kompilas faktojn kaj pensojn pri la aktualaj krizoj de justeco kaj de ekologio
kiel homfaritan krizon de la homa kulturo, distinĝanta de ĉiuj antaŭaj pro la faktoj de
senlimeco kaj transgeneracieco. La artikolo submetas Esperanton kaj ties organizitajn
kaj organizantajn formojn kiel modelon de kultura agado al la senalternativaj kriterioj
de Paco, Homaj Rajtoj kaj Daŭripovo, aparte al la lasta. Ĝi prezentas social-ekologian
memidenton de Esperanto kune kun la subteno den oficiala submetiĝo de la organizita
esperantismo  al  la  neceseco  de  daŭripovo  en  la  propra  laboro  per  jurisdikcieblaj
sindevoligoj.  Priskribatas  ideo  kaj  funkcio  de  la  kulturoj  de  daŭripovo  (KdD).  La
transformado de la homa socio estas adresata kiel vojo de ekonomicentrigata kulturo
de  globaligo  (tutmondigo)  em  social-ekologian  kulturon  de  daŭripovo.  Kulturo  ne
pravigas mediodetruon! Jen la ĉefa devenpunkto ankaŭ por la enordigo de Esperanto
en la KdD. Pli detale el-montriĝas la tri karakteriziloj de la neŭtrala internacia lingv jene:
1.  Integra  trans-kultureco,  2.  Demokratia  Dulingveco  kaj  3.  Ekologia  Konformeco.
Estiĝas  moderna  alestonteca  nepotaŭga  difino  de  Esperanto  kiel  "lingva  parto  de
socialekologie daŭripova internacia-transkultura komunikado-interkompreniĝado de la
mondo". Praktika solvo povus esti ekz. daŭripovokoncerna amendo de la statutoj de 

8 Estas  D-ro  kuracisto  de  la  Esperanto-Centro  Harleshausen  en  Kassel,  Germanio  (FRG),  Ekologo  -
Kulturoj  de Daŭripovo -  Asocio  de Verduloj  Esperantistaj  (AVE),  Esperantisto  -  Universala  Esperanto-
Asocio (UEA) kaj artisto.
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Esperanto-1 Okaze de la 99-a Universala Kongreso de Esperanto 2014, Bonaero 2 Estas
D-ro  kuracisto  de  la  Esperanto-Centro  Harleshausen  en  Kassel,  Germanio  (FRG),
Ekologo - Kulturoj de Daŭripovo - Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE), Esperantisto -
Universala  Esperanto-Asocio (UEA) kaj  artisto organizaĵoj,  kiu ekz.  povus konduki  al
aplikado de kompenso-mekanismo koncerne la nedaŭropovecajn efikojn de la propra
laboro. Fine de la kompilaĵo estas temigata la problemo de
"de scio al ago". Tie estas priskribataj novaj alpaŝoj solvi ĉi dilemon per kunefikado de
racio  kaj  empatio.  La  tuta  artikolo  organiziĝas  kiel  teksto,  interrilatanta  faktojn  pri
daŭripovo kaj ties koncernoj por la generacioj de la nepoj.
Ŝlosilvortoj:  Empatio;  Esperanto,  Kulturoj  de  Daŭripovo  (KdD);  Krizo  de  la  kulturo;
Vivmedi-etiko.

Resumo
O texto compila fatos e pensamentos sobre a atual crise da justiça e da ecologia como
uma crise  feita  pelo  homem nas  culturas  humanas,  distinguindo  de  todos  os  itens
acima por causa dos fatos do infinito e através da coisa gerada. O artigo sustenta que
o Esperanto e suas formas organizadas como um modelo de atividades culturais para
os critérios sem alternativas de Paz, Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável,
especialmente  o  último.  Ele  apresenta  um  auto  identidade  sócio-ecológica  de
Esperanto,  juntamente  com  o  apoio  da  apresentação  oficial  do  Esperantismo
organizado  para  a  necessidade  de  desenvolvimento  sustentável  no  seu  próprio
trabalho por sem dever de ligação com o possível dedo da justiça. Ideia escritas sobre e
em  função  das  culturas  de  sustentabilidade  (KDD).  A  transformação  da  sociedade
humana e abordada como uma forma de cultura economia centralizada de cultura
social-ecológica  do  Estado  globalizado  (globalização)  membro  da  sustentabilidade.
Cultura não justifica os meios de destruição! Aqui são o principal ponto de proveniência
também  no  arranjo  do  Esperanto  na  KDD.  Mais  precisamente  mostra-se  de  três
características  da  língua  internacional  neutra  da  seguinte  forma:  1.  integral
transculturalidade, 2. bilinguismo democrático e 3. Conformidade ambiental. Torna-se
uma definição para alem do futuro dos netos modernos a definição do Esperanto como
uma "parte linguística do transculturalismo internacional na comunicação para a inter
compreensão  socio-ambientalmente  sustentável  do  mundo."  Uma  solução  pratica
poderia ser, por exemplo. Dar continuidade ao poder de se preocupar com a alteracao
dos  estatutos  de  organizações  esperantistas,  que,  por  exemplo.  poderão  levar  a
aplicacao de um mecanismo de compensação em relacao aos efeitos como algo que
nao pode durar de seu proprio trabalho. No final da colecao e tematizado o problema
do "conhecimento para a ação." Nao são descritos novo passos a resolver esse dilema 
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da razão e da empatia. Todo o artigo esta organizado como texto, interagindo fatos
sobre a sustentabilidade e as suas preocupações para a geração dos netos.
Palavras-chave:  Empatia;  Esperanto;  Culturas  de  Sustentabilidade  (KDD);  Crise  da
cultura; Ética como estilo de vida.

1. Ĉiu el ni estas filo kaj/aŭ nepo kaj ĉiu el ni dependas de justa mondo kaj

sana vivmedio.  Ni  havas  problemon:  Estas  nek justa mondo nek sana vivmedio.  La

situacioj  de  maljusta  mondo  kaj  de  malsana  vivmedio  eĉ  malpliboniĝas.  Jen  la

devenpunkto…

2.  La  ekzisto  de  la  individua  kaj  kolektiva  homo kaj  la  sinsekvo de  niaj

generacioj submetiĝas al kelkaj esencaj neforigeblaj universalaĵoj. 1-e. La limigateco de

nia unu komuna Planedo en la  senco,  ke  la  kvanto  de la  materialaj  resursoj  kaj  la

eltenpovo (resilienco) de la biosfero principe havas limojn, kiujn ankaŭ reciklado povas

nur tempe antaŭenŝovi. Dekuplado de kvanteca ekonomia kresko disde naturdetruo

pere de teknologiaj kaj socialaj novigaĵoj estas iluzio. Necesas kompreno pri sócia kaj

individua bonstato-bonfarto, kiu ne egaligas ĉi-lastan al ekonomia kresko. (s/ d)

2-e. La kunaparteneco de la homo al la naturo en la senco, ke la homo estas

(nur) parto kaj ("partnero") en la tuto de la kun-vivomedio. Samkiel la evolucipovo de

socioj dependas de kultura diverseco, tiel tiu de naturaj sistemoj de biologia diverseco.

La  nuligo  de  genetikaj  materialoj  same  kiel  la  perdo  de  kulturaj  identoj  signifas

absolutan redukton de evoluciaj kapacitoj. "La homaro estas parto de la naturo kaj la

naturo estas parto de ni. Kaj la naturo estas la sumo de ĉiuj fortoj, kiuj estigadas kreivan

vivon." (2013)

3-e. La rilativeco de nia mondo en la senco de samtempa ekzisto de identoj

kaj (ties) (interrilatoj (ekologio). "La mondo estas nek subjektiva nek objektiva, ĝi estas 
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rilatva…

Individuoj kaj la biosfero ampleksas ambaŭ, la materialajn procesojn kaj la

sencoportajn  rilatojn."  (3)  Nia  mondo  laŭ  sia  trea  "naturo"  estas  interrilata  tutaĵo

kompleksa-paradoksa, konsistanta el partoj-individuoj, kiuj interrilatadas per du kodoj,

la abstrakta-genetika-binara kaj la sentata-somata-analoga, kaj kiuj strebas al akordiĝo

kaj kunvivo. (2013)

Necesoj-bezonoj,  ebloj  kaj  konstruo-realigo  den  komunikado  kaj  dialogo

konkretigas ĉi universalaĵojn, ekz. forme de la "Ĉarto pri Transdisciplineco", se temas

pri la homa komunumo.(s/ d)

Ĉi  universale  agnoskataj  faktoj  konsideratas  ankaŭ  kiel  fono  por  social-

ekologie daŭripova estonteco de la homaro, respektive de daŭripova evoluo-evoluigo.

Ĝuste ĉi-sence daŭripov(ec)o estas "nepotaŭgeco".

3.  La apero de la libro "Muta Printempo" (originale "Silent Spring") de la

marbiologistino Rachel Carson en la jaro 1962 markas turnopunkton en nia kompreno

pri la interrilataro de vivmedio, ekonomio kaj homa bonstato. Hodiaŭ en 2014 ni estas

la generacioj de la genepoj de tiu turnodato. Kiun ni benas? Kiun ni benu?

La  koncepto  pri  daŭripovo  priskribas  zorgeman-antaŭzorgan  ekspluaton

den la planedaj resursoj kaj utiligon den regenereblaj sistemoj de la biosfero ĉe kaj por

konservado de ties esencaj trajtoj por la viva materio. (2010a; 2010b e s/ d).

Daŭripovo do celas la stabilecon de la biosfero (ekologia materialismo,

(2012))  kaj la ebligon de la vivo en la epoko de niaj nepoj. (2013) Ĝi responsigas la

nunan homon pri tio, kio okazas al la nuna kaj venonta mondo.

Ni parolas pri ekologie daŭripova evolu(ig)o. Principe tiu signifas "depreni el
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la naturo ne pli ol povas rekreski aŭ esti reproduktata (regenerado, reciklado) kaj ŝarĝi

la biosferon nur per tiom da poluoj (vivmedikontaminado) kiom ĝi povas kompensi sen

damaĝo  (vivmediokonformeco).  Agadamaniero  (ekz.  ekonomio)  estas  ekologie

daŭripova, se ĝi daŭreme povas esti praktikebla estontecen.

La aktuala social-ekologia situacio de nia mondo estas i.a. priskribata en la

"Raporto  pri  la  Viva  Planedo  2012"  (originale  "Living  World  Repaort  2012,  vd.

interreton)  de  la  "Fonduso  pri  la  Monda  Sovaĝeja  Vivo"  (originale  "World  Wildlife

Fund", WWF). Laŭ tiu la nuntempa konsumo de la homaro superas la kapaciton de la

Tero koncerne resursojn kaj regeneropovon je 30 %j – tiel, ke ekde la jaro 2030 necesus

dua Planedo por kovri ĉi troan konsumbezonon.

Atentigendas la kompleksa-paradoksa problemaro koncerne superfluaĵojn

kaj disipojn.

Ĉi  troo  plejparte  rilatas  al  nutraĵoj  (aparte  al  viando),  akvo,  energio

(industrio, trafiko, komunikado, turismo ktp.) samkiel al spaco por infrastrukturoj. Estas

eksplicite starigata la postulo pri "reveno de la mondo al vojo, kiu ebligas konsumon

kadre de la limoj de la Planedo" (s/ d). Resume tekstas en la "Ĉarto de la Tero" (s/ d):

"La manieroj de produktado kaj konsumo kaŭzas dezertiĝojn-nuliĝojn de la vivmedio,

troekspluatiĝon  de  la  resursoj  kaj  masivan  speciopereon.  Ili  subfosas  niajn

komunumojn. La gajnoj el la ekonomia evoluo ne estas distribuataj juste kaj la breĉo

inter malriĉuloj kaj riĉuloj pliprofundiĝas: 800 milionoj da homoj malsatas, kvarono de

la homaro vivas je malpli ol 1 dolaro ĉiutage. Maljusteco, mizero, nekleriĝo kaj violentaj

konfliktoj  disvastiĝantas  kaj  kaŭzas  grandajn  suferojn.  Senmodela  kresko  de  la

mondloĝantaro  troŝarĝas  la  ekologiajn  kaj  socialajn  sistemojn.  La  fundamentoj  de

tergloba sekureco estas minacataj. Tiuj ĉi estas danĝeraj evoluoj, sed ili ne estas 
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nehaltigeblaj."

Ambaŭ cititaj publicaĵoj modele ilustras la jam en la jaro 1982 formulitajn

por  nia  mondo  minacajn  problemkampojn  karbondioksido,  investmono  kaj

mondloĝantaro. (1981) Ŝajnas esti tiel, ke krom la migrantofluoj pro ekonomia mizero

("socialturismo") kaj militoj la klimatoŝanĝiĝo (= tergloba altiĝo de la temperaturo ĝis 4

gradoj  ĝis  la fino de ĉi  jarcento) (2013; s/ d)  pro la antropogena bruligo de fosiliaj

fueloj, pro senarbarigoj kaj pro la agrikulturo fariĝas pli kaj pli la fokuso de la krizo.

Oni akre atentu pri tio, ke la alparolitaj aktulaj krizoj grave diferencas de ĉuj

antaŭaj pro la fakto, ke ili transpaŝas limojn kaj generaciojn!

Resumo:
La  social-ekologia  daŭripovo  hodiaŭ  ne  estas  opcio,  sed  porekzista

demando,  trafanta  ĉiun.  Laŭ  la  UNESCO  daŭripova  evoluo  estas  sen  alternativo.

(2011; 2008)

4.  La situacio de nia nuntempa globilizita-globalizanta mondo surbaze de

kapital-,  novigaĵ-  kaj  teknologi-apogata  ekonomia  kreskomodelo  (2010;  s/  d)  estas

karaketerizata  per  tio,  kion  oni  nomas  la  tuttergloban  krizon.  Tiu  konsistas  el  la

antagonismo  inter  1-e.  la  krizo  de  justeco  (Ankoraŭ  ĉ.  20  %j  de  la  homaro  en  la

"evoluitaj" industri-kaj konsumnacioj produktas kaj konsumas ĉ. 80 %jn de ĉiuj resursoj

kaj varoj kaj per tio estigas propran riĉecon je la kostoj de malriĉeco kaj subnutriĝo en

la ceteraj regionoj de la mondo), kaj 2-e. la krizo de la vivmedio (La stato de la biosfero

plue malpliboniĝas kun la centraj kriterioj de varmiĝo de la Tero, klimatoŝanĝiĝo kaj

altiĝa nombro de gravaj "naturkatastrofoj" kiel tempestoj, incendioj, dezertiĝoj ktp.)

La problemo estas, ke la krizo de justeco devas esti solvata sen plua akrigo

de la krizo de la vivmedio. Ni bezonas ambaŭ, justan mondon kaj sanan vivmedion. 
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"Sociala vido kaj pura aero!" Tia la slogano. Principe tio atingeblas nur per rezigno en la

konsumsocioj, t.e. per redukto den la "konsumo den la mondo" pro la t.n. "okcidenta

vivstilo" (Kapvortoj: efikeco, ekosufiĉeco, malakcelado, paradigmo de malplio, kvaliteca

ekonomia kresko, sociala justeco, senglobaligo ktp.) (2004; 2002; s/ d)

5.  La studo "Limoj de Kresko" de la Klubo de Romo jam en la jaro 1972

avertis pri la nebremsita ekspluatado den la planedaj resursoj kaj pri la minacoj al la

ekosistemoj kaj deklaris nerezignebla la ŝanĝiĝon de la okcidentaj kulturnormoj.

En la jaro 1975 la Fonduso Dag Hammarskjold aperigis sub la titolo "Kion

nun?

Alia evoluigo.", koncepton kun la tri fundamentaj postuloj:

1-e. Kontentigo de la bazaj bezonoj de la homo.

2-e.  Memdependeco,  memdeterminado kaj  memrealigo de la  homoj  kaj

popoloj.

3-e. Ekoevoluigo.

Ĉi  dokumento  fakte  estas  la  unua,  en  kiu  estis  unusignife  asertata  la

imanenta interrilataro de la homa kaj vivmedia statoj-fartoj.

Jes,  ni  hodiaŭ  estas  la  nepoj  de  ĉi  antaŭa  epoko  kaj  la  nuntempaj

socialekologie konsciaj inter ili certe benas la kunlaborintojn de ĉi fonduso.

Nuntempaj  streboj  al  daŭripova estonteco plej  ofte  uzas  kiel  difinon de

daŭripov(ec)a evolu(ig)o tiun el la t.n. Brundtland-Raporto de la UN el la jaro 1987 kun

la titolo "Nia Komuna Estonteco". Ĝi tekstas (s/ d):

"Daŭripova evoluo estas evoluo, kiu kontentigas la bezonojn de la nunaj 
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generacioj  sen  kompromiti  la  kapablojn  de  la  futuraj  generacioj  kontentigi  siajn

proprajn bezonojn."

Ĝi enhavas du ŝlosilajn konceptojn:

1-e. La koncepton de bezonoj, speciale tiujn de la malriĉuloj de la mondo, al

kiuj oni direktu la plej gravan prioritaton, kaj 2-e. la koncepton de limigoj, trudataj per

la stato de teknologio kaj socialaj

organizaĵoj sur la kapablo de la vivmedio kontentigi la nunajn kaj futurajn

bezonojn."

Ĉi paradigmo konsideras la mondon kiel sistemon, kiu konektas spacon kaj

tempon. Ĝi jam rilatas al intra- kaj inter-generacia justecoj, koncerne al kaj la bezonoj

de la homoj kaj la limigoj de la Planedo kontentigi tiujn. Kompare al la aktuala stato de

la mondo, ĉi universala koncepto ja estas malproksime de iu grava realiĝo.

Kiujn la hodiaŭaj nepoj (mal)benu? Kiujn la morgaŭaj nepoj (mal)benu?

Ĉi-koncerne la "Internacia Instituto pri Daŭripova Evoluo" (originale "iisd") konstatas (s/

d): "La koncepto pri daŭripova evoluo helpas nin kompreni nin mem kaj la mondon. La

problemoj, kiujn ni renkontas, estas kompleksaj kaj seriozaj – kaj ni ne povas adresi ilin

laŭ la sama maniero per kiu ni ilin kreis. Sed ni povas adresi ilin."

Negrave ĉu kiel avo, patro, filo aŭ nepo… Ekde la Rio-Konferenco de la UN

en la jaro 1992 validas por la mondvasta evoluo de la homaro la tri neintertrakteblaj

universalaj gvidprincipoj:

1-e. Paco,

2-e Homaj Rajtoj kaj

3-e. Daŭripovo.
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Tio  signifas,  ke  ĉiuj  decidoj  en  la  kvar  kampoj  1-e.  Ekonomio  (=

"publikbona" mondo), 2-e. Ekologio (= vivipova mondo), 3-e. Socialo (= justa mondo)

kaj 4-e. Kulturo (kune kun 3 = vivinda mondo) mezurendas je tio, ĉu ili servas la pacon,

kongruas  kun  la  homaj  rajtoj  kaj  akordas  kun  la  kriterioj  pri  daŭripovo.  En  la

tensiokampo  de  ekonomia,  ekologia,  sociala  kaj  kultura  daŭripovoj  racie-prudente

prioritatas la celo de ekologia daŭripovo, ĉar la protektado-konservado den la naturaj

vivokondiĉoj  estas  la  fundamenta  antaŭkondiĉo  por  kaj  la  ekonomia  kaj  la  sociala

stabilecoj. (s/ d)

Social-ekologia daŭripovo do konsistas el:

1-e.  Ekonomie  prudenta  agado,  orientata  je  etike  responsiva  investo  de

mono kaj je la publika bono.

2-e.  Ekologia  responseco  pri  stabila  biosfero  kaj  absoluta  ŝparemo  pri

resursoj.

3-e. Sociala justeco kaj egaleco.

4-e.  Kultura  ekvilibrigo  de  ekonomio,  ekologio  kaj  socialo  laŭ  etiko  de

responseco

kadre de transkultureco kaj transdisciplineco (kulturoj de daŭripovo – KdD).

5-e. Longtempa (intergeneracia) perspektivo.

Niaj venontaj genepoj pli ol verŝajne koncernatos! La nepoj, kiuj hodiaŭ

vivas, ne estas la "niaj". Ni mem ja jam estas la nepoj, pri kiuj temas. Ni jam grave

rilatas al daŭripovo, t.e. al NE-daŭripovo, NE-daŭripovo de niaj antaŭuloj kaj de ni

mem, kiuj eĉ pli multe submetiĝis-submetiĝas al la ideologio, ke la la homo rajtas kaj

povas regi la naturon – spite al la fakto, ke ekz. jam la Biblio parolas ne nur pri 
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la"submeto-", sed ankaŭ pri la "konservo-ordono". La damaĝoj por la naturobiosfero

mem  kaj  por  la  homoj,  vivantaj  en  kaj  je  ĝi,  jarjare  pligrandiĝadas  –  ĉefe  kiel

konsekvencoj  de  facilanima  teknologio  (Bopalo,  Ĉernobilo,  Fukoŝimo,  sekvoj  de

klimatoŝanĝiĝoj kiel inundoj, erozioj, tempestoj, dezertiĝoj ktp.) aŭ kiel "facilanima"

setlado de homoj en danĝeraj regionoj pro troa konfido je la teknologiaj povoj. Ni

nuntempaj nepoj do konstatas: "Jam hodiaŭ granda parto de nia teknologia evoluigo

kaj monaj rimedoj celas la forigon de la damaĝoj-detruoj, kiujn kaŭzis niaj antaŭaj

generacioj...  Kaj fakte estas tiel,  ke ligatas...al  tio la t.n."eternokostoj",  kostoj pri

kontrolado kaj sekurigado kiel ekz. ĉe la finstokado den radioaktiva rubo... Unu el

niaj avoj, la filozofo Ernst Bloch, ĉi-kuntekste starigis la postulon, ke ĉiu interveno en

la naturon,  kiu servas al la homa re-produktado, devas servi  ankaŭ al  samtempa

kun(re)-produktado de la naturo (t.n. "aliancteknologio")." (2013)

6.  Social-ekologia  daŭripovo  devas  esti  ne  nur  kogna,  sed  ankaŭ  sense-

senteemocie spertebla kaj vivebla gvidprincipo (kulturo de ĉiutago).

Pro tio do nova helpa modelo, kiu provas alproksimiĝon al la pornepe

necesa.  Temas  pri  la  koncepto  de  "kulturoj  de  daŭripov(ec)o  (KdD)".  Ĝi  havas  du

perspektivojn:

1-e. La rolo de kulturoj ĉe la planado de daŭripova evoluigo, kaj

2-e. la aplikado de ideoj de daŭropovo je kulturaj aferoj.

Ĝi riltatas al  la serĉo kaj  evoluigo de kulturkoncepto, kiu orientiĝas je la

gvidnocio  de  social-ekologia  daŭropovo.  (2010)  Tio,  apude  de  la  duaranga  rolo  de

teknologiaj novigaĵoj, signifas estiĝon de konscio/valor-ŝanĝiĝo de la homoj – 
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mondskale en la senco de "universala mensostato" (angle "global mindset"). Kultura

daŭripovo konkretiĝas forme de "kulturoj de daŭripov(ec)o", t.e. de kulturoj, kiuj scias,

ke  la  de  la  homo  kaŭzita  (kolapsiga)  krizo  estas  krizo  de  la  kulturo  (ĉar  estas  niaj

kulturoj, kiuj regulas la rilatojn inter socioj kaj la naturo), t.e.

krizo de la homa racio-prudento. (2008) Ĉar la vorto "kulturo" devenas de

la hindogermana vorto "kuel-" = "esti diligente okupata", oni povus sin demandi, ĉu ĉi-

kuntekste temas pri ekzistorilata krizo de la "diligenta okupateco" de la homo. Tamen:

La t.n. "novigaĵoj" kaj la fiksiĝo je ekonomia kresko, teknologio en ĝenerale, merkato kaj

profito,  ĝis  nun gvidis  la  mondon nek  al  decide  pli  da  justeco nek  al  "mezurebla"

protekto de la vivmedio – ili pli facile akrigis la tergloban krizon. (2002; s/ d).

Necesas ŝanĝo den la gvida paradigmo kaj de la valoroj (2008) - "kompreno

pri daŭripovo, kiu, samrajtigite kun la tri kolonoj-kampoj ekonomio, ekologio kaj socialo

ampleksas  ankaŭ  kulturon  kiel  kveran  dimension,  kiu  komprenas-realigas  la  sur

diverseco,  malfermiteco  kaj  interŝanĝado  bazitan  formadon  den  la  tri  kampoj  kiel

kultur-etik-estetikan  ĝisformadon  de  daŭripovo  –  kulturnocio,  kiu  devenas  de  la

naturaparteneco  de  la  homo  kaj  principe  kunpensas  la  homon  kaj  naturon  same

ampleksantan vivokuntekston." (2002; 2001)

Kulturoj  de  daŭripovo  baziĝas  i.a.  sur  la  "Konvencio  pri  la  Protekto  kaj

Progresigo  de  la  Diverseco  de  Kulturaj  Esprimformoj"  (UNESCO  2005),  postulanta

"integron den la kulturo en la daŭripovan evoluigon", sur sistema pensmaniero, sur la

ideonivelo pri "senkondiĉa enspezo", sur konsekvenca partoprenigo den la civilsocio,

sur  kritikema  partoprenado  en  demo-  kaj  bio-kratioj,  sur  kritikema pritaksado  den

teknologioj  kaj  amaskomunikiloj,  sur  protekto  kontraŭ  patentoj  pri  genomoj,  sur

kulturo de malplio kaj sur la integrado den la potencialo de la artoj (s/ da; s/ db) ktp. 
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kaj finfine ankaŭ sur daŭripovo de la kulturo mem (ekologie daŭripova ekonomiado en

kulturprojektoj, kiel ekz.Esperanto).

Kulturoj de daŭripovo unusignife kontraŭas dominon de la ekonomia, de la

konsumo kiel esprimo de homa libereco (kvazaŭ civitana devoligo al kaj motoro de la

konscia kaj ĉiam plifortigata kreskomodelo de la superrega "homo oeconomicus").

La kernaj problemoj estas: "Kiel atingi de la ekonomicentrigata kulturo de

globaligo social-ekologian kulturon de daŭripov(ec)o" (= transformado den la socio).

"Kiaj organiz- kaj komunikad-formoj subtenas-progresigas kulturan diversecon anstataŭ

detrui  ĝin?  Daŭripovo  bezonas  ne  nur  novajn  paradigmojn,  mondkonceptojn  aŭ

valorojn (= kulturoj de daŭripovo), sed ankaŭ novajn formojn de komunikado (kulturan

strategion  de  la  daŭripovo),  kiuj  konstante  progresigas  kulturan  evolucion  kaj

malhelpas  la  realigon  de  memreferencemaj  kulturprocesoj  ("merkato",  "progreso",

mono, socialkontroloj, teknologioj, armiloj, demokratio (!), kulturinterŝanĝoj kiel ekz.

ankaŭ Esperanto ktp.) kiel logiko de la kreskokulturo. (2008) Konstatendas ĉikuntekste,

ke la Brundtland-Raporto kaj la el tiu evoluigita Agendo21 persistas pri la tezo pri la

nerezignebleco de ekonomia kresko.

Intertempe  ŝajne  estas  fakto,  ke  korektoj  koncerne  la  ekzistantajn  ne-

daŭripovajn produktado- kaj socio-modelojn estas farataj nur por ilin kontinui. Deiĝi de

tio estas nun unu el la ĉefaj taskoj de la KdD. (2009; 2008)

Pro  kio  do  niaj  futuraj  nepoj  nin  benos,  se  ni  kiel  la  nunaj  nepoj  de

antaŭaj responsaj avoj ne forlasas la vojon al videbla kolapso…

Koncize resume:

Estas kvar ekologiaj ĉefreguloj:

1-e. Regenerado., 2-e. Substituado, 3-e. Adaptipovo, 4-e. Riskoevito Estas 
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tri mediopolitikaj ĉefprincipoj: 1-e. La principo de antaŭzorgado, 2-e. La principo de la

kaŭzulo, 3-e. La principo de kunlaboro.

7. Kulturo, lingvo kaj komunikado estas decidaj kampoj de la homa ekzisto.

Sed sendepende de siaj detalaj difinoj ili devas akcepti esti mezurataj je la principoj de

socialekologia daŭripovo (kp. la koncepton-uzon den la interreto, den lingvoservoj, den

la Eo-Movado, den infrastrukturoj kaj realigo-manieroj en la kultur- kaj sport-industrio

ktp.).

Kulturo ne pravigas mediodetruon, jen la moto. La nedaŭripovaj, vivmedie

minacaj efikoj de aplikata kulturo estas facile ekscieblaj en la interreto. Tiu lasta mem

intertempe  produktas  mondvaste  tiom  da  karbondioksido  kiom  la  tuta  monda

aertrafiko, kun altiĝa tendenco.

Simila validas por la produktado-konsumo-uzado den elektronikaĵoj ("diĝita

toksado") kaj de papero en informado, komunikado, varbado ktp. kaj por la "malpura

turismo". En la t.n. "Marakeŝ-Proceso" de la medioprogramo de la UN, kiu okupiĝas pri

progresigo de daŭripovaj konsum- kaj produkt-modeloj, komunikado estas nun unu de

la pivotaj temoj . (s/ d) Aparte de tio estas kelkaj metodoj por sufiĉe detale kaj precize

mezuri  la ekologian adekvatecon de la propraj  agoj kaj  produktoj  (vd.  la "ekologian

piedpremsignon",  la  "ekologian  dorsosakon",  la  "virtualan  akvon",  internaciajn  kaj

naciajn indikilojn pri malriĉeco, sanindikilojn ktp.)

Ĉi  tie  konkretiĝas  la  koncepto  pri  tio,  kion  oni  nomas  la  "triopo  de  la

strategioj pri daŭripovo":

1-e. Konsisteco, t.e. la daŭripovo kiel principo.

2-e. Efikeco, t.e. elekto de la plej energi- kaj resurso-ŝparaj opcioj por iu 
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celo.

3-e. Sufiĉeco, t.e. atento pri la ĝustaj mezuroj kaj limigoj. (s/ d)

Pliaj  konceptoj  rilate  la  kuntekston de  "kompetenta  kulturo  de  malplio"

estas la principoj de preventado kaj la maksimo "En kazo de dubo: Ne!" Ĉi lasta signifas,

ke la malutilo de iu rimedo-paŝo ne devas esti science pruvata 100%e por sin deteni de

ĝi (kp. la eternan diskuton pri la Formulo1 k.s.).

Eblas  do formuli  jene:  Alta  inteligento plus malalta  enmeto = daŭripova

evoluigo.

8.  La  enordigo  de  Esperanto,  aparte  de  ties  organizita-organizanta

Movado, kadre de "nepotaŭga" nuna-estonteca social-ekologia daŭripova evoluigo

ne estas malfacila..

Oni  povas  distingi  tri  al  aplikata  Esperanto  imanentajn  elementojn,  kiuj

determinas-difinas  ĝin  social-ekologie  daŭripove.  Ĉi  kriterioj  akordiĝas  kun  la

Ungvidprincipoj (vd. supre) kaj konsistigas moderne adaptitan formon de la "interna

ideo", pliampleksigata per la ekodimensio.

Jen do la daŭripovo de Esperanto (2013a; 2013b):

Transe de materialaj-konkretaj aspektoj Esperanto kompreneblas kiel intera

komunikado, kiu plenumas postulojn, esencajn por la ekologio mem kiel sistema tuto

de la interrilataro de ĉio viva, ĉi-kaze de la pensa viva.

Male al ĉiuj etnaj lingvoj Esperanto estas social-ekologie daŭripova rimedo

de  (inter-)komunikado  ĝuste  pro  tio,  ke  ĝi  pro  si  mem  estas  preventiva.  Nur  tre

malmultaj  homaj  eltrovaĵoj  povas  aserti  tion  pri  si.  Ĉi  tiu  imanenta  social-ekologia

daŭripovo prezentiĝas en tri formoj, nome kiel 1-e: Integra Ttranskultureco (unuiga-
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kunliga  lingveco)  2-e:  Demokratia  dulingveco  (egaleco  kaj  justeco)  3-e:  Ekologia

konformeco (stabileco de la biosfero) En detaloj tio signifas: 1-e: Laŭ homekologia kaj

socilingva  kriterio  kaj  rilate  la  mondvastan  krizon  de  biolo-gia  kultura  diverseco

Esperanto estas integra lingveco. Kiel "1 lingvo por ĉiuj" ĝi estas socia kaj sociala lingvo

de universala vivoformo, dekomence respektanta la gepatrajn lingvojn kaj kulturojn de

ĉiuj, kiuj ĝin uzas kiel superan memidentiĝon, kreante kaj utiligante unikan rezervujon

de spertoj kaj konoj-scioj pri kaj en universale vivata integra transkultureco.

2-e:  Laŭ  kvalita  kriterio  kaj  rilate  la  mondvastan  krizon  pri  justeco  kaj

egaleco la utiligo de Esperanto kiel "1 lingvo por ĉiuj" sur interkultura, interetna kaj

inter-nacia niveloj estas socie kaj sociale daŭripova interkomunikado, ĉar ĝi dekomence

reduktas porsociajn riskojn pro tio, ke ĝi forigas la avantaĝigon den ajna etna lingvo -

efektivigante universalan justecon-egalecon rimede de la preventive justiga principo de

"demokratia dulingveco" (egaleco kaj justeco).

Esperanto estigas tion, kio estis deklarata de la filozofo J. Habermas kiel "la

fundamento de ideala parolsituacio - la egaleco de ŝancoj por realigi la parolon." (2007)

Al la koncepto de demokratia dulingveco apartenas enkonduko-utiligo de

Esperanto  kiel  oficiala,  sed  libervola  ebleco  por  tiuj,  kiuj  tion  volas  ("solidara

libervoleco").  La  demando,  ĉu  Esperanto  savus  la  kulturan  diversecon,  ĉikaze

superfluiĝas.

Estas intertempe bone konate, ke egaleco ne nur tuŝas "idee" demokratian

dulingvecon kiel  tian,  sed ankaŭ konkretajn financajn avantaĝojn de tiuj  nacioj,  kies

lingvoj estas reale plej  uzataj  internacie kaj kiujn tiuj, kiuj ilin denaske ne sci-povas,

konstante je propraj kostoj kaj tempo devas lerni. La penado de la unuopulo pri kronika

lernado de fremda lingvo similas al la virtuala akvo, kiun "kunportas" varo - oni ĝin ne 
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vidas, tamen gi ekzistas kaj plej ofte ŝarĝas nenecese.

3-e: Laŭ kvanta kriterio kaj rilate la mondvastan mediokrizon la utiligo de

Esperanto  kiel  "1  lingvo  por  ĉiuj"  sur  regiona  kaj  superregiona  niveloj  estas

ekologiedaŭropova,  ĉar  ĝi  dekomence  reduktas  pormediajn  riskojn  pro  tio,  ke  ĝi

minimumigas  la  malavantaĝojn  por  la  biosfero  –  efektivigante  universalan

medioprotektadon rimede de la preventive ekologia principo "evitado den priresursa

disipado kaj denalbiosfera toksado" ( ekologia konformeco ).

Jen  do  la  ĝisdatigita  difino  de  la  Esperanto-  projekto:  "  La  neŭtrala

internacia  lingvo  Esperanto  kiel  dua  lingvo  por  ciuj  laŭ  moderna  alestonteca

nepotaŭga  vidpunkto  konsideratas  kiel  la  lingva  parto  de  social-ekologie

daŭripovainternacia-transkultura komunikado-interkompreniĝado de la mondo."

Esperanto reduktas la nombron de la tradukvojoj de "n x (n-1)" al "n", se

"n" estas la nombro de lingvoj, en ekz. la Eŭropa Unio (EU) nuntempe de 506 al 23.

Aldone la impostŝarĝo de la averaĝa civitano de la EU por lerni Esperanton reduktiĝas

al malpli ol 5 %-j de tiu necesa por lerni 3 lingvojn kiel estas postulata de la EU. (2006)

Nia tempo ne estas tiu de Zamenhof. Samkiel la paco kaj la homaj rajtoj,

ankaŭ  daŭripovo  estas  modelo,  kiu  konektas  (s/  d):  ĝi  efektive  estas  la  natura  kaj

necesa plivastiĝo de la "interna ideo". Pro tio ankaŭ amendo de la UEA-statuto per la

koncepto-identeco  de  "daŭripovo"  estas  natura,  necesa  kaj  racia-prudenta

pliampleksigo de la laborbazo de tiu plej granda esperanto-organizaĵo.

La "Asocio de Verduloj Esperantiostaj (AVE)" jam delonge klopodis amendi

la  statuton  de  la  Universala  Esperanto-Asocio  (UEA)  en  la  direkto  de  daŭripovo

(Universalaj  Esperanto-Kongresoj:  Prago  1996  -  postulo,  Berlino  1999  -  negativa

voĉdono, Florenco 2006 – maleblo de diskuto spite a la kongresa temo "Lingvoj, 
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kulturoj kaj  edukado al  daŭrigebla evoluo", Kopenhago 2011- diskuto, sed hezitema

respondo de UEA. En Montpellier 1998 estis sendata al UEA oficiala letero por amendi

la UEA-statuton per kroma punkto "A3.d. (versio de 1980): eduki inter siaj membroj la

konsciencon, ke iliaj agadoj devas akordi kun la principo de Daŭripova Evoluo sur nia

planedo. Hodiaŭ eblus ankaŭ amendo, en kiu oni rilatas ekz. al la Ĉarto de la Tero kiel

(aldona) bazo de la propra laboro. (s/ d)

La  implikoj  de  ekologia  amendo  en  la  statutoj  de  oficialaj  Esperanto-

organizajoj respondas al jenaj ŝlosilaj mesaĝoj-proponoj de la "Raporto pri la Ligoj inter

Biologia kaj Kultura-Lingva Diversecoj" (UNESCO, 2007):

-  Diverseco  estas  grava  antaŭkondiĉo  por  sekurigi  evolu(ig)on,  kiu  estas

medie, soci(al)e, kulture kaj ekonomie resilienca kaj daŭripova;

- Apartigite evoluantaj biologiaj kaj kulturaj diverseco-agendoj estu sisteme

ligataj;

- La mediaj, soci(al)aj kaj ekonomiaj profitoj de diverseco estu integrataj en

la  planado  kaj  efektivigado  den  konservado  kaj  de  daŭropovaj  evoluigaj  modeloj,

projektoj, strategio kaj aktivecoj.

-  Integrado de la  valoroj  de  diverseco en la  protektado devas  okazi  sur

internaciaj, naciaj,regionaj kaj surlokaj niveloj;

-  Plifortigi  jam  ekzistantajn  kaj  krei  novajn  modelojn  por  sciencistoj,

komunumanoj kaj ailiaj sciuloj estu promociita por subteni la projektoplanadon;

-  Kune  kun  UNESCO,  la  UN,  la  UN-Medio-Programo  (angle  UNEP),  la

"Konvencio de la UN pri Biologia Diverseco" (angle CBD) kaj la Monda Konservada Unio

(angle UCN,) la respektivaj Esperanto-organizaĵoj povus in-kludi en siaj prioritatoj kaj

agadoplanoj la plibonigitan komprenon pri la ligoj kaj sinergioj inter biologia kaj
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kultura-lingv(istik)a  diversecoj,  samkiel  pri  la  rolo  de  kultura  kaj  tradicia  scioj  kaj

surlokaj lingvoj en la konservado de biodiverseco.

"La koncepto pri konservado memorigas nin pri niaj devo al la naturo kaj al

la estonteco, sen kiuj la rapido de ekonomia kresko estos sole mezuro pri la rapideco,

per kiu ni alproksimiĝas la abismon". (s/ d)

Praktika  ekzemplo:  Kompreneble,  Esperanto  forme de  siaj  individuoj  kaj

kolektivoj  efikas  negative  sur  la  medion.  Ĉi-cele  pripensendas  ekz.  "la  ideologio de

esperantisma  mondprivoĝado".  Por  mildigi-nuligi  la  neeviteblajn  kontraŭekolo-giajn

efikojn pro la agado de la neoficiala kaj oficiala esperantismo oni bone povus establi

kompensomeĥanismojn,  ekz.  partoprenadon  en  reforstigaj  projektoj,  simile  al  la

ekofondusoj  de  usonaj  verkistoj  aŭ  la  ekstrapagoj  de  mediokonsciaj  flugpasaĝeroj.

Finfine  oni  ne  forgesu,  ke kongresoj-renkontiĝoj  de esperantistoj  estas  kunvenoj  de

homoj, kiuj plejgrandnombre ja jam internigis la idealojn de la esperantismo kaj uzas ĉi

eventojn  ĉefe  pro  individuaj  kleriĝaj  celoj  aŭ  pure  turismaj  plezuroj  (ĉi-kaze  do en

komuna  neŭtrala  lingvo).  Similan  postulon  pri  ekokonformeco  jam  faris  ankaŭ  la

"Ekumena Konsilantaro  de la  Eklezioj  –  EKE en  sia  "Deklaracio  pri  Ekologia  Kulpo",

2009.

Ĝis  nun  ne  ekzistas  klara  ekologia  memidentiĝo  de  oficialaj  Esperanto-

organizaĵoj, kiu povus esti rigardata kiel daŭripova bazo de la propra vizio kaj agado. La

strategia vizio por UEA, nuntempe sub plua evoluigo, parolas pri multe da sub-tenindaj

aferoj,  sed  mankas  sindono  al  ekologia  daŭripovo  en  komunikado.  La  German

Esperanto-Asocio almenaŭ deklaras sub "II. Nia vizio pri la estonteco":

"Ni deziras mondon vivindan, en kiu la homoj konsciiĝas pri sia responseco

por la vivomedio kaj kontribuas al ĝia konservado. Sana vivomedio estas la 
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antaŭkondiĉo por ĉia homa agado. " Se sub "III.Celoj" ĉio ĉi denove reduktiĝas al pura

antropocentrismo de "Nia deziro: Ni volas utili  al  la homoj", eĉ la intertempe sufiĉe

konata rilataro inter kultura kaj biologia diverseco ne trovas mencion.

La Manifesto de Prago (1996) ne nur rekonfirmu la tradiciajn celojn de la

Esperanto-Movado, sed ankaŭ antaŭenigu la lastan en direkton de daŭripovo per jena

preamblo: "Biosfero kaj justeco. La homa specio estas parto kaj partnero en la tuto de

ĉio viva  sur  la  Planedo.  La  homfaritaj  medio-  kaj  justeco-krizoj  koncernas  ankaŭ la

komunikadoninterkompreniĝadon  inter  individuoj  kaj  kolektivoj  sur  regionaj  kaj

superregionaj niveloj. En la globalizanta mondo memorganizado-memkonservado de la

pensa  viva  materio  direkte  al  kaj  avantaĝe  por  si  mem  devas  fariĝi  kolektiva  kaj

komunikada inteligento por la vivo entute.

Esperanto estas neetna pontolingvo kaj kiel unu lingvo por ĉiuj imanente

neŭtrala, lingve kom-petenta, egaleca-justiga kaj materiale maldisipa. Ni asertas, ke la

tutmonda kom-unikado devas okazi laŭ principoj de dekomenca daŭripova evoluo, t.e.

de ne-difektemo kontraŭ la biosfero kaj de atingado de tutmonde interhoma justeco.

Ni estas movado de unuarange social-ekologie daŭripova interkomunikado-interkom-

preniĝado.

Kohere  kun  la  kvarpiliera  koncepto  de  daŭropoveco,  aparte  sfere  de  la

kulturoj  de  daŭripovo.  S.  Kirf  publicis  2005  tekston  kun  la  titolo  "Esperanto  -  ĉu

kontribuo al la efektivigo de la Agendo 21?" En ĝi estas detale klarigita, ke la atingado

de inter-nacia kompreniĝo ĉe samtempa konsideremo de la principoj pri  daŭropova

evoluo povas okazi nur per helpo de planlingvo kiel Esperanto. Esperanto pro tio, ĉar ĝi

ofertas certan funkcigarantion (tuj disponebla, senkosta kaj resilienca).

Koncerne la kvar pilierojn de la Agendo21 validas la jena: 1-e. En la sfero de 
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ekonomio:  La  necesa  kaj  tempa  investo  por  akirado  den  universala  lingva

komunikadopovo estas konsiderinde pli egale distribuata al la unuopaj individuoj kaj

nacioj.

2-e.  En  la  sfero  de  kulturo:  Por  ĉiuj  la  tradukobaroj  estas  egalmaniere

malaltigataj, estas kontraŭefikata la unuflanka dominado de unu superrega etna lingvo

kaj de ties kulturo, la kultura medio de ĉiu unuopulo plivastiĝas, same la aliro al pli da

kulturoj, la kompreno pri kulturo kiel tia kaj mondvaste la sciointerŝanĝo plifaciliĝas.

3-e. En la sfero de la socialo: En intera komunikado la principoj de egaleco,

justeco kaj  solidareco estas  konservataj,  la  rekta interagado de ĉiuj  estas  faciligata,

komunecoj  de kulturoj  fariĝas pli  sperteblaj  por ĉiuj,  la aliro al  informoj plifaciliĝas.

Esperanto  ne  favoras  ajnan  gepatran  lingvon  kaj  ofertas  socialan  alternativon  al

"multlingveco sen interkompreniĝo" kaj al "unulingveco sen kultura divers-eco."

4-e. En la sfero de ekologio: Kaj la konsumo-disipo de materialaj resursoj

(krudmaterialoj,  energio)  kaj  la  enmeto  de  poluoj  en  la  biosferon  reduktatas.  La

diverseco  de  lingvoj  kaj  de  ties  kulturoj  estas  pli  forte  protektataj  ol  ĉe  ekskludaj

komunikadebloj per nur unu aŭ pluraj etnaj lingvoj (aktiva protektado den minorioj).

Resume:  Ĉiu  homo  havu  egalrajtigite  la  eblon,  per  laŭeble  egala  kaj

malgranda  investo  kaj  per  minimumo  da  malutilo  por  la  medio  atingi  la  kapablon

komunikadi per rekta, de tria persono sendependa dialogo sur internacia-interkultura

nivelo kaj demokratie partoprenigi sin kaj sian kulturon. (Laŭ S. Kirf, 2005, modifita de

la aŭtoro). (2005)

La  ordinara  civitano,  eĉ  pli  la  anoj  de  la  t.n.  civilsocio,  certe  sentas,  ke

ĉiukaze  memevidentas,  ke  Esperanto  en  la  postondoj  de  merkatorientata,  biosfere

detruema kaj potenciale nesociala globaligo estas groteskaĵo. Tia scenaro memorigas 
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pri  la  eldiro de la  usona ekonomiisto Herman Daly:  "Fari  eĉ pli  bone ion,  kion oni

dekomence tute ne faru, estas tre perversa formo de progreso."

9.  Restas la gravega problemo pro kio la gvidprincipoj de social-ekologia

daŭripovo spite al  sia relative simpla kogna-scienca-logika "memkomprenebleco" ne

fariĝas konsekvence universale aplikataj.

Temas pri  la "centra sfero de mensecoj rilate percepton,  komprenon kaj

komprenigon de  mondkolapsigaj  fenomenoj"  kaj  pri  "la  psikologiaj  kapacitoj  por  la

majstrado den ties sekvoj... devenante de tio, ke la normiga interkonsento pri la evito

de  negativaj…  sekvoj  nur  tre  iom-post-iome  kaj  nur  parte  atingos  transkulturan

universalan devoligon kaj ke institucioj kaj mensostrukturoj evoluas nur pli malrapide ol

la tergloba minimuma konsento, ke oni ja "propradire" devus fari ion." (s/ d)

Temas pri la tensiokampoj inter "mi" kaj "ni", inter rajtoj kaj devoj, inter

libereco kaj responseco, inter libereco, libervol(em)o kaj devigoj, inter evito-mildigo-

reduktokompenso kaj adaptiĝo kaj ties efektivigiloj.

Temas pri la kontraŭdiro inter avo- kaj nepo-rilataj tezoj pri justeco – laŭ

papero de la aŭstra episkopo M. Scheuer: La avocentra: "Fine ankaŭ nenia feliĉo de la

nepoj  kompensos la suferojn de la  patroj,  kaj  nenia sociala progreso repacigos la

maljustecon,  trafitan  la  mortintojn."  Kaj  la  nepocentra,  vidalvide  al  la

klimatoŝanĝiĝo: "Fine nenia feliĉo de la nuntempuloj kompensos la suferojn de nepoj

aŭ  la  mizeron  de  la  eksterhoma  naturo  kaj  nenia  ekonomia  kresko  repacigos  la

maljustecon, kiu trafos la venontojn." (2011)

Kaj ĉefe ja temas pri la malakordo-misproporcio inter scio (volo) kaj agado

aŭ inter devovolo kaj agado... fone de la preskaŭ jam proverbeca demando: "Kiom da 
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katastrofo bezonas la homo?" Ĉi breĉo inter scio kaj ago estas ĉefe kultura, ĉar la homa

agado estas ne nur objektiva,  sed respektive dependa de la kultura fono.  La cerbo

tieldire estas "biokultura organo". (s/ d)

Esploroj  pri  kaj  evoluigoj  de la "etiko pri  la vivmedio" intertempe liveris

kelkajn  rezultojn-alpaŝojn  koncerne ĉi  dilemon.  "Daŭripovo bezonas  morale  taŭgan,

politike  portopovan,  plurisman  gvidetikon,  kiu  estas  sociala  samkiel  transspaca  kaj

transtempa; kiu,  simile al  la homaj rajtoj,  havas  altan akceptadon kaj  kiu permesas

evoluigi  efektivigeblajn,  celkonformajn,  detalajn  normojn-regulojn  por  ekologiaj,

ekonomiaj,  socialaj,  politikaj  kaj  kulturaj  dimensioj  de  daŭripovo.  Ĉi  etiko  ĝis  nun

mankas." (2001)

Ĝis nun daŭripovo estas ĝisfine kialigebla, sed nur tre malforte kaj heziteme

realigata. Evidente mankas tio, kion oni nomas la transformadon de moralo en juron. La

ĝisnuna etiko pri daŭripovo ne sufiĉe motivas, ĝi ne estas "agadokaŭza scio". Studoj pri

la  motiva  problemo  de  la  etiko  pri  la  vivmedio  montras,  ke  fakte  ne  ekzistas  alta

korelativeco  inter  la  scio,  posedata  pri  vivmediproblemoj,  kaj  la  el  tiu  rezulta

kompren(em)o pri necesaj ŝanĝoj de la kondutoj kaj la agadmanieroj mem koncerne la

vivmedion.  La  plej  alta  korelativeco  montriĝas  inter  la  t.n.  preteco  al  agado  kaj  la

privivmedia konduto, t.e. kiu voĉigas sian intencon pledi-labori por la vivmedio, ankaŭ

kondutas pli vivmediokonforme ol kiu ne publike sin dediĉas. (2001)

Eĉ  pli:  Spite  al  la  intertempe  ĝenerale  pli-malpli  dividata  sinteno,  ke

klimatoprotekto implicas devoligojn al estontecaj generacioj, estas "argumentoj por

nedevoligado" . (2002) Jen: "Ni ne ekzakte scias, kiuj estos la futuraj homoj kaj kion

ili  volos, t.e. ni ne konas iliajn bezonojn kaj interesojn por scii kiujn heredaĵojn ni

ŝuldas al ili. Jurpretendoj bazas sin sur bezonoj kaj interesoj. Kie tiuj ne estas precize 
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identigeblaj, ne estas konkretaj rajtoj kaj pro tio ankaŭ ne konkretaj devoj. Ni agas

morale malĝuste nur, se iu determinebla suferas damaĝon. Sed tio ne eblas rilate al

venontaj generacioj. Pro tio ne estas "viktimoj" kaj kie ne estas viktimoj ne estas

devoligoj koncerne difinitan moralan konduton." (2002)

10.  Eliro  el  la  dilemo  inter  scio-konvinko-volo  kaj  agado  estas  la

revenokoncentriĝo de la moderna (vivmedi-)etiko al la "tuta" homo, t.e. al homo kiel

unuo el racio kaj emocio (ankaŭ en la senco de unuo inter kulturo kaj naturo). Jam

Aŭgustino  diris,  ke  moralaj  argumentoj,  kiuj  celas  certan  konduton,  ne  nur  devas

mense-racie konvinki, sed ankaŭ "tuŝi".

Alivorte:  Moralaj  argumentoj,  por  ke  ili  fariĝu  agadogvidaj,  devas  havi

racian logikan kaj  emocian-empatian profundon.  "Nur  per la kunagado de racio kaj

emocio eblas stabilaj konvinkoj, kiuj sekvigas respektivajn agojn."

Devas esti superata la racionalisma memkompreno de etiko. Por ke etiko

fariĝu  agadogvida,  ĝi  devas  esti  pli  multe  ol  pura  "kialiga  projekto",  kiu  traktas  la

demandon pri sia realigo kiel postordigata problemo kaj delegas ĝin al helpsciencoj. Ĝi

devas  turniĝi  al  la  tuta  homo.  El  la  moralpsikologio  oni  intertempe  scias,  ke  ekz.

responseco,  ŝlosila  nocio  de  la  aplikata  etiko,  estiĝas  en  "profundaj  tavoloj"  de  la

personeco (2006) kaj ne nur sole per la racio. (2001) " Ĉikoncerne atentindas, ke inter

la  plejmulto de la  vivmedietikuloj  regas  unuanimeco pri  tio,  ke  la  moderno kaj  ĝia

raciokoncepto mense preparis la terenon por la natur- kaj vivmedio-detruo.

Emocioj estas morale koncernaj. Ili estas "psike-anime tuŝaj, multenhavaj-

ideigaj perceptoj, en kiuj periĝas morala ekkono. La emocio estas ne nur reago al tio,

kio estas perceptata, sed kiel faktoro, kiu klarigas la perceptatan, esence apartenas al ĝi
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kaj pro tio mem havas kognan signifon. (2010) Kion ekz. humiligo signifas, oni scias nur,

se oni sin demandas, kion signifas por homo esti humiligata. La enhavo de la morala

nocio "humiligo" ne estas determinebla per la al ĝi rilataj faktoj ("humiligo estas, se tio

aŭ jeno faktas"), sed klariĝas nur per nia kapablo al empatio (kvazaŭ oni mem travivus),

per la kunsufero kun la aliulo, la kunsenta spertiĝo de ties sufero. (2010)

Devoligo  al  agado  estas  do  motivata  per  la  kuntrafiteca  empatio  pri

aferojkuntekstoj, kiuj laŭ la racio ja "simple" evidentas. La kunefikado de racia-scienca

devigo kaj de emocia-normiga percepto en la realigado de celo modele montriĝas per

la estiĝo de Esperanto. Zamenhof estis absolute motivata al sia "racia-logika" lingvo per

siaj emociaj-afliktaj perceptoj en la progromoj kaj ĉiutagaj suferoj. Ĉi lastaj kondukis lin

al  senpere  sentata  devigo  al  la  projekto  de  kompetenta  neŭtrala  lingvo  –  devigo

"absolute unuaranga, diskursive t.e. logike) al nenio regvidebla parametro." (1974) La

"interna ideo" (paco kaj frateco) estas la nocio-koncepto fone de ĉi tiel komprenata-

komprenebla projekto de Esperanto.

Simile hodiaŭ, kiam ni ĉie sur nia Planedo kaj ene de la mondo spertas la

krizojn  pri  justeco  kaj  la  biosfero.  Estas  ja  ne  nur  diskursivaj-diskursigaj  sciencaj

faktoj, kiuj teorie eldevigas daŭripovan evoluon por daŭripova estonteco, sed ankaŭ

(kaj eble ĉefe) la plensense, empatie travivataj kaj traviveblaj sekvoj de la merkat- kaj

profit-orientata kaj –dependa globaligo kun ties viktimoj kaj damaĝoj, nome se temas

pri  la  kampo  de  la  Esperanto-Movado,  estas  nuntempe  rigardebla  kiel  rekta

pliampleksigo de la interna ideo.

Resumo:

- Social-ekologia daŭripovo estas sen alternativo.
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-  La  logiko  de  la  aktuale  superrega  "monda  mensostato"  estas  social-

ekologie detrua kaj ne futurinda.

- Ankaŭ kulturo kaj komunikado grave rolas koncerne daŭripovon.

- La ne-daŭripova situacio de la Planedo kaj ties mondo estas homfarita

kaj signifas krizon de la homa kulturo.

- La kulturoj de daŭripovo kiel kvera dimensio inter ekologio, ekonomio

kaj socialo klopodas pri transformado den la ekonomicentrigata kulturo de globaligo

al socialekologia kulturo de daŭripovo pere de celkonforma valorŝanĝo. Celoj estas

intrakaj inter-generacia tutmonda justeco kaj stabileco de la biosfero. Tio fakte estas

la esencaj kriterioj de streboj al daŭripova estonteco.

-  Ni mem ja jam estas la  nepoj,  pri  kiuj  temas.  La venontaj  nepoj  nin

benos,  se ni  kiel  la nuna homa socio sukcesas  fermi la  breĉon inter  scio-volo kaj

agado –kontraŭe al ekz. la malbona modelo de la aktuala universala aŭtomobilemo

laŭ  la  eterna  universala  devizo  "Aĉeti  kvazaŭ  ne  estus  morgaŭo."

(Aŭtomobilekspozicio Detrojto, 2014).

Jen Andreas Lienkamp:

" Estas tre simpla vero, ke homoj, kiuj ankoraŭ ne vivas, ankaŭ ankoraŭ ne

povas  havi  rajtojn.  Sed estontece vivos  homoj,  kiuj  havos rajtojn,  kaj  nome ja  la

samajn kiel ni. Kaj ĉi estonteco komenciĝas en la respektive plej venonta momento.

Aktuale tutterglobe naskiĝas  ĉiusekunde averaĝe 4,4 infanoj.  Se oni rigardas tion,

senpere evidentiĝas, ke la estontecaj rajtoj de la venontoj jam nun havas pretendojn

al ĉiuj agopovuloj." (2010)

Fariĝas  do  tempo vidi  kaj  formi  la  futuran  mondon vidpunkte  de  niaj

infanoj kaj nepoj.
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Per vortoj de germana ekonomiisto la agopovuloj estas ni nuntempuloj, kiuj

laŭ la moto 'Homo sapiens anstataŭ homo oeconomicus' "povas helpi al la rekonsciiĝo

de la homo pri sia kapablo agadi prudente kaj kompreneme, senti empation kontraŭ

aliaj kaj zorgeme konservante trakti la naturon." (2013)

Lastinstance  temas  pri  "Buen  Vivir"  ("Bona  Vivo")  por  ĉiuj  ene  de  la

ekologiaj limoj de la Planedo.

Jen fine sen plia diskuto-diskurso komento de Constantin von Barloewen

(Argentina antropologo kaj kultursciencisto) en la Suddeutsche Zeitung de 2011.11.05:

"Latinameriko fascinas, ĉar ĉisubkontinento dum la pasinta jardeko evoluis

al 'laborejo de la monda civilizacio', en kiu, transede la ĉefaj universalaj tendencoj, oni

sukcese serĉas pri respondoj al la neoliberala koncepto de la globaligo... La magia-mita

pensado  kapabligas  la  popolojn  formuli  nocion  de  la  menso-racio,  kiu  permesas

intuicion kaj empation, superante la abstraktadon de la racionalisma universalismo, kiu

estas la fundamento de la okcidenta kapitalismo... Ĉi subkontinento evidente sukcese

ŝanĝiĝas ne per imitado den, sed en distanco al la okcidentaj 'gvidiloj'. Ĝiaj ekspertoj

diskutadas, ĉu teknika kaj civilizacia progreso estontece devas esti pli forte adaptita al

kulturhistoriaj tradicioj…"
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O sistema penal seletivo e a problemática dos crimes de “colarinho branco”
Por: Caio César Prado Gomes9

&
Gabriela Lopes Cirelli10

RESUMO
Não é necessário muito esforço para se notar que os crimes de colarinho branco são
bastante comuns na sociedade atual. Resta bastante claro que tais crimes, cometidos
de forma inescrupulosa pelas “elites”, geralmente são escondidos debaixo do tapete,
causando um incômodo  sentimento de  impunidade  e  impotência  nas  pessoas.  Em
contrapartida,  os  crimes  cometidos  pelas  camadas  mais  pobres  são  amplamente
divulgados e exaltados pelos sensacionalistas pelos meios de comunicação de massa.
Nesse contexto, é que se torna necessária uma reflexão acerca da problemática dos
crimes dessa natureza, sob o prisma do que se conhece por seletividade do Direito
Penal,  tendo em conta a teoria do etiquetamento e suas peculiaridades. O Sistema
Penal,  como  mecanismo  de  controle  social  para  manutenção  da  ordem  e  paz  na
sociedade, embora seja falho, deve buscar uma maior imparcialidade, de modo a evitar
a seletividade e a impunidade dos mais abastados. Não se pode olvidar, ainda, que se
faz mister a realização de reformas éticas, estruturais e políticas a fim de combater
esse tipo de delito e tornar mais efetiva a punição da “Elite do Crime”, de modo a
quebrar o sentimento de impunidade que já se disseminou pela sociedade.
Palavras-chave: Desigualdade social; Estigmatização, Impunidade.

Resumo
Ne  necesas  multan  da  penadon  por  noti  ke  “blanka  kolumo”  krimoj  estas  sufiĉe
komuna en la hodiaŭa socio. Restas sufiĉe klara ke tiajn krimojn, faritaj por senskrupula
maniero por la “elitoj” kutimas kaŝita sub la tapiŝo, kaŭzante malkomforta sento de
senpuneco kaj senhelpeco en homoj.
Kontraste, la krimoj faritaj de la malriĉuloj estas vaste disvastigita kaj altigita per 

9 É  especialista  em  Gestão  Pública  pela  Faculdade  de  Pinhais,  graduado  em  Administração  pela
Faculdades Integradas de Ourinhos – FIO, é graduando em Direito pela Universidade Estadual do Norte
do Paraná – UNEP. É servidor público federal, Auxiliar em Administração, lotado no Instituto Federal do
Paraná – IFPR.
10 Graduanda  em  Direito  pela  Universidade  Estadual  do  Norte  do  Paraná  –  UNEP  é  Técnica  em
Magistério  pelo  Colégio  Estadual  Ribeirão  Preto.  Atua  como Conciliadora  dos  Juizados  Especiais  de
Ribeirão Claro.
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ekzaltita per la amaskomunikiloj. En tiu kunteksto estas ke interkonsiliĝo sur la temo de
krimoj de tiu naturo estas necesa, en la lumo de kio estas konata kiel elekteme de la
Kriminala Juro, konsiderante la etikeda teorio kaj ĝia proprecoj. Puna sistemo, kiel socia
kontrola mekanismo por subteni ordon kaj pacon en la socio, kvankan estas makhava,
devas serĉi pli granda senpartieco por eviti selectivity kaj senpunecon de la riĉuloj. Ne
povas forgesi, ankoraŭ, kiu estas tre grava elfareco de etikaj reformoj strukturaj kaj
politikaj por kontraŭbatali tian kulpon kaj fari ĝin pli efika puno de la "Elite de Krimo",
por rompi la senton de senpuniteco kiu disvastiĝis tra socio.
Ŝlosilvortoj: Socia neegalaĵo; stigmeco; Senpuneco.

Abtract
It is not necessary much effort to note that white-collar crimes are quite common in
today's  society.  It  is  very  clear  that  such  crimes  committed  unscrupulously  by  the
"elites"  are  usually  hidden  under  the  carpet,  causing  an  uncomfortable  feeling  of
impunity and helplessness in people. However, the crimes committed by the poor are
disclosed and exalted by the mass media. In this context, this reflection about crimes of
the kind becomes necessary, in the light of what is known as selectivity of criminal law,
considering the labeling approach theory and its peculiarities. The Penal System as a
social  control  mechanism for the order  and peacekeeping in  society,  even thoughis
flawed, should seek greater impartiality in order to avoid selectivity and impunity of
the  wealthy.  It  is  important  to  remember,  though,  that  it  is  necessary  to  perform
ethical, structural and political reforms, to combat this type of crime and make more
effective the punishment of "Elite of Crime", in order to break the sense of impunity
that already has spread through society.
Key words: Social inequality; Stimatization. Impunity.

Introdução

O presente estudo tem por escopo realizar uma análise crítica acerca do
Sistema Penal Brasileiro, dotado de um caráter eminentemente seletivo, já que pune
de  forma mais  severa  as  camadas  menos  favorecidas,  enquanto  os  detentores  de
melhor situação econômica não recebem o mesmo tratamento, devido ao fato de que
toda a atenção é voltada aos crimes cometidos pelos primeiros.

De início,  tem-se por objetivo tecer algumas considerações extraídas do
que se visualiza no atual cenário brasileiro, no qual o fenômeno da exclusão social está 
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fortemente  arraigado.  São abordados  temas  como  o  princípio  da  igualdade,  sob  o
ponto de vista formal e material, e a necessidade de tratamento desigual quando a
diferença o justifique a fim de que se concretize a verdadeira igualdade.

Na segunda parte  deste  artigo,  por  sua vez,  almeja-se tratar  do caráter
seletivo do Direito Penal,  tanto no momento da criminalização primária  quanto na
secundária, bem como do que vem a ser a teoria do etiquetamento (labeling approach)
e suas implicações.

Em um terceiro momento, busca-se focar no problema central do vertente
estudo, qual seja, a impunidade dos crimes do colarinho branco, suas peculiaridades,
como este é tratado na sociedade atual, as causas e a necessidade de reformas para
tentar melhorar o atual quadro existente em relação a esses delitos.

Destarte,  busca fomentar uma maior discussão sobre a inefetividade do
Sistema Penal em punir condutas dessa natureza jurídica e o que deveria ser feito a fim
de  que  houvesse  uma  maior  fiscalização  e  a  aplicação  de  uma  resposta  penal
proporcional ao delito cometido.

Obviamente, não se busca trazer uma solução milagrosa ao problema em
questão, porquanto se tem consciência de que se trata de um problema estrutural, que
vai  muito  além  da  mera  inovação  legislativa.  Não  obstante,  busca-se  fomentar  a
discussão a fim de ao menos tentar amenizar a atual  situação e proporcionar uma
gradual evolução nesse sentido.

O abismo entre camadas pobres e ricas em razão da desigualdade social no Brasil

Um  assunto  de  notória  relevância  e  que  deve  ser  colocado  em  pauta
quando se trata acerca do caráter seletivo do Sistema Penal Brasileiro é o fenômeno da
desigualdade social,  o  qual  assola o Brasil  de  forma gritante:  enquanto uns detêm
riquezas em excesso, outros mal têm o mínimo para sua subsistência. 

Essa  diferença  abismal  existente  dentro  de  um  mesmo  meio  gera  a
marginalização dos pobres, os quais não conseguem se inserir na sociedade como 

79

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

cidadão verdadeiramente dotado de dignidade.

Conforme lembra Dallari, “todos os seres humanos devem ter asseguradas,
desde  o  nascimento,  as  condições  mínimas  necessárias  para  se  tornarem  úteis  à
humanidade, como também devem ter a possibilidade de receber os benefícios que a
vida em sociedade pode proporcionar.” (DALLARI, 2004, p. 12)

No  entanto,  o  que  se  nota  é  que  nem  todos  nascem  com  as  mesmas
oportunidades, o que é resultado das discrepâncias havidas entre as camadas sociais.

A fim de que se possa analisar quem são os excluídos, pondera Kazmierczak
(2010, p. 21) que, para alguns autores, a exclusão social parte da noção de pobreza,
apenas, enquanto que, para outros, parte de um complexo de fatores. Assevera, ainda,
que a exclusão social pode ser originalmente relacionada à situação de “não ter”: não
ter acesso à terra, ao trabalho, à renda ou às demais necessidades do ser humano. 

Não obstante, na mesma linha de pensamento do autor, é possível inferir
que a exclusão, em verdade, resulta de um processo muito mais amplo e complexo,
que supera o simples “não ter”, de modo que se afirmar que “a exclusão se encontra
inserida nos diversos problemas gerais da sociedade”. (KAZMIERCZAK, 2010, p. 22)

Por  conseguinte,  vale  lembrar  que  um  dos  objetivos  fundamentais  da
República  Federativa  do  Brasil,  insculpido  no  art.  3º,  III,  da  nossa  Carta  Maior,  é
“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”.
Infelizmente, como é sabido, na realidade, o que se observa é uma nítida dificuldade
em se concretizar tal fito, uma vez que o Brasil, por motivos históricos, culturais e até
geográficos, por se tratar de um país de grande extensão, não consegue alcançar essa
homogeneização de forma efetiva.

Nesse  contexto,  insta  consignar  que  a  igualdade,  direito  fundamental
anunciado  também  pela  Constituição  Federal,  em  seu  art.  5º,  caput,  se  revela  de
indistinta importância ao se discutir a questão da desigualdade e da exclusão social. 

Com efeito, todos são iguais perante a lei, independentemente da classe
social que ocupe. Essa é a chamada igualdade formal, também nominada por José 
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Afonso da Silva de “igualdade perante a lei”, isto é, significa que todos são iguais diante
da  lei,  já  que  a  norma  é  aplicada  de  forma  igual,  geral  e  abstrata  para  todos  os
membros da sociedade, mesmo que gere discriminações (SILVA, 2001, p.218).

Resta evidente que, sob esse aspecto meramente formal, não se alcança a
verdadeira igualdade,  porquanto se baseia apenas puramente no normativismo, no
sentido de que a lei abstrata e geral deve ser igual para todos sem qualquer distinção,
colocando no mesmo patamar a classe dos ricos e dos pobres, como se tivessem as
mesmas condições sócio-econômicas (SILVA, 2001, p.217).

A igualdade material, ou “igualdade na lei”, a seu turno, está baseada na
máxima  de  Rui  Barbosa,  inspirado  na  lição  de  Aristóteles,  em  que  se  deve  tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades.
Vale dizer, a igualdade material ou substancial é aquela que se baseia na interpretação
da norma abstrata, de acordo com o caso concreto, não ignorando as dificuldades do
indivíduo que o torna desigual,  de  modo a suprir  a  diferença que o desiguala dos
demais.

É o que se extrai pelo seguinte trecho, do texto conhecido como Oração aos
Moços, de Rui Barbosa:

A  regra  da  igualdade  não  consiste  senão  em  aquinhoar
desigualmente  aos  desiguais,  na  medida  em  que  se  desigualam.
Nesta desigualdade social,  proporcionada à desigualdade natural, é
que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da
inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou
a  desiguais  com  igualdade,  seria  desigualdade  flagrante,  e  não
igualdade real. (BARBOSA, 1997, p. 26)

É por tal razão que o princípio da isonomia, ante seu viés constitucional,
deve ser adotado como norte a ser seguido,  tanto pelos operadores do Direito,  ao
aplicar e interpretar as normas, quanto aos administradores e juízes, ao se deparar
com situações cotidianas, em que se exige sua atuação.
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Nos termos do raciocínio esposado por Dallari (2004, p. 47-48),

[...] Se todos nascem iguais, valendo a mesma coisa, como se explica
que uns já  nasçam muito ricos,  tendo toda assistência, proteção e
conforto,  enquanto  outros  nascem  miseráveis,  mal  podendo
sobreviver, sem cuidados médicos e sem a certeza de que terão os
próprios  alimentos  indispensáveis  à  vida?  Como  justificar  essa
diferença de situações e de possibilidades, se no momento em que
nascem as crianças são iguais e não existe como saber o que cada
uma fará de bem ou de mal, de útil ou de inútil, durante sua vida? Aí
está,  justamente,  a  principal  diferenciação  estabelecida  pela
sociedade contra a natureza, que acaba acarretando consequências
para a vida inteira das pessoas. Os seres humanos nascem iguais, mas
a sociedade os trata, desde o começo, como se fossem diferentes,
dando muito mais  oportunidades a uns do que a outros.  E  isso é
apoiado  pelas  leis  e  pelos  costumes,  que  agravam  ainda  mais  o
tratamento desigual  e criam grande número de barreiras para que
aquele que foi tratado como inferior desde o nascimento consiga uma
situação  melhor  dentro  da  sociedade.  Assim,  por  exemplo,  um
menino que nasce numa favela é igual ao que nasce numa família rica
e vale o mesmo que este, mas dificilmente o favelado conseguirá boa
alimentação  e  boas  escolas  e  desde  cedo  será  tratado  como  um
marginal. Essa discriminação irá acompanhá-lo pela vida inteira. Fica
bem evidente, portanto, que um menino nascido numa favela não
tem o direito à igualdade de oportunidades, embora a própria lei diga
que todos são iguais.

Em se tratando do tema exclusão social, é que se deve ter em mente o
referido  postulado,  a  fim  de  tentar  amenizar  a  dilacerante  desigualdade  social  e
econômica.

Ainda, acerca do princípio da isonomia, Santana refere que

A  busca  pela  realização  da  ideia  de  igualdade,  em  suma,  confere
tratamento jurídico distinto a certos grupos ou clivagens. O objetivo
fundante  de  mitigar  as  desigualdades  está  presente  em  muitas
passagens  de  nosso  ordenamento  jurídico,  gerando  direitos
específicos.  Assim,  é  de  todo  saudável  que  o  universo  jurídico
dialogue, permanentemente, com as tensões impulsionadas pelas 
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assimetrias  socioeconômicas,  socioculturais  e  biológicas  da
comunidade, o que se dará sempre em proveito da dignidade do ser
humano. (SANTANA, 2012, p. 292)

Alude Piovesan, nesse diapasão, que odiosas distinções já foram feitas ao
longo da história, de modo a aniquilar o supraprincípio da isonomia:

Ao longo da história as mais graves violações aos direitos humanos
tiveram como fundamento a dicotomia do “eu versus o outro”, em
que a diversidade era captada como elemento para aniquilar direitos.
Vale dizer, a diferença era visibilizada para conceber “o outro" como
um ser menor em dignidade e direitos, ou, em situações limites, um
ser esvaziado mesmo de qualquer dignidade, um ser descartável, um
ser supérfluo, objeto de compra e venda (como na escravidão) ou de
campos de extermínio (como no nazismo). Nesta direção, merecem
destaque  as  violações  da  escravidão,  do  nazismo,  do  sexismo,  do
racismo,  da  homofobia,  da  xenofobia  e  de  outras  práticas  de
intolerância. (PIOVESAN, 2010, p. 48)

Pois bem. Em que pese seja necessário que a lei confira substancialmente a
todos o mesmo tratamento jurídico, o que se verifica, de modo bastante evidente, é
que o Sistema Penal Brasileiro não trata de forma igual aqueles que infringem a lei.

É o que se pretende abordar no próximo capítulo.

Uma abordagem sobre a teoria do etiquetamento e a seletividade do sistema penal

Nesse momento, importa salientar que, embora se acredite na existência
de uma pretensa “igualdade perante a lei”, conforme dito alhures, o que se verifica é
que, mormente na seara penal, as normas desta natureza parecem estar, muitas vezes,
direcionadas à classe social menos favorecida.

Conquanto seja a norma jurídica definida como geral e abstrata, o que se
vislumbra, na realidade, é que o sistema penal seleciona indivíduos determinados para 
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punir, por isso o termo “seletividade”.

Forçoso reconhecer  que,  conforme aduz  Silva  (2007,  p.  251),  o  sistema
tende a ser seletivo e desigual. Há um mito de que o Direito Penal trata igualmente
todos os cidadãos. A igualdade formal perante a lei pode até existir, mas o tratamento
isonômico da igualdade material desmorona-se na primeira visita a um Distrito Policial
ou a uma cadeia pública. O tratamento dispensado às pessoas varia de acordo com o
nível social a que pertencem: aqueles que têm posse, ou aparentam ter, livram-se da
perseguição penal, ou a prolongam, com muita facilidade.

Os pobres, ao contrário, não raro, acabam “mofando” nas celas de
uma penitenciária ou aguardando, anos a fio, uma decisão sobre sua
situação.  Não  é  sem  motivo  que  em  nosso  país  se  criou  o
entendimento  de  que  o  sistema  penal  só  funciona  contra  pretos,
pobres e prostitutas. (SILVA, 2007, p. 251)

É nesse contexto que se observa o efeito perverso do sistema penal, que se
afasta do seu caráter ressocializador e preventivo, e exalta o seu caráter puramente
repressivo.

Nesta senda, é o pensamento de Ferreira (2007, p. 164):

Qual seria então o efeito perverso do Direito Penal? Seria o uso desse
mecanismo de força Estatal de forma mais rigorosa; ou seja, acima do
necessário,  já  que  a  justiça  penal  reside  na  justa  equação  entre
suficiência  e  necessidade  da  pena  para  que  surta  os  efeitos  de
prevenção e reprovação do delito. E seria o uso desnecessário dessa
força  Estatal  justamente  contra  aquela  população  marginalizada
(periférica), explorada ao longo dos tempos e que não tem acesso aos
bens  de  consumo  da  vida  moderna,  sem  visar  à  recuperação,
regeneração  ou  reeducação,  mas  como  forma  de  segregação,
separação, isolamento ou confinamento, por meio da pena de prisão,
sob o argumento de que a sociedade precisa  de segurança e não
pode ficar a mercê de tais indivíduos que representam uma ameaça
constante  aos  direitos  dos  mais  favorecidos –  o  que representa  o
medo anterior ao delito, mas que na verdade visa assegurar ao grupo
social dominante a monopolização do uso dos bens de consumo e das
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oportunidades materiais.

Significa  dizer  que  a  camada  mais  pobre  da  população  que  vive  nos
subúrbios  e  favelas  tende  a  aparecer  mais  nas  estatísticas  como  a  “população
criminosa”. 

Assim, Alessandro Baratta (2002, p. 165) refere que

As  maiores  chances  de  ser  selecionado  para  fazer  parte  da
“população criminosa” aparecem,  de fato,  concentradas nos níveis
mais baixos da escala social (subproletariado e grupos marginais). A
posição  precária  no  mercado  de  trabalho  (desocupação,  sub-
ocupação, falta de qualificação profissional) e defeitos de socialização
familiar e escolar, que são características dos indivíduos pertencentes
aos níveis mais baixos,  e que na criminologia positivista e em boa
parte da criminologia liberal contemporânea são indicados como as
causas da criminalidade, revelam ser, antes, conotações sobre a base
das quais o status de criminoso é atribuído.

As estatísticas oficiais nos demonstram, ainda, conforme dispõe Silva (2007,
p. 247), a ocorrência de um grande número de delitos praticados pela camada mais
pobre da população. O que se nota é que os presídios sempre estão abarrotados de
indivíduos das classes mais pobres, sendo possível supor erroneamente que os menos
favorecidos praticam mais crimes. No entanto, as pessoas das camadas mais abastadas
praticam tantos ou mais delitos que os da criminalidade comum: o que os diferencia é
que aqueles que escapam ao processo e à condenação, ora porque podem contratar
bons advogados para defendê-los – os quais utilizam de todos os meios para impedir a
persecução  penal,  mormente  o  instituto  da  prescrição  –  ora  porque  as  leis  os
favorecem.

Sob  a  perspectiva  de  Wacquant  (2002,  p.  100)  as  prisões  podem  ser
comparadas aos denominados guetos, conforme aduz:

Uma comparação histórica-analítica entre o gueto e a prisão pode
ajudar a esclarecer as propriedades de um e de outro. Pois essas duas

85

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

organizações pertencem claramente a uma mesma classe, a saber, as
instituições de confinamento forçado: o gueto é um modo de “prisão
social”.  Enquanto  a  prisão  funciona  à  maneira  de  um  “gueto
judiciário”.  Todos os  dois  têm por missão confinar  uma população
estigmatizada  de  maneira  a  neutralizar  a  ameaça  material  e/ou
simbólica que ela faz pesar sobre a sociedade da qual foi extirpada.

Discorre Baratta (2002, p. 162), em suas lições, que a igualdade, no tocante
à lei penal, não passa de um mito, quando afirma que:

a) O direito penal não defende todos e somente os bens essenciais,
nos quais estão igualmente interessados todos os cidadãos, e quanto
pune as ofensas aos bens essenciais o faz com intensidade desigual e
de modo fragmentário; b) a lei penal não é igual para todos, o status
de criminoso é distribuído de modo desigual entre os indivíduos; c) o
grau  efetivo  de  tutela  e  a  distribuição  do  status  de  criminoso  é
independente  da  danosidade  social  das  ações  e  da  gravidade  das
infrações à lei,  no sentido de que estas não constituem a variável
principal da reação criminalizante e da sua intensidade

Nesse ínterim, afirma Batista (2005, p. 25), com maestria:

O  sistema  penal  é  apresentado  como  igualitário,  atingindo
igualmente  as  pessoas  em  função  de  suas  condutas,  quando  na
verdade  seu  funcionamento  é  seletivo,  atingindo  apenas
determinadas pessoas, integrantes de determinados grupos sociais, a
pretexto de suas condutas. 

Logo, a igualdade, ora abordada, portanto, é, na prática, um mito. É o que
discorre Baratta (2002, p. 165), no intuito de explicar tal fenômeno:

O  direito  penal  tende  a  privilegiar  os  interesses  das  classes
dominantes,  e  a  imunizar  do  processo  de  criminalização
comportamentos socialmente danosos típicos dos indivíduos a elas
pertencentes, e ligados funcionalmente à existência de acumulação
capitalista,  e  tende  a  dirigir  o  processo  de  criminalização,
principalmente para formas de desvio típicas das classes subalternas.
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Imperioso frisar que a questão dos estereótipos é bastante pertinente ao
assunto em tela. Isso porque a criação destes é peça fundamental no funcionamento
das agências do sistema penal: essa parcela da população, formada principalmente por
“pessoas feias”, torna-se público-alvo do sistema penal e sofre a consequência mais
evidente da criminalização secundária,  como se pobreza e prisão fossem elementos
indissociáveis. (ZAFFARONI, et al, apud BOLDT, 2013, p. 86).

Assim, como se verá mais adiante, os “criminosos” dos crimes do colarinho
branco dificilmente são tachados como tal. Significa dizer que a “elite do crime” não é
vista pela sociedade como criminosos.  Por  sua vez,  os  autores de crimes de furto,
roubo, entre outros ligados ao patrimônio, são indubitavelmente vistos como “ladrões”
e eternamente carimbados  com esta  pecha,  o  que  justifica  o  nome da teoria  que
explica tal fenômeno: a teoria do etiquetamento (labeling approach).

A chamada teoria do etiquetamento, ou labeling approach, nas palavras de
Greco (20005, p. 52), “encontra suas raízes na obra de Émile Durkhein, que se referiu
aos processos de construção da delinquência e a normalidade dela”. 

Não  é  necessário  demasiado  esforço  para  se  notar  que  os  meios  de
comunicação,  que  auxiliam  no  processo  de  etiquetamento,  muitas  vezes,  criam
“inimigos”, de modo a causar repúdio pela sociedade, que rotulam os acusados e os
estigmatizam, deixando totalmente de lado o caráter social e ressocializador da pena,
ou de recuperação do condenado.

O desvio e a criminalidade não são, portanto, uma qualidade intrínseca da
conduta ou uma entidade ontológica preconstituída à reação social e penal, mas uma
qualidade  (etiqueta)  atribuída  a  determinados  sujeitos,  por  meio  de  complexos
processos de interação social, isto é, de processos formais e informais de definição e
seleção. (BOLDT, 2013, p. 41)

Esse  inimigo,  na  perspectiva  do  que  se  conhece  por  Direito  Penal  do
Inimigo, é aquele que insiste em delinquir, é o inimigo do Estado, o que representa um
adiantamento da punibilidade.
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Dessa forma, Jakobs (2007, p. 36) assinala que

um indivíduo que não admite ser obrigado a entrar em um estado de
cidadania não pode participar dos benefícios do conceito de pessoa.
E é que o estado natural é um estado de ausência de norma, quer
dizer,  a  liberdade  excessiva  tanto  como  de  luta  excessiva.  Quem
ganha  a  guerra  determina  o  que  é  norma,  e  quem  perde  há  de
submeter-se a essa determinação.

Para ele, o Estado, “pode proceder de dois modos com os delinquentes:
pode  vê-los  como  pessoas  que  delinquem,  pessoas  que  cometeram  um  erro,  ou
indivíduos  aos  que  há  de  impedir  mediante  coação  que  destruam  o ordenamento
jurídico”.

Essa última visão parece ser, infelizmente, a adotada pelo Sistema Penal. 

Resta nítido, pois, que o estigma de criminoso afeta muito mais o marginal,
o “trombadinha”, do que aquele profissional que pratica apropriação indébita dentro
de uma grande empresa, ou o corrupto que vive a sonegar impostos.

Não se pode olvidar, ainda, “que o processo de etiquetamento induz que, a
partir do momento em que o sujeito delinque, a sociedade já passa a estigmatizá-lo de
delinquente”. (GRECO, 2005, p. 53)

A partir dessa ideia, é possível notar que aquele que pratica o delito passa a
ser reconhecido por ele próprio como marginal, como delinquente.

Consigne-se, nesse diapasão, que, conforme aduz Greco (2005, p. 53), uma
vez adquirido o status de desviado ou de delinquente, dificilmente essa situação se
alterará, em virtude de dois principais motivos, mencionados pelo autor:

a)  Pela  dificuldade  da  comunidade  aceitar  novamente  o  indivíduo
etiquetado; b) Porque a experiência de ser considerado delinquente,
e a publicidade que isso comporta,  culminam em um processo no
qual o próprio sujeito se concebe como tal.
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Ante o exposto em linhas anteriores, é possível afirmar, com propriedade,
baseando-se nas lições de Bianchini  (2000, p.  62),  que há,  assim, um abandono do
direito penal do fato e a eleição de um direito penal do autor: selecionam-se pessoas e
não  ações,  como  também  fica  evidente  que  seu  alvo  são  pessoas  determinadas,
segundo a classe a posição social.

Considerando  os  aspectos  da  seletividade  e  do  etiquetamento  social,
passa-se a analisar o peculiar caso dos crimes do colarinho branco e seu tratamento
jurídico, visto que, por se tratar notadamente de crime cometido por pessoas de alto
escalão, dificilmente são detectados, o que deixa mais que revelado o caráter seletivo
do Sistema Penal.

Os crimes do “colarinho branco” e sua repercussão social

Passa-se a tratar,  agora, do instigante assunto que envolve os crimes do
colarinho branco, ou white-collar crime. White-collar workers, expressão utilizada nos
Estados Unidos da América no cenário das empresas, os trabalhadores de colarinho
branco, recebem essa denominação por serem pessoas de grande influência dentro de
companhias,  diferentemente  dos  chamados  blue-collar  workers (trabalhadores  do
colarinho  azul),  que  desempenham  geralmente  trabalhos  não  intelectuais  e  sem
caráter decisório.

O processo criminalizador parece não atingir as classes mais abastadas, as
quais passam a impressão de estar imunes de qualquer repressão penal.

É o que assevera Silva (2007, p. 242) no seguinte trecho:

A legislação pátria, reflexo dos valores sociais, entende que, quando a
repressão penal se dirige contra condutas que maculam as relações
de produção e afetam o patrimônio dos privilegiados, ela deve ser, de
regra,  violenta  e  inexorável.  Porém,  a  classe  dominante,  que  na
maioria  das  vezes  não  é  atingida  pelo  processo  criminalizador,
também delinque. Seus crimes estão ligados, de forma muito estreita,
às suas práticas negociais e empresariais. Afetam, de maneira muito
mais grave, a sociedade, causando prejuízos financeiros e econômicos
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incomensuráveis.  Mesmo  assim,  a  repressão  penal  é  aplicada  de
maneira suave e ineficaz. É preciso, pois, repensar o combate a essa
forma de criminalidade como um imperativo da justiça.

Em termos de dano, os crimes dessa natureza são os que mais prejudicam a
sociedade, pois a atinge de forma global, nos mais diversos aspectos, na medida em
que desfalca o Estado, que acaba se revelando deficiente, sendo que o reflexo negativo
se torna bastante evidente na população de baixa renda, que necessita dos recursos do
Estado para realização de seus direitos primários.

Os delitos econômicos e financeiros talvez sejam os que, em nosso país,
causem  mais  danos  ao  desenvolvimento  social.  Afirma-se  que  a  corrupção  nas
atividades econômicas aumenta, em muito, o chamado “custo Brasil”. Além disso, a
delinquência econômica também lesiona a vida e a integridade física das pessoas, na
medida em que, com os desfalques por eles produzidos, o Estado fragiliza-se e passa a
não  prestar  um  bom  serviço.  Os  setores  mais  afetados  são  exatamente  aqueles
imprescindíveis  à  população  de  baixa  renda,  como  a  saúde,  educação,  habitação,
segurança etc. (SILVA, 2007, p. 246-247)

Em  que  pese  os  prejuízos  decorrentes  da  criminalidade  “invisível”  –
corrupção,  desvio  de  dinheiro  público,  fraudes  nas  licitações,  fraudes  contra  a
previdência, lavagem de dinheiro etc. – serem muito maiores à sociedade, a mídia e o
clamor público se volta principalmente à repressão da criminalidade visível – furtos,
homicídios, estupros, lesões corporais, objeto de constante espetacularização nos mais
variados  noticiários  e  presença  marcante  no  imaginário  coletivo.  (ALMEIDA,  apud
BOLDT, 2013, p. 88)

Assim, quando os detentores do colarinho branco cometem algum crime
valendo-se de uma posição, o que se vislumbra é uma caracterização atípica do que
geralmente se tem de um criminoso.

Nesse sentido, conforme expressa Coleman (2005, p. 1), sabiamente, para 
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grande parte das pessoas, os assaltantes, os assassinos e traficantes são o cerne do
problema  criminal.  Porém,  os  danos  que  tais  criminosos  causam  são  minúsculos
quando comparados com os de criminosos respeitáveis, que vestem colarinho branco e
trabalham para organizações mais poderosas.

E continua:

Estima-se que as perdas provocadas por violações das leis antitruste –
apenas um item de uma longa lista dos principais crimes do colarinho
branco  –  sejam  maiores  do  que  todas  as  perdas  causadas  pelos
crimes notificados à polícia em mais de uma década, e as relativas a
danos e mortes provocadas por esse crime apresentam índices ainda
maiores. (COLEMAN, 2005, p. 1).

O motivo que leva  à  concretização desse  tipo  penal  é,  notadamente,  a
busca por sempre ter mais. Essa espécie de delinquente, segundo Silva (2007, p. 242).
“não é um marginalizado social, um desvalido da sorte, que busca no crime a satisfação
de suas necessidades primárias.” 

O que os motiva, na maioria das vezes, é a ambição desmedida, a ganância
pelo lucro, a vontade de tornarem seu patrimônio ainda maior. Não se importam com
os meios utilizados para enriquecer. O móvel de suas condutas é somente o poder que
o dinheiro representa, a posição social e as benesses desses advindas. (SILVA, 2007, p.
240)

Por deter  um preparo intelectual  superior  ao do criminoso comum, em
razão  da  posição  social  que  ocupa,  do  nível  de  escolaridade  exigido  para  o
desempenho de sua função, conclui-se que a reprovação social pela sua conduta ilegal
deveria ser maior, pois representa uma atitude totalmente antiética.

O  que  se  observa  é  que  o  criminoso  econômico,  em  geral,  possui  um
preparo intelectual muito maior que o do criminoso comum. Tiveram oportunidade de
frequentar boas escolas,  cursar universidades conceituadas, muitos com estudos no
exterior, bem como puderam se preparar para a atividade profissional. Sendo assim, 
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seu  comportamento  revela,  além  de  uma  consciência  do  prejuízo  que  causam  à
sociedade, uma verdadeira ausência de eticidade social, de solidariedade. (FELDENS
apud SILVA, 2007, p. 241)

Cumpre  referir,  nesse  aspecto,  que,  nos  dias  atuais,  esse  conceito  foi
alargado  a  fim  de  abarcar  também  outras  formas  de  delinquência  no  âmbito
econômico, tais como os crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a
ordem econômica e tributária, contra as relações de consumo, delitos contra o sistema
previdenciário, etc. (SILVA, 2007, p. 239)

No  que  concerne  ao  ordenamento  jurídico  brasileiro,  interessante
consignar que há um cipoal de leis que buscam disciplinar os crimes dessa espécie,
como a Lei dos Crimes do Colarinho Branco, de n. 7.492/1986, que define os crimes
praticados contra  o Sistema Financeira Nacional;  a  Lei  dos  Crimes contra a  Ordem
Tributária, Econômica e contra as relações de consumo (Lei n. 8.137/1990; o Código de
Defesa  do  Consumidor  (Lei  n.  8.078/1990  e  a  Lei  Antitruste  (Lei  n.  8.883/1994).
(CERQUEIRA, 2010, p. 124)

O  sistema  está  despreparado  ante  essa  realidade:  a  polícia  não  tem
estrutura  suficiente  e  mecanismos  eficazes  para  lidar  com  os  crimes  do  colarinho
branco, enquanto que as próprias vítimas, frequentemente desconhecem a proibição
dessas condutas.

Calha ressaltar que, em regra, o referido delito é cometido por pessoa de
elevado status sócio-econômico e social, de respeitabilidade no ambiente profissional,
no âmbito de sua função e ocupação, de modo a violar um dever de confiança. Essas
infrações  penais  não  possuem  representatividade  alguma  nas  estatísticas,  embora
ocorram em larga escala,  uma vez que são de difícil  apuração em decorrência das
circunstancias em que são praticadas.

É  o  que  se  pode  chamar  de  “cifra  negra”,  “um  campo  escuro  da
delinquência”,  consistindo  na  “existência  de  um  bom  número  de  infrações  penais,
variável  segundo  a  sua  natureza,  que  não  seria  conhecido  ‘oficialmente’,  nem
detectado pelo sistema e, portanto, tampouco perseguido”. (CERVINI, 2002, p. 185)
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A probabilidade dos crimes da elite serem vistos pela sociedade é muito
inferior que aqueles cometidos pelos menos favorecidos: a visibilidade destes últimos é
escancarada e, por assim ser, acaba causando um desvio de atenção e focando os olhos
da sociedade especialmente para  estes,  ficando as  camadas abastadas  impunes ao
“etiquetamento”.

E mesmo quando revelados e apurados, em face do poder econômico que
detêm os autores desses crimes, estes dificilmente são mantidos por muito tempo em
cárcere, haja vista a possibilidade de pagamento de fiança e da própria impressão de
que não oferecem periculosidade, diferentemente daqueles que pertencem às classes
sociais mais baixas, em que a pena privativa de liberdade é utilizada em larga escala.

Com efeito, Santos (1999, p. 243) prudentemente assevera que

As pessoas de classe sócio-econômica mais alta são mais poderosas
política e financeiramente e escapam em maior número à detenção e
à  condenação  do  que  as  pessoas  a  quem  falta  aquele  poder.  E
acrescente  que  tais  agentes  não  são  detidos  por  polícias
uniformizadas,  não  são  julgadas  por  tribunais  criminais  e  não  são
enviados  para  prisões;  [...]  Por  esta  razão,  tais  ofensas  não  são
incluídas nas estatísticas criminais. 

Desta feita, por reconhecer a inefetividade do sistema penal na apuração
desse tipo de crime, é que se propõe a presente reflexão e se passa, por conseguinte, a
tratar acerca de possíveis reformas que amenizariam os efeitos nefastos dos crimes do
colarinho  branco,  embora  se  reconheça  que  se  trata  de  um  inegável  problema
estrutural do poder punitivo.

Conforme anota Coleman (2005, p. 380-381), baseado no que foi apontado
por Durkheim, há muito tempo, o crime é inevitável. A função da lei criminal é criar o
crime  por  meio  da  rotulação  de  certas  pessoas  e  comportamentos  como
transgressores. Uma lei deixa de ser necessária quando não é violada por ninguém,
pelo que se pode afirmar que certo número de crimes do colarinho branco é inevitável
em qualquer sociedade cujo sistema jurídico esteja baseado em padrões universais 
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aplicáveis a todas as camadas sociais.

Contudo, lembra o referido autor (2005, p. 381), a incidência desses crimes
vai  muito  além  do  mínimo  inevitável,  o  que  causa  preocupação,  pois  as  cifras  de
nenhum tipo de crime nem mesmo se aproximam das centenas de milhares de vidas e
de dinheiro perdido a cada ano resultantes dele.

Desta  feita,  como  lidar  com  esse  problema  urgente?  Embora  seja
impossível saber quais medidas seriam eficazes para tentar sanar tal impasse, serão
propostas, de forma bastante sucinta, algumas reformas que poderiam ajudar.

A priori, Coleman (2005, p. 381) cita a reforma ética como uma hipótese de
contornar  a  situação,  trazendo,  em  síntese,  as  seguintes  ideias:  necessidade  de
alterações culturais e estruturais quanto aos indivíduos, por meio de um afastamento
do individualismo competitivo; obrigatoriedade de cursos sobre ética nas faculdades
de administração,  criação de Códigos  de Ética para cada setor e maior esforço das
corporações para estimular a prática destes (é claro que se tem consciência de que
somente isso não resultará em algum milagre); alteração nas recompensas estruturais,
de  modo  que  o  comportamento  ético  compense  mais  do  que  o  comportamento
criminoso (aumentar as sanções civis e criminais para as transgressões ou criação de
prêmio público para corporações que mantinham elevados padrões éticos, o qual seria
amplamente divulgado, fazendo com que aqueles que não conseguissem manter esse
padrão teriam então uma publicidade negativa).

Afirma,  ainda,  que  conquanto  punições  rigorosas  possam  ser  úteis,  há
outras  alternativas  que  podem  ser  até  mais  eficazes.  A  reforma  da  polícia,  com
implantação  de  programas  melhores  de  treinamento  para  novos  funcionários  e
contratação de gerentes de alto nível que se oponham duramente ao menor ato de
corrupção, os quais estão mais propensos a mudança de cultura a longo prazo.

Para  aplicação  dessas  reforma,  sugere  que  deve  haver  uma  maior
expressividade nas penas e multas a fim de coibir tais condutas e intimidar sua prática. 

Reformas estruturais são igualmente necessárias, já que o melhor se fazer é
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“cortar o mal pela raiz”, é atacá-lo em suas origens. Segundo Coleman (2005, p. 391-
392), deve haver uma valorização da prevenção, e não depender do sistema da justiça
apenas  para  punir  os  transgressores  depois  do  fato  consumado.  Ocorre  que  isso
envolve  disputas  ideológicas,  porém,  poderiam  ter  bastante  eficácia.  Exemplifica  o
autor  a  proposta  de  se  incluir  representantes  do governo no conselho  diretor  das
grandes corporações, a fim de evitar a prática de atos ilegais.

Por fim, dispõe o mencionado autor (2005, p. 395) que uma combinação
sensata  das  propostas  discutidas  anteriormente,  se  aplicada  de  forma  rigorosa,
provocaria o declínio dos crimes do colarinho branco. A dificuldade em lidar com eles
está  não  só  na  descoberta  de  soluções  viáveis,  como  também  no  êxito  de  sua
implementação, o que poderia ser resolvido por meio de reformas políticas.

Propõe o autor (2005, p. 396), assim, a mudança no que tange ao sistema
atual  de  financiamento  de  campanhas  políticas,  que  atualmente  depende  das
contribuições  de campanha feitas por pessoas  ou corporações com interesses bem
definidos, o que atrapalha na batalha contra o crime do colarinho branco11, por meio
da  criação  de  um  sistema  de  financiamento  estadual  e  federal  das  companhas
eleitorais, em fundos governamentais.

Desta feita, não se ignora que se faz necessária uma série de mudanças,
pois  não se trata de soluções perfeitas,  mas pelo menos o sistema se tornaria  um
pouco mais justo.

Considerações finais

Buscou-se  apontar  no  presente  estudo  o  quão  funestas  são  as
consequências  advindas  de  um  modelo  de  Sistema  Penal  seletivo,  haja  vista  a
desigualdade social abissal existente em nosso país. O Direito Penal etiquetador, que já
possui uma “clientela” específica, além de punir mais severamente as camadas mais 

11.  Como afirmou o assistente de um candidato em relação ao crime corporativo: “nenhum candidato
democrata à presidência coloca o crime corporativo como tema de campanha [...] porque com isso a
fonte secaria. (COLEMAN, 2005, p. 396).
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pobres,  também nelas coloca o estigma de criminoso,  e  funciona como verdadeiro
processo marginalizador.

Nada  obstante  a  incessante  busca  pela  igualdade  material  no  Estado
Democrático de Direito, é bastante perceptível a dificuldade em concretizá-la, uma vez
que as classes dominantes acabam sendo evidentemente privilegiadas pela sua posição
social,  que  parece  estar  imune  a  qualquer  processo  de  criminalização.  Já  os  ditos
“miseráveis”, os “oprimidos”, são vítimas de um processo penal muito mais árduo.

Entretanto, criminalidade não é sinônimo de pobreza. E é em razão disso
que se justifica a discussão acerca dos crimes do colarinho branco, crimes próprios da
casta abastada. É fundamental, ainda, a realização de mudanças estruturais, éticas e
principalmente  culturais:  uma  revolução  na  postura  da  própria  sociedade  frente  a
crimes  dessa  natureza,  pois  assim  tornar-se-ia  possível  visualizar  uma  melhora  na
angustiante impunidade que assola nosso país.
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Homofobia nas instituições sociais: jovens homossexuais e a busca por direitos,
respeito e reconhecimento
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Resumo
Este trabalho tem o objetivo de abordar a relação entre a juventude homossexual e as
instituições sociais consideradas tradicionais como a escola, a família e a Igreja onde
verifica-se  uma forte  presença da homofobia.  Diante  da situação de preconceito e
opressão, observa-se uma maior organização dos movimentos e indivíduos LGBTs na
busca de respeito, reconhecimento e acesso a direitos. Essas ações se dão nas mais
diversas formas, seja na apropriação de espaços públicos, da maior visibilidade nos
meios de comunicação ou por meio de políticas públicas que garantam os direitos das
pessoas não heterossexuais.
Palavras-chave: juventude, homossexualidade, sociedade, homofobia

Resumo
Tiu laboro celas trakti rilaton inter geja juneco kaj socia institucioj tradicia kiel lernejo,
familio kaj la preĝejo kie ekzistas forta ĉeesto de homofobio. Antaŭjuĝo la situacio kaj
subpremo, estas pli granda organizo de la movado kaj LGTB individuoj en la postkuro
de respekto, agnosko kaj aliro al rajtoj. Tiuj agoj okazas en diversaj formoj, estas la
alproprigo de publikaj spacoj, la pliigita videbleco en la amaskomunikiloj aŭ de publikaj
politikoj kiuj garantias la rajtojn de nealiseksemaj personoj.
Ŝlosilvortoj: Junularaj; Samseksemo; Socio; Homofobio.

Abstract
This  study  tends  to  reflect  the  relationship  between  homosexual  youth  and  social
institutions,  which  are  considered  traditional  such  as  school,  church  and  family,
because there still exist a strong sense of homophobia. In the face of prejudice and
oppression situation, it is observed the rising of organization of LGBT individuals for
more Respect, recognition and access to Rights. These actions happened in various 

12. Graduado em Admistração pelas Faculdades Integradas Torricelli – FIT e graduando em Filosofia pela
Faculdade Jesuíta de Filosofia – FAJE.
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shapes whether in the appropriation of commons spaces, in the greater media visibility
or through public policies that guarantee the rights of non-heterosexuals people.
Keywords: Youth, Homosexuality , Society, Homophobia

A  juventude  está  para  além  de  uma  concepção  essencialista,  uma

estratificação etária ou uma definição naturalizada, homogênea e estática. O ser jovem

não pode  ser  reduzido a  uma conceituação estritamente  psicológica,  fisiológica  ou

desvinculada da cultura e do contexto ao qual está inserido. 

Assim,  a  juventude  pode  ser  denominada  por  aquilo  que  a  sociologia

chama  de  categoria  social.  Trata-se  de  uma  “representação  simbólica  e  situações

sociais  com  suas  próprias  formas  e  conteúdo  que  tem  importante  influência  na

sociedade moderna” (GROPPO, 2000, p. 18)

Os jovens são condicionados pelo seu redor. Aspectos como classe social,

grupo étnico,  nacionalidade e contexto histórico  influenciam no comportamento e,

portanto, na formação de culturas juvenis com suas diversas especificidades. 

Tendo em vista a diversidade de símbolos, comportamentos, subculturas e

sentimentos entre os jovens, a juventude deve ser dita no plural. É importante ressaltar

que “a juventude também é vivida diferentemente em cada um dos gêneros, mesmo

quando se trata de um indivíduo de uma mesma classe ou estrato social, do mesmo

ambiente urbano ou rural, etnia, etc.” (GROPPO, 2000, p. 16)

Ganhando  notoriedade  na  segunda  metade  do  século  XX  e  uma maior

evidência  no  início  do  segundo  milênio,  os  jovens  de  condição  homossexual  se

apresentam como uma importante parcela dentro da categoria social de juventude.

Na década de 50 em meio à legislação dos  Estados Unidos  que proibia

relações homossexuais e vedava o coito aos menores de dezoito anos, a pesquisa do 
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estadunidense Albert Charles Kinsey revelou que 13% das mulheres e 37% dos homens

entrevistados relataram ter alguma experiência sexual com pessoas do mesmo sexo.

(SENA, 2000, p.7)

Embora tenha acontecido muitos avanços no que concerne à sexualidade

humana, a homossexualidade só foi tirada da lista de doenças pela OMS em 1990. Um

ano depois, a Anistia decretou a discriminação contra homossexuais uma violação dos

direitos humanos. (KOEHLER,2013, p.131)  No Brasil “desde o início da década de 1980,

assistimos (...) a um fortalecimento da luta pelos direitos humanos de gays, lésbicas,

travestis, transgêneros e bissexuais” (BRASIL, 204, p.15)

Tendo como marco a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis em

1995,  diversas entidades foram criadas nos  últimos anos para reivindicar  direitos e

respeito às pessoas não heterossexuais.  Nesse contexto, destacam-se ações de maior

alcance midiático como as Paradas do orgulho LGBT realizadas em diversas cidades do

país.

Paralelamente a uma maior visibilidade da comunidade LGBT, evidencia-se

a existência da homofobia que pode ser entendida como “rejeição, aversão, medo ou

ódio irracional a todos os que manifestem orientação sexual ou identidade de gênero

diferente  dos  padrões  heterossexuais  ainda  aceitos  como  normativos  na  nossa

sociedade” (KOELER, 2013, p.131)

Os  jovens  são  um  dos  principais  grupos  prejudicados  pela  cultura

homofóbica que faz uso da violência física, simbólica e/ou psicológica por meio de atos

como xingar, ridicularizar, apelidar, excluir do grupo. (UNESCO, 2013, p.16)

Não obstante as Instituições sejam formadas para atender as necessidades

sociais servindo como um instrumento de regulação e controle dos membros de uma 
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sociedade, percebe-se que a violência vivenciada por jovens homossexuais é muito

presente nas instituições mais tradicionais da sociedade escola, igreja e família. 

Segundo  a  UNESCO,  as  escolas  estão  entre  os  espaços  sociais  mais

homofônicos que existem. No Brasil, “mais de 40% dos homens gays relataram ter sido

agredidos fisicamente enquanto estavam na escola” (UNESCO, 2013, p.18)

O chamado bullying homofóbico pode causar depressão, ansiedade, perda

de confiança, retração, isolamento social, culpa e distúrbios do sono. Destarte, esses

jovens têm maior probabilidade de autoflagelar-se, entrar num processo de depressão,

fazer uso abusivo de drogas e álcool e pensar ou cometer suicídio. (UNESCO, 2013,

p.22)

Em um país de religião majoritariamente cristão (IBGE, 2010) como é o caso

do Brasil, pessoas homossexuais são vítimas de preconceitos e violências em igrejas

protestantes e católicas. Observa-se com frequência comentários fundamentalistas nas

Redes Sociais tanto de leigos quanto da hierarquia religiosa, sejam bispos, padres ou

pastores.

A prática homofóbica é também inserida nos próprios ritos religiosos, tal

como pregações, homilias ou preces (IHU, 2015). Assim, muitos jovens se distanciam

da religião por não encontrar nas instituições uma acolhida positiva à sua condição

sexual.

Destarte, observa-se ainda muita resistência por parte da população e das

famílias brasileiras em relação à homossexualidade. Segundo pesquisa realizada pela

Fundação  Perseu  Abramo  (2009)  realizada  com  2014  pessoas  em  150  municípios,

aponta que 72% afirmam a percepção positiva em relação à existência de preconceito

em relação às pessoas homossexuais. 
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Tendo  em  vista  que  as  instituições  tradicionais  não  atendem  as

necessidades e expectativas dos jovens homossexuais, observa-se que estes começam

a criar grupos específicos com suas características próprias bem como passam a ocupar

lugares constituídos para acolher esse público de forma um pouco mais segura e em

convivência com pares.

São em bares,  lojas e as  chamadas baladas gays,  espaços de lazer e de

tempo  livre,  que  os  jovens  homossexuais,  principalmente  no  ambiente  urbano

“constroem suas próprias normas e expressões culturais, seus ritos, suas simbologias e

seus modos de ser, que os diferenciam do denominado mundo adulto. ” (CARRANO et

al., 2005)

O Brasil foi considerado pela consultora Out New Gobal como um mercado

promissor no turismo LGBT devido ao crescimento de espaços chamados Gay-Friendly

onde  funcionários  e  espaços  são  formados  para  melhor  atender  ao  público

homossexual. (UNB, 2015)

Na contra mão do preconceito e da exclusão, nota-se que a temática LGBT

tem sido um dos principais agendamentos da mídia, chamada por alguns atores como

o quarto  poder.  No Brasil,  observa-se  nos  meios  de  comunicação tradicionais  uma

maior existência de personagens não heterossexuais todavia há muitos paradigmas e

preconceitos que precisam ser quebrados. (LARRAT, 2015)

Com o advento da internet, jovens homossexuais passaram a ter voz e a

melhor expressar a sua forma de viver e reivindicar direitos. Muitos blogs e páginas nas

redes  sociais  são  visitados  por  milhares  de  internautas.  Canais  de  vídeos  on-line

ganham destaques com produções feitas por homossexuais que abordam a temática

da homossexualidade.
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No tocante às políticas públicas para jovens homossexuais, o documento

Brasil sem Homofobia, defende a realização de projetos de prevenção da homofobia

nas escolas e de estudos e pesquisa na área de direitos e da situação socioeconômica

dos adolescentes LGBT além de propor a capacitação de profissionais de casas de apoio

e de abrigos para jovens em assuntos ligados a orientação sexual bem como o combate

à discriminação e à violência contra jovens homossexuais.

Quanto à Políticas Públicas para Juventude Homossexual, observa-se que

esta têm sido uma pauta presente nas Conferências Nacionais de Juventude realizadas

em 2008 e 2011 que, não obstante esteja aquém do ideal, resultou em diversas ações

em todo o Brasil.

Nos últimos anos debate-se no Congresso e no Senado a temática sobre a

criminalização da homofobia no Brasil. Nesse contexto há um processo conturbado e

moroso,  tendo  em  vista  as  posições,  principalmente  de  parlamentares  ligados  à

chamada “bancada evangélica”, de modo que alguns projetos foram arquivados. 

No entanto outras iniciativas têm sido debatidas nas plenárias públicas do

país  tal  como  o  projeto  7582/2014  que  tipifica  crimes  de  ódio,  preconceito  e

intolerância  contra  diferentes  grupos  incluindo entre  eles  as  pessoas  que  possuem

“atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo

gênero ou de mais de um gênero” 

Observa-se que a temática sobre juventude e homossexualidade apresenta

muitos  avanços  mas  também  muitos  desafios.  Faz-se  necessário  estudos  mais

aprofundados  sobre  os  diversos  aspectos  desse  tópico  seja  econômico,  cultual,

sociológico e religioso.

Como categoria social, a juventude não pode ficar desamparada e suas 
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especificidades devem ser levadas em conta na pesquisa acadêmica e nas propostas de

políticas públicas que garantam os direitos da juventude não heterossexual vítimas do

preconceito e da falta de informação.

Observa-se  uma  falha  nas  instituições  tradicionais  no  que  tange  à

compreensão da condição LGBT de uma forma geral e especificamente à realidade dos

jovens que não estão na condição de heterossexuais. Desta maneira, novas formas ou

reformas devem ser criadas e realizadas para que a marginalização e a violência não

mais ocorra e a justiça e equidade sejam garantidas para todos os cidadãos.
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A cidadania Antiga e a cidadania Moderna: algumas considerações introdutórias
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Resumo
Este artigo aborda algumas características da cidadania antiga e da cidadania moderna
procurando contribuir com o debate sobre o papel do cidadão na contemporaneidade.
Palavras-chaves: Política; Democracia; Cidadão; Direitos humanos; Educação.

Resumo
Tiu  artikolo  diskutas  kelkajn  karakterizaĵojn  de  antikva  civitaneco  kaj  moderna
civitaneco serĉas kontribui al la debato sur la civitano rolo en nuntempa socio.
Ŝlosilvortoj: Politiko; Demokratio; Civitano; Homaj rajtoj; Eduko.

Abstract
This  article  discusses  about  some characteristics  of  ancient  citizenship  and modern
citizenship  seeking  to  contribute  to  the  debate  on  the  role  of  the  citizen  in  the
contemporary world.
Key-words: Politics; Democracy; Citizen; Human rights; Education.

A palavra cidadania vem do latim civitas, que significa “cidade” e tem como

correspondente o  politikós grego,  de  polis (πόλις),  “cidade-estado”.  Esses  conceitos

fazem referência à vida na cidade e a participação nos negócios públicos. Os gregos 

13 É doutor em Educação pela Universidade Estadual de São Paulo – USP, mestre em Filosofia pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/ SP, especialista em Sociologia e História do Trabalho
pelo  Centro  Universitário  Fundação  Santo  André  –  CUFSA,  graduado  em  Filosofia  pelo  Centro
Universitário Claretiano de Batatais – CEUCLAR. É docente titular de Filosofia na Universidade Paulista.
Atua na Linha de Pesquisa de Políticas públicas e formação de professores na perspectiva filosófica e
psicológica. Esse artigo é uma parte da pesquisa em andamento – Ética, cidadania e educação: reflexões
filosófico-pedagógicas –, que conta com o apoio da Universidade Paulista - UNIP.
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inventaram a política e a democracia, uma vez que na Grécia antiga os políticos eram

os politikós, aqueles que cuidavam das coisas da polis, ou seja, das coisas da cidade, do

bem comum. Segundo Jean Pierre Vernant,  em “As origens  do pensamento grego”

(1998), após a queda do poder micênico pela invasão das tribos dóricas, se estruturou

paulatinamente  na  Grécia  antiga  um  novo  tipo  de  organização  social  e  política.  A

cidade deixa de ser organizada em torno do palácio real e se volta para ágora, para o

espaço público em que se debatem problemas de interesses comuns. Mas antes de

atingir um estágio de igualdade entre os cidadãos, foram necessárias várias reformas

no sistema político ateniense. 

No regime aristocrático,  que perdurou entre  os  séculos  IX  e  VI  a.C.,  os

eupátridas, que significa “nascidos de pais nobres”, detinham a maior parte das terras

e  o  direcionamento  do  governo  e  que,  portanto,  beneficiava  os  seus  próprios

interesses.  No  extrato  menos  privilegiado  da  sociedade  encontravam-se  os  muitos

camponeses e artesões pobres que poderiam ser escravizados por dívidas (Cf. FUNARI,

2013, p.33). A intensificação do comercio possibilitou a ascensão econômica de uma

parte da população, em especial dos comerciantes, que, entre os séculos VII e VI a.C.

conseguiram ampliar os seus rendimentos. Adquirindo mais poder econômico a classe

dos  comerciantes  passa  a  exigir  também  maior  participação  na  esfera  política.  A

pressão  por  reformas  foi  lentamente  surtindo  efeitos.  Drácon,  em  621  a.C.,  foi  o

legislador responsável por redigir novas leis e fazer com que as mesmas se tornassem

conhecidas e aplicáveis a todos. Até este momento, as leis não eram escritas, apenas

orais. Por serem leis muito rigorosas, inclusive com a pena de morte para vários crimes,

o termo “draconiano” tornou-se famoso e sinônimo  de  medida excessivamente severa

ou drástica. Contudo, elas não eliminaram o privilégio econômico e político da 
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aristocracia  eupátrida  (Cf.  FUNARI,  2013,  p.33).  Já  a  reforma  protagonizada  pelo

arconte ateniense Sólon,

[...]  em  594  a.C.,  favoreceu  o  desenvolvimento  econômico  da
indústria  e  do  comércio,  cancelou  dívidas  dos  cidadãos  pobres  e
acabou com o sistema de escravidão por endividamento, segundo o
qual os atenienses pobres deviam pagar suas dívidas com o trabalho
escravo.  Sólon  conferiu  mais  poderes  à  assembleia  popular  dos
cidadãos (Eclésia) e vinculou os direitos políticos às fortunas e não
mais aos privilégios de sangue ou às ligações familiares.

No período entre os séculos  VII e V a.C. ocorrem várias transformações na

organização  política  ateniense,  impulsionadas  pelo  conflito  de  interesses,  que

recrudescia. Iniciando por Dracon e passando por Sólon, Pisístrato e culminando com

Clístenes e Péricles a transição do poder aristocrático para o democrático se consolida.

Segundo Funari (2013),  essa fase democrática atingiu seu ápice no período em que

Péricles

[...]  se  tornou líder  dos  democratas  em 469  a.C.  Nessa  época,  os
cargos políticos ligados à redação das leis e sua aplicação tornaram-se
legalmente acessíveis tanto aos cidadãos ricos como aos pobres, e as
palavras justiça e liberdade passaram a ser referenciais importantes
no imaginário ateniense. Entre 440 e 432 a.C., Péricles comandou a
construção  de  diversos  edifícios  monumentais  na  cidade  que  se
tornou o centro artístico, econômico e intelectual da Grécia. (2013,
p.35).

É nesse quadro urbano que surge o cidadão da polis. E o que significa ser

cidadão nesse contexto? Os cidadãos eram considerados iguais entre si  e possuíam

direito de participar das decisões públicas. Conforme Manzini-Covre:

Na  atuação  de  cada  indivíduo,  há  uma  esfera  privada  (que  diz
respeito ao particular) e uma esfera pública (que diz respeito a tudo 
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que é comum a todos os cidadãos). Na  polis grega, a esfera pública
era relativa  à atuação dos homens livres  e a  sua responsabilidade
jurídica e administrativa pelos negócios públicos. (1995, p.16)

Os cidadãos atuavam num regime democrático. A palavra democracia vem

do grego démokratía e é formada pela junção das palavras dêmos e kratía. Dêmos era

a  designação  dos  grupos  que  formavam  as  tribos  da  cidade  de  Atenas,  de  modo

genérico,  cidadãos,  “povo”  (Cf.  CHAUI,  2002,  p.497).  Kratía significa  força,  poder.

Démokratía, portanto, significa poder do povo, poder dos cidadãos. Significa que os

cidadãos, na democracia grega, tinha poder de decidir, poder de definir o destino da

polis, da cidade, do bem comum. A democracia ateniense era direta, o que significa

que  todos  que  eram  considerados  cidadãos  podiam  participar  das  discussões  e

decisões da assembleia popular (Eclésia). Essa igualdade entre os cidadãos atenienses,

os politikós, eram amparada pelas leis. Mas quem eram os cidadãos em Atenas?

Em Atenas, eram considerados cidadãos apenas os homens adultos
(com mais de 18 anos de idade) nascidos de pai e mãe atenienses.
Apenas pessoas com esses atributos podiam participar do governo
democrático  ateniense,  o  regime  político  do  "povo  soberano".  Os
cidadãos  tinham  três  direitos  essenciais:  liberdade  individual,
igualdade com relação aos outros cidadãos perante a lei e direito a
falar na assembleia. (FUNARI, 2013, p.36).

Eram considerados cidadãos os nascidos em Atenas, do sexo masculino e

que tivessem cumprido o serviço militar. Dessa forma, muitos ficavam de fora como as

mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos. 14 Aqueles que não eram politikós

eram considerados idiotikós (do prefixo gr. idio, próprio, particular), no sentido de só se

14. Estima-se que em 431 a.C., em Atenas, havia cerca de 310 mil habitantes. Desses: “172 mil cidadãos
com suas famílias,  28.500  estrangeiros com suas famílias e 110 mil  escravos”  (FUNARI,  2013,  p.38).
Calcula-se que desse montante aproximadamente 13,5%, cerca de 42 mil pessoas, eram cidadãos com
plenos direitos.
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preocuparem  consigo  mesmo  e  não  com  as  questões  públicas.  A  legislação

estabelecida vale para todos os cidadãos, que, por sua vez, podem fazer parte dos

tribunais e das assembleias. As leis, que foram paulatinamente instituídas, substituem

o uso da violência para resolver os conflitos e ordenam a vida na polis. (Cf. VERNANT,

1988, p. 73). Foi o período de apogeu da democracia ateniense.

Contudo, ser político não é uma questão meramente contingente, mas sim

uma  condição  em  conformidade  com  a  natureza  humana,  pensa  Aristóteles.  O

estagirita, em “Política”, expõe sua tese do homem como zóon poliktikon, como animal

político,  uma vez  que  “[...]  o  homem,  por  natureza,  é  um  animal  político  [isto  é,

destinado a viver em sociedade]” (2001, p. 56). O ser humano é um indivíduo que

precisa viver em grupo, ou seja, não vive sozinho e isolado. Viver na companhia de

outros  seres  humanos  é  condição necessária  para  a  sobrevivência  e  satisfação das

necessidades vitais dos seres humanos. Aristóteles afirma que a polis é uma associação

e que

[...] toda associação é estabelecida tendo em vista algum bem [...];
por conseguinte, a sociedade política [pólis], a mais alta dentre todas
as associações, a que abarca todas as outras, tem em vista a maior
vantagem possível, o bem mais alto de todos. (2001, p. 53)

Dessa forma, “[...] a sociedade é uma grande comunidade que busca uma

finalidade  exatamente  da  mesma  maneira  que  em  um  indivíduo:  a  felicidade”

(PEGORARO, 2006, p.55). O homem não vive sozinho não porque não quer, mas sim

porque não pode, uma vez que na perspectiva de Aristóteles ele é naturalmente um

animal político, um zóon poliktikon. Se é verdade que o homem só se realiza na vida

em sociedade também é verdade que o viver coletivo implica estabelecer regras de 
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convivência  e  relações  políticas.  Assim,  embora  outros  animais  também  vivam

reunidos, só o homem, por ser dotado de logos, é capaz de discernir entre o bem e o

mal e estabelecer regras de convivência. Conforme expõe em “Política”:

Que o homem é um animal político em um grau muito mais elevado
que as abelhas e outros animais que vivem reunidos é evidente. A
natureza, conforme frequentemente dizemos, não faz nada em vão;
ela  deu  somente  ao  homem o  dom do discurso  (lógos).  [...]  Com
efeito,  é  isso  que  distingue  essencialmente  o  homem  dos  outros
animais:  discernir  o  bem  e  o  mal,  o  justo  e  o  injusto,  e  outros
sentimentos  dessa  ordem [as  qualidades  ou propriedades  de suas
ações]. Ora, é precisamente a comunicação desses sentimentos o que
engendra a família e a cidade. (ARISTÓTELES, 2001, p. 57)

O ser humano é naturalmente inclinado para a vida em sociedade, para

estabelecer regras de convivência e relações políticas. E na medida em que é dotado de

logos é  capaz  de  discernir  entre  o  certo  e  o  errado,  entre  o  justo  e  injusto.  A

comunidade política se fundamenta em uma constituição que estabelece as leis que

devem ser seguidas.

Ainda segundo Aristóteles, quando um governo é exercido visando o bem

comum prevalece a  justiça,  mas  quando é  exercido visando interesses  particulares

torna-se degenerado. A política é considerada uma ciência prática, deve visar o bem

comum, possibilitar a realização plena dos cidadãos, ou seja, que possam ser felizes.

Assim, na perspectiva de Aristóteles, ética e política estão inter-relacionadas, uma vez

que  ambas:  “[...]  visam  dois  pontos  centrais:  formar  o  cidadão  para  a  justiça  e

gerenciar o bem comum a todos os cidadãos, através de um governo intencionado

nessa direção”  (PEGORARO,  2006,  p.57).  Portanto,  na  medida em que o homem é

naturalmente um ser político, a vida social é a condição imprescindível para que ocorra 
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sua  realização  plena.  Essa  realização  ocorrerá  de  modo  mais  satisfatório  em  uma

sociedade governada com justiça e tendo como objetivo precípuo o bem comum.

Vale destacar, no entanto, que embora o pensamento de Aristóteles tenha

uma contribuição fundamental  para se pensar as relações políticas,  ele expressa os

mesmo limites  de sua época,  ou  seja,  nem todos  eram considerados  cidadãos,  ou

melhor, apenas uma minoria, uma vez que as mulheres, as crianças, os estrangeiros e

escravos  não  participavam  da  cidadania.  Para  Aristóteles,  a  existência  de  cidadãos

livres,  com  tempo  para  se  dedicarem  aos  interesses  públicos,  torna  necessária  a

existência de escravos. E a escravidão, segundo ele, tem por base elementos naturais.

Da  mesma  forma  que  as  pessoas  naturalmente  se  organizam  em  sociedade,  há

também diferenças  naturais  entre  as  pessoas.  O pressuposto  da  diferença  natural,

aceito por Aristóteles, e também por seus pares, orienta sua concepção política  (Cf.

FARIA,  1994,  p.66).  Aristóteles  ainda  considera  que  os  trabalhadores  e  artesãos,

mesmos que livres, não são cidadãos porque não tem tempo para participarem das

assembleias e do governo das coisas públicas (Cf. ARISTÓTELES, 2001, livro III).

Mas,  no  decorrer  do  processo  histórico,  a  definição  de  cidadão  foi  se

modificando. Foi ampliado para um maior número de pessoas, passando a englobar

um conjunto de valores sociais que determinam o conjunto de deveres e direitos dos

cidadãos.  Há  um  longo  percurso  entre  a  cidadania  antiga  e  a  moderna.  Segundo

Manzini-Covre:

Embora  fossem  escravistas,  as  sociedades  grega  e  romana
promoveram em suas cidades certo exercício da cidadania. Contudo,
no período que vai do século V ao XIII, surgiu a sociedade feudal –
que era rural. Foi só com o desenvolvimento da sociedade capitalista
(cujo  início  podemos  talvez  situar  no  século  XV),  com  a  longa
ascensão da burguesia em luta contra o feudalismo, que se retorna 
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pouco a pouco ao exercício da cidadania, como parte da existência
dos homens vivendo novamente em núcleos urbanos. (1985, p. 17)

Em  sua  construção  teórica,  a  configuração  do  Estado  constitucional

democrático  moderno  segue  um  longo  caminho,  passando  pelas  contribuições  do

pensamento de Maquiavel, pelas teorias contratualistas de Thomas Hobbes, por John

Locke, por pensadores iluministas como Rousseau, Montesquieu, Kant, entre outros.

Este  Estado  moderno  tem  como  base  a  ideia  que  a  sua  legitimidade  apoia-se  na

representatividade da sociedade. O Estado é uma instituição composta por um poder

político  organizado,  que  administra  a  vida  social  em  relação  a  um  determinado

território,  de  acordo  com  os  pactos  acordados  com  a  sociedade.  No  Estado

democrático moderno subjaz  a  ideia que o poder político é,  ao menos em tese,  a

manifestação da vontade dos cidadãos e que estes possuem direitos e deveres para

com a sua comunidade. Como marca concreta do processo dialético entre a teoria e

prática, situam-se as revoluções burguesas – Revolução Gloriosa de 1688, na Inglaterra

e Revolução Francesa de 1789. “Com elas”, afirma Manzini-Covre,

[...]  estabelecem-se  as  Cartas  Constitucionais,  que  se  opõem  ao
processo de normas difusas e indiscriminadas da sociedade feudal e
as  normas arbitrárias  do regime monárquico ditatorial  anunciando
uma relação jurídica centralizada, o chamado Estado de Direito. [...]
Assim diante da lei,  todos os homens passaram a ser considerados
iguais,  pela  primeira  vez  na  história  da  humanidade.  Esse  fato  foi
proclamado  principalmente  pelas  constituições  francesa  e  norte-
americana, e reorganizado e ratificado, após a II Guerra Mundial, pela
Organização das Nações Unidas (ONU), com a Declaração Universal
dos Direitos do Homem (1948). (1985, p. 18)

As democracias modernas apoiam-se no conceito de representatividade e

não seguem mais o  modelo de democracia  direta como a grega.  Isso significa que

enquanto os cidadãos, na democracia grega, participavam diretamente das decisões, 
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discutindo e votando sobre as mesmas,  nas democracias representativas elegem-se

representantes  como,  por  exemplo,  vereadores,  deputados,  prefeitos  para

representarem os interesses do povo. Atualmente, nas democracias modernas, pelo

menos em tese, todos os seus membros são considerados cidadãos e são dotados de

direitos e deveres. Pelo menos em teoria, a cidadania não se encontra restrita a uma

classe social com direitos e favorecimentos que outras classes não possuem. Não há

base legal para isso, uma vez que as constituições dos diversos países, em sua maioria,

garantem os direitos básicos ao ser humano. Ainda que diferentes como pessoas, todos

possuem o mesmo valor enquanto ser humano e as mesmas prerrogativas asseguradas

pela legislação. Dessa forma, configura-se o plano simétrico da igualdade: igualdade no

valor enquanto pessoa e igualdade enquanto cidadão, uma vez que não é necessária

nenhuma formação técnica especial para ser cidadão, ou para ter os direitos humanos.

Para ser cidadão é necessário apenas pertencer juridicamente ao país, por nascimento

ou naturalização.15

A Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH) é um documento

basilar para o exercício moderno da cidadania, uma vez que os direitos explicitados

neste  texto foram incorporados pelas  constituições  dos vários  países  democráticos.

Essa declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em

dezembro de 1948 e contou com aprovação de ampla maioria dos países signatários,

inclusive do Brasil.16

15.  Há também uma diferença entre a cidadania ativa, ou seja, daqueles que exercem seus direitos
políticos, e a cidadania simples, daqueles que ainda não estão habilitados legalmente para exercer esses
direitos, como, por exemplo, as crianças. Mas, de modo geral, todos são cidadãos.
16.  A Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH) foi proclamada pela Assembleia Geral das
Nações Unidas (ONU), em 10 de dezembro de 1948 e contou com 48 votos a favor e nenhum contrário, 8
abstenções e 2 ausências.
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Segundo o filósofo político Norberto Bobbio (2000), as palavras contidas no

início da Declaração: “Todos  os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e

direitos”,   não eram novas quando foram proclamadas.  A defesa da liberdade e da

igualdade já aparecia nos jusnaturalistas, em Locke, na “Declaração de independência

dos  estados  americanos”,  de  1776  e  na  “Declaração dos  Direitos  do Homem e do

Cidadão”, de 1789. Mas o que é novo é o campo de validade que busca alcançar com

suas disposições. Assim, é possível falar, de um modo geral, de três grandes etapas da

busca de consolidação dos direitos do homem.

Em uma primeira etapa, os direitos naturais ficam restritos ao plano ideal

de uma teoria filosófica. É o caso da defesa feita pelos jusnaturalistas e por Locke. Em

uma  segunda  etapa,  os  direitos  naturais  são  inseridos  em  algumas  constituições

liberais e democráticas modernas. Daí, que esses direitos deixam de ser apenas ideais e

tornam-se direitos constitucionais e, dessa forma, ganham o apoio de uma jurisdição e

a proteção do poder público. A terceira etapa ocorre quando a  Assembleia Geral das

Nações  Unidas  reconhece  os  direitos  naturais  e  esses  passam  a  fazer  parte  da

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Dessa forma, passa a existir uma

pretensão  de  proteção  na  esfera  internacional,  isto  é,  até  contra  o  Estado  em

particular, quando esse faltar com seus compromissos, de modo que “[...] o indivíduo,

de sujeito de uma comunidade estatal, passou a ser também sujeito da comunidade

internacional, potencialmente universal.” (BOBBIO, 2000, p. 486).

Entretanto,  isso  não  garante  o  respeito  aos  direitos  humanos

universalmente reconhecidos, uma vez que em muitos países os seus cidadãos não

conseguem  contar  nem  com  a  proteção  dos  direitos  assegurados  pela  própria

constituição nacional e quando buscam por proteção internacional, nem sempre 
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conseguem o reconhecimento pleiteado ou mesmo uma condição de vida digna.

Bobbio  também aborda  uma quarta  etapa  na  evolução  dos  direitos  do

homem, denominada por ele de “especificação dos direitos”, que surgiu nos últimos

anos.  Segundo  ele,  a  expressão  “direitos  do  homem”  defendida  pela  Declaração

Universal, já soa um tanto genérica.17 Assim, especificações ulteriores vão se fazendo

necessárias conforme vão surgindo reivindicações que conseguem ganhar justificação,

como por exemplo, em relação às mulheres, à infância, aos idosos, aos enfermos, aos

deficientes, entre outros.

Tal fato revela o desenvolvimento coerente da ideia de cidadão dotado de

direitos, uma vez que novos direitos vão sendo pleiteados, justificados e ganhando um

estatuto jurídico no âmbito da constituição. Explicita também o caráter dinâmico dos

direitos  humanos,  ou  seja,  que  eles  podem  sempre  ser  aperfeiçoados  ou  mesmo

revistos quando necessário.  Nesse processo,  o exercício ativo da cidadania tem um

papel fundamental. 

Foi abordado acima que os cidadãos são dotados de direitos e deveres e

que  diferentemente  da  democracia  antiga,  nas  democracias  modernas  todos  os

membros, pertencentes juridicamente, são considerados cidadãos. Mas cabe salientar

que apenas ser  considerado cidadão não significa ser  cidadão de fato.  Ser  cidadão

implica em ser capaz de exercer seus direitos e cumprir com seus deveres. E quais são

esses direitos e deveres? Manzini-Covre (1995), com base na Declaração Universal dos

Direitos do Homem, resume alguns aspectos importantes:

[...]  todos  os  homens  são  iguais  ainda  que  perante  a  lei,  sem
discriminação de raça, credo ou cor. E ainda: a todos cabem o 

17.  A própria ONU não adota mais o nome original Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas
sim Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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domínio sobre seu corpo e sua vida, o acesso a um salário condizente
para  promover  a  própria  vida,  o  direito  à  educação,  à  saúde,  à
habitação, ao lazer.  E  mais:  é direito de todos poder  expressar-se
livremente,  militar  em  partidos  políticos  e  sindicatos,  fomentar
movimentos sociais,  lutar por  seus valores.  Enfim,  o direito de ter
uma vida digna de ser homem. (1995, p.9)

Todo ser humano tem direito a meios para a manutenção de sua vida e de

seus familiares, tem direito a cuidar de sua saúde, a ter acesso à educação, à moradia,

ao  lazer,  a  poder  viver,  enfim,  com  dignidade  e  bem  estar.  Em  contrapartida  os

cidadãos também têm deveres:

[...]  ser próprio  fomentador da existência  dos direitos  a todos,  ter
responsabilidade em conjunto pela coletividade, cumprir as normas e
propostas  elaboradas  e  decididas  coletivamente,  fazer  parte  do
governo, direta ou indiretamente, ao votar, ao pressionar através dos
movimentos  sociais,  ao  participar  de  assembleias  –  no  bairro,
sindicato,  partido  ou  escola.  E  mais:  pressionar  os  governos
municipal,  estadual,  federal  e  mundial  (em  nível  de  grandes
organismos internacionais como o fundo Monetário Internacional –
FMI). (MANZINI-COVRE, 1995, p.9)

O cidadão possui vários direitos, mas também possui alguns deveres, como

cumprir com as normas e leis democraticamente estabelecidas,  participar direta ou

indiretamente  das  decisões  políticas  e  ainda,  o  mais  importante,  ser  um  agente

fomentador para que os direitos existam na realidade e não apenas no plano teórico.

Para  tal  fim,  os  cidadãos  devem  pressionar  o  poder  público  para  que  haja  o

cumprimento dos direitos constitucionais. Dessa forma, a consciência dos direitos e

deveres e o engajamento dos cidadãos tornam-se as molas propulsoras do processo de

efetivação  de  uma  vida  coletiva  melhor.  Mas  tal  condição  se  evidencia  na

contemporaneidade?
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Segundo o  sociólogo Zygmunt  Baumam (1997),  uma boa forma para  se

pensar  a  condição  dos  seres  humanos  na  chamada  pós-modernidade,18 e  seu

envolvimento com as  questões político-sociais,  é  usar  a  metáfora de vagabundos e

turistas.  Tanto  o  vagabundo,  quanto  o  turista  se  movem  em  espaços  territoriais

habitados por outras pessoas, que  seguem com seus compromissos diários, que não

afetam nem o vagabundo nem o turista. Ambos têm uma permanência temporária e

não pertencem ao território. Os encontros ocorrem de forma rápida e superficial, sem

necessidade de envolvimento. O turista ao menos é bem vindo, pois pode pagar por

sua liberdade, enquanto o vagabundo não costuma ser bem vindo, pois não podendo

pagar não goza dos mesmos privilégios. Segundo Baumam, ambos são liberados da

responsabilidade moral. O problema que o sociólogo polonês identifica é que

No  mundo  pós-moderno,  o  vagabundo  e  o  turista  não  mais  são
pessoas e condições marginais. Convertem-se em moldes destinados
a  absorver  e  configurar  a  totalidade  da  vida  e  o  conjunto  da
cotidianidade; modelos pelos quais se medem todas as práticas. [...]
O turismo não é algo que alguém pratica quando de férias.  A vida
normal  –  se  tem  que  ser  vida  boa  –  deve  ser,  deveria  ser,  férias
contínuas. (1997, p.338)

Baumam (1997) lembra que Bakhtin definiu como “cultura do carnaval”,

como  sendo  o  período  de  rompimento  da  rotina,  com  a  chegada  das  férias  e

possibilidade de quebra da normalidade com liberação dos papeis sociais, situação que

se  converte  agora  em  norma  padrão.  As  férias,  que  poderiam  ser  um  momento

passageiro de recarga das  energias,  se convertem em ideal  cotidiano de férias  dos

compromissos, da responsabilidade moral, da  participação nos assuntos coletivos. Tal 

18. A partir da publicação original da obra Modernidade liquida, em 2000, Bauman passa a denominar a
modernidade como uma “modernidade sólida” e a pós-modernidade como uma “modernidade líquida”.
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processo impregna todos os espaços e a ideia de cidadania converte-se na ideia do

cliente consumista e satisfeito.

Turista sempre, nas férias e na rotina do dia a dia. Turista em toda
parte, no estrangeiro e em casa. Turista na sociedade, turista na vida -
livre para operar seu próprio espaçamento estético, e perdoado por
se  esquecer  do  espaçamento  moral.  A  vida  é  o  antro  do  turista.
(BAUMAM, 1997p. 341)

Bauman (2011) identifica uma incapacidade política dos seres humanos na

pós-modernidade,  que  tem  origem  na  mesma  fonte  de  sua  incapacidade  moral.

Segundo ele: “Seguir o impulso moral significa assumir responsabilidade pelo outro,

que, por sua vez, leva ao engajamento no destino do outro e ao comprometimento

com seu bem-estar” (2011, p.138). Mas tal engajamento não ocorre, antes se identifica

um desengajamento. A ideia de cidadania não deveria se estreitar a ideia do cliente

satisfeito, que tem seus direitos de consumidor respeitados e se limitam a condição de

tutelados.  A  cidadania  “[...]  não  exige  súditos  disciplinados  nem  consumidores  de

serviços  sociais  prestados  em busca  de  satisfação [...]”  exige,  antes,  cidadãos,  que

sejam  responsáveis  e  por  vezes  até  obstinados,  defende  o  sociólogo  polonês

(BAUMAN, 2011, p.386).

Ser  responsável  significa  responder  por  suas  ações  e  não  seguir

simplesmente todas as regras de forma acrítica. O que pode ajudar na construção da

cidadania é, segundo Baumam, 

[...]  a  consciência  da  íntima  conexão  (e  não  contradição!)  entre
cidadãos autônomos, moralmente autossustentados e independentes
(por isso muitas vezes rebeldes, incômodos e desagradáveis); e uma
comunidade  política  plenamente  desenvolvida,  reflexiva  e
autorrestaurativa.  Eles  só  podem  se  manifestar  juntos;  um  não  é
pensável sem o outro.” (2011, p.387).
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Pressupondo que ninguém nasce cidadão ativo e responsável e que este,

por sua vez, exerce um papel fundamental na construção de uma sociedade melhor, é

forçoso aceitar também que a educação exerce um papel fundamental nesse processo,

uma vez que a cidadania ativa é uma construção a ser realizada e não algo dado  a

priori. 

Na Constituição Federal brasileira, em seu artigo 205, encontra-se explícito

que todos têm direito à educação, e que esta é um dever do Estado e da família e,

também, conta com a cooperação da sociedade. O Estado garante a educação formal

regular,  enquanto a  família  propicia,  geralmente,  uma educação básica  inicial.  Mas

como ninguém é imune ao próprio contexto vivido, a própria sociedade em suas várias

instâncias exercem um conjunto de influências na formação do indivíduo, que pode

propiciar a assimilação de determinados habitus pelos sujeitos. O mesmo artigo 205 da

Constituição  explicita  que  a  educação  tem  como  objetivo  o  “[...]  pleno

desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho”. O que significa afirmar que a educação deve assegurar o

“pleno  desenvolvimento  da  pessoa”?  Pode  se  pressupor  que  a  educação  almeja

desenvolver as potencialidades físicas, intelectuais e morais do educando, para que ele

se torne, em ultima instância, um ser crítico, autônomo e responsável, preparado para

o  exercício  da  cidadania  e  para  o  mundo  do  trabalho.  O  “exercício  da  cidadania”

pressupõe uma atitude proativa com conhecimento dos direitos e deveres. 

Destarte, há uma inter-relação entre a educação e a cidadania, uma vez

que a educação deve propiciar que o educando se torne um cidadão pleno, ou seja,

crítico, autônomo e responsável, que exerça sua cidadania e assim atue para que os

direitos previstos a todos os cidadãos caminhem rumo à concretização. Para tal fim, os 
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cidadãos devem pressionar o poder público para que haja o cumprimento dos direitos

constitucionais. Dessa forma, a educação deve formar o cidadão ativo, este com uma

atitude  proativa  fiscaliza  e  pressiona  o  poder  público  para  que  os  direitos

constitucionais  seja  efetivados  e,  também,  fomentar  aperfeiçoamentos  do  sistema

político,  tornando-o  mais  transparente  e  representativo,  com  mecanismos  de

participação popular.

Considerando que os cidadãos são os responsáveis pelo seu próprio  devir

coletivo,  que  a  formação  para  a  cidadania  pressupõe  um  processo  formativo

educacional, que a educação, por sua vez, pode ser um instrumento de manutenção ou

transformação do status quo e que há outros vetores influenciando esse processo; faz-

se  necessário  que  tais  questões,  continuem  sendo  discutidas  por  educadores,

sociólogos,  filósofos,  mas,  sobretudo,  pelos  próprios  cidadãos,  de  forma  ampla,

profunda e consequente.

A  discussão  sobre  a  cidadania  contemporânea  não  pode  prescindir  de

considerar que é necessário aprender com a história humana, que houve um longo

caminho de construção da cidadania,  mas que ela ainda continua um processo de

construção, aberto, contraditório e passível de constantes aperfeiçoamentos.
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Resumo
Esse artigo tem como objetivo defender que a educação não formal poderá ser um
instrumento de práxis pedagógica emancipadora e libertadora e será permeado pelos
referenciais teóricos de Adorno e Freire que corroborarão tal defesa. A educação não-
formal torna-se um instrumento que contribui com a sociedade, na medida em que faz
o caminho inverso da educação formal, isto é, aproxima-se dos sujeitos, os reconhece
em toda sua dinâmica social, histórica, cultural e, ao sair do formalismo, desenvolve e
potencializa os sujeitos para assumirem um novo entendimento, mais humano e ético,
construído pelo movimento dialético entre teoria e prática. A educação não-formal ao
desenvolver  nos  sujeitos  os  valores  da  cidadania,  enquanto  ação  consciente  dos
direitos e deveres, converge e fundamenta uma proposta educacional que tem como
pilares  a  democracia,  a  cidadania  e  a  emancipação.  Não  há  como  educar  para  a
cidadania,  se  a  ação  não  for  democrática  e  tiver  caráter  autoritário.  Aprende-se
também  por  meio  dos  exemplos,  portanto  a  educação  para  a  cidadania  vem  em
sentido  contrário  à  rotina,  ao  que  é  preestabelecido,  aos  tabus  ideológicos,  às
intenções ambíguas ou distorcidas. É,  pois, indissociável  dos processos de formação
pessoal e social, estando em permanente construção. 
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Resumo
Tiu artikolo celas argumenti ke ne-formala edukado povas esti liberiga kaj emancipaj
praxis eduko ilo kaj estas saturita per teoriaj kadroj de Adorno kaj Freire konfirmi tian
defendon. Ne-formala edukado iĝas ilo kiu kontribuas al socio, en kiuj ĝi estas la alia
maniero de formala eduko, te, alproksimigante la subjekto, ĝi rekonas en ĉiuj ĝiaj sociaj
dinamikoj, historiaj, kulturaj kaj, ĝi lasis la formalismo, disvolvas kaj utiligas la temoj
supozi  nova kompreno, pli  homa kaj etikaj,  konstruita de la dialektika movado inter
teorio kaj praktiko. Neformala edukado por disvolvi la temon la valoroj de civitaneco,
dum agado konscia de la rajtoj kaj devoj konverĝi kaj fondis eduka propono kiu estas
fondita  sur  la  demokratio,  civitaneco  kaj  emancipiĝo. Ne  estas  maniero  eduki  por
civitaneco,  se  la  ago  estas  nedemokratia  kaj  aŭtoritata  karaktero  havas. Vi  lernos
ankaŭ tra ekzemploj, do la instruado de civitaneco venas en la kontraŭa direkto al la
rutino,  ĝi  estas  antaŭdeterminita,  la  ideologia  tabuoj,  la  ambigua  aŭ  distordita
intencoj. Estas do nedisigebla de la procezoj de persona kaj socia edukado, estante en
permanenta konstruo.
Ŝlosilvortoj: neformala edukado; emancipiĝo; Civitaneco.

The authors did not send abstract in English. 

Caminhos da Educação não formal para a emancipação do cidadão

O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos.
A cobiça envenenou a alma dos homens...levantou no mundo as muralhas do
ódio... e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e morticínios.

Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. 
A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.

Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e
cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.

Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. 
Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. 

Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido.
Charles Chaplin (O GRANDE Ditador, 1940).
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A  educação  não-formal  pode  ser  desenvolvida  sem  uma  exigência  de

tempo e  espaço,  porém,  deve ser  pensada no coletivo e  utilizando-se  de métodos

conforme a realidade e as necessidades identificadas nos sujeitos, nos espaços sociais,

ou  na  demanda  destes.  Neste  sentido,  buscará  elementos  para  a  “formação  dos

indivíduos,  como  cidadãos,  [...]  no  sentido  de  abranger  e  abarcar  todos  os  seres

humanos, independentemente de classe social, idade, sexo, etnia, religião etc.” (GOHN,

2010, p. 25).

Nas  classes  sociais  em  que  o  trabalho  é  realizado,  deve-se  levar  em

consideração  o  “desenvolvimento  de  novos  valores,  recuperação  da  autoestima,

desenvolvimento de práticas  solidárias,  cidadãs”  (GOHN,  2010,  p.  27),  tendo como

base uma ação da práxis, que para Gohn (2010) refere-se a uma ação social engajada,

pois  tem  como  objetivo  a  busca  pela  emancipação  humana  e,  assim,  pode  ser

exercitada em todos os espaços sociais, humanos e naturais, diferente de uma ação

que tem como prioridade a política que encurrala, paralisa e corrompe os sujeitos.

Adorno (1995,  p.  169)  ressalta  que pela emancipação humana o sujeito

adquire  poder  de  decisão  e  coragem,  servindo-se  de  forma  autônoma  do

conhecimento  e  buscando  entendimento,  sem  a  tutela  de  outrem,  pois  o

“esclarecimento é a saída dos homens de sua auto-inculpável menoridade”, fruto de

um processo educacional que visa a preparação para o mercado de trabalho e, dessa

forma,  a  educação  passa  a  ter  um  caráter  autoritário.  Salienta  ainda  que  “é

efetivamente muito interessante este fenômeno da continuidade mundial do domínio

da  educação  não  emancipadora,  embora  a  época  do  esclarecimento  já  vigore  há

tempos” (ADORNO, 1995, p. 173-174).

Freire (2010, p. 26) desafia a assumir uma postura de não neutralidade, de 
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uma  adesão  “à  mudança  que  ocorre  no  sentido  da  verdadeira  humanização  do

homem, de seu ser mais, ou fica a favor da permanência”, isto é, ao invés de emancipá-

lo direciona o homem para o aprisionamento. Assim, o educador não formal, por sua

opção,  poderá  frear  as  transformações,  mitificar  a  realidade,  dar  um  caráter

assistencialista,  imobilizador,  de  incapacidade,  de  manipulação,  ou  desvelá-la,

potencializando e emancipando os sujeitos,  o que irá determinar quais métodos ou

técnicas serão utilizadas.  

Por isso, da necessidade de ter como base uma ação da práxis, conforme

aborda Gohn (2010), e que Adorno no texto “Notas Marginais sobre Teoria e Práxis” (p.

14) afirma que há uma relação de descontinuidade entre a práxis e a teoria,  visto que

para ele são “autônomas”, mas não independentes. Adorno sustenta que se a práxis

utilizasse somente a teoria como condutora mestra, “endurecer-se-ia doutrinariamente

e, além disso, falsearia a teoria”, pois poderia ser uma teoria alienante, determinada

ideologicamente; e que as teorias mais eficazes seriam aquelas que foram construídas

sem pensar em sua aplicação, uma vez que não sofreram influência em sua construção.

E, assim sendo, conclui que sua interdependente autonomia dá condições para que se

faça a confrontação crítica, numa aproximação distanciada:

A práxis  é a fonte de onde a teoria extrai  suas forças,  mas não é
recomendada por esta. Na teoria, ela aparece meramente, e mesmo
de  maneira  necessária,  como  ponto  cego,  como  obsessão  pelo
criticado; nenhuma teoria crítica pode ser desenvolvida nos aspectos
particulares  sem  sobrestimar  o  particular;  mas,  sem  a
particularidade, ela seria nula. Enquanto isso, o ingrediente de ilusão
que  isso  implica  previne  contra  as  transgressões  em  que  ele
continuamente se amplia (Notas Marginais sobre Teoria e Práxis, p.
14).
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Já Paulo Freire utiliza o termo práxis para caracterizar uma capacidade do

homem de atuar  e refletir.  Afirma também que “é  exatamente esta capacidade de

atuar,  operar  e  transformar  a  realidade  de  acordo  com finalidades  propostas  pelo

homem, à qual está associada sua capacidade de refletir, que o faz um ser da práxis”,

da mesma forma ressalta que que o agir e o refletir, como constituintes inseparáveis da

práxis,  são  a  forma  de  existência  humana,  o  que  não  significa  que  não  estão

condicionados, de modo absoluto, pela realidade em que o homem (FREIRE, 1983, p.

8).

Assim,  o  homem  agindo  sobre  o  mundo  em  processos  de  permanente

mudança e estabilidade, se constrói  carregado de história e cultura,  isto é, cria um

mundo  “de  acontecimentos,  de  valores,  de  ideias,  de  instituições.  Mundo  da

linguagem, dos sinais, dos significados, dos símbolos. Mundo da opinião e mundo do

saber.  Mundo da ciência,  da  religião,  das  artes,  mundo das  relações  de produção.

Mundo finalmente humano” (FREIRE, 1983, p. 25). Porém, Freire, assim como Adorno,

aponta  o  movimento  de  aproximação  distanciada,  por  meio  de  um  movimento

dialético, como alternativa de uma práxis que não pode ser cristalizada.

Desta  forma,  pela  educação  não  formal,  os  processos  socioeducativos

podem ser ressignificados,  os  objetivos construídos em conjunto e novos valores e

atitudes possibilitarão mudanças no sujeito e, como resultado, na sociedade (PIRES,

2007, p. 32). Gohn (2010, p. 28) afirma que os processos socioeducativos não formais

contribuem  para  que  haja  “emancipação  e  autonomia  dos  indivíduos,  vistos  como

sujeitos  do  processo  de  construção  de  saberes  e  do  próprio  processo  de

conhecimento”.

A educação é a única forma do dominado emancipar-se, tornar-se um ser 
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crítico, fazendo a leitura de mundo e compreendendo seu entorno, ao mesmo tempo

poderá desenvolver a autonomia ao não aceitar tudo que é posto, mas sim ao analisar

e modificar a realidade. Desse modo, terá condições para opinar a favor ou contra uma

determinada  norma  social  imposta,  adquirindo  uma  postura  observadora  com  voz

crítica,  de  maneira  que  se  sinta  pertencente  àquele  espaço  em  que  cresceu  e  se

desenvolveu, criando, consequentemente, raízes. 

Esse  sentimento  de  pertencimento,  adquirido  através  da  educação  não

formal,  vai  fazer  com  que  o  individuo  que  perdeu  o  entusiasmo  pelos  estudos  e

abandonou  a  educação  formal  volte.  Contudo,  muito  mais  crítico,  consciente  e

podendo realizar a práxis. Em razão de sua consciência, fará parte das decisões de seu

futuro,  por  conseguinte,  sua  confiança  e  a  autonomia  em  relação  aos  processos

decisórios  farão  a  diferença,  além  de  incentivar  e  motivar  o  resgate  de  outros

indivíduos que desistiram.

Não  se  conseguirá  avançar  no  trabalho  sem  antes  avançar  no

desenvolvimento  do  próprio  sujeito,  como  pessoa.  É  necessário  um  investimento

pessoal no processo de autoconhecimento no que concerne a necessidades, desejos,

emoções, sentimentos, suas motivações.... Assim reconhecendo-se, poderá realizar sua

escolha com consciência e reconhecer os outros (FREIRE, 2010, p. 28).

Adorno,  neste contexto,  ressalta que,  sendo mal  desenvolvido,  o sujeito

não  se  reconhece  e  utiliza-se  de  um  padrão  comportamental21.  Este  padrão

comportamental  converte-se em “um padrão social, por essa via se perpetua também

que os homens não são aqueles que eles mesmos são, portanto que eles são não-

idênticos”, internalizando papéis opressores brutais e dominadores em sua vida, 

21  Adorno utiliza o termo como a representação de um papel,  como a do teatro,  considerando-o
“repugnante” (1995, p. 177).
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repetindo tal comportamento da mesma forma que o receberam. Adorno (1995, p.

178) destaca que:

Há inúmeros adultos que no fundo apenas representam um ser adulto que

nunca conseguiram ser totalmente, e assim possivelmente precisam sobre-representar

sua identificação com tais modelos, exagerar, encher o peito, bravejar com voz adulta,

só para dar credibilidade frente aos outros ao papel mal-sucedido para eles próprios.

Creio  que  justamente  esse  mecanismo  gerador  da  menoridade  também  pode  ser

encontrado entre certos intelectuais.

Pelo  autoconhecimento,  o  processo  de  desenvolvimento  da

responsabilidade no que tange ao resultado das escolhas é mais eficiente. Desta forma,

com consciência e por meio de uma ação emancipada, o sujeito responsabiliza-se pelas

ações,  gestos,  pelo  olhar,  pelo  como  e  a  quem  fala.  Nesse  processo  de

autoconhecimento contribui  ao sujeito identificar  virtudes, defeitos, potencialidades

ocultas e que precisam ser desenvolvidas, a identificar as virtudes e os defeitos que

precisam ser melhorados para ser cada dia mais feliz. 

O  sujeito,  pela  educação  não  formal,  ao  compreender  que  ele  é

responsável  por seu desenvolvimento, mesmo sofrendo influência dos padrões sociais

impostos pela classe dominante, estará mais atento ao outro, respeitando e aceitando,

assim, seu modo de ser, além de compreender suas reações, seus comportamentos,

como  resultados  de  uma  construção  histórica.  Sendo  assim,  ao  criar  vínculos  de

confiança, desarma-se e permite-se que processos educativos cuidadosos e permeados

de  afeto  e  amor  sejam  dados  e  recebidos,  o  que  implica  intercomunicação  pelo

respeito;  a  luta  contra  o  egoísmo,  contra  uma  educação  imposta;  amar  os  seres

inacabados; compreender e ter esperança verdadeira no que pode vir a ser e na 
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permanente transcendência deste sujeito; não se ensina pelo medo, pela chantagem,

pois ele “está no mundo e não com o mundo” (FREIRE, 2011, p. 15). Aprende-se,  dessa

forma,  a  enxergar  sem  preconceitos;  aprendem-se  diferentes  maneiras  de  pensar,

sentir, respeitar, escutar e agir; a trocar experiências, e a reconhecer os outros como

seres humanos.

Paulo Freire (2010) ressalta que pelo resgate da história,  raízes, origens,

cultura, percebe-se o sentimento que se tem em relação a si mesmo, às pessoas, ao

mundo. Compreende-se que é possível ressignificá-lo e construir uma nova história,

pela aprendizagem do que se passa comigo, do que causa angústia, do que provoca

irritação, do que tira a calma, do que magoa... E dessa forma, ao compreender que o

outro também tem uma história de vida, muitas vezes até mais sofrida que a nossa,

que poderemos nunca entender a dimensão de seus sofrimentos, mas poderemos ser

empáticos, solidários e ter objetivos comuns. 

Essa ação contribuirá para a compreensão de que todos somos ignorantes e

sábios.  Assim  como  não  há  ignorantes  absolutos,  existem  graus  de  educação,  são

saberes diferentes, em constante superação (FREIRE, 2011, p. 14-15). A educação não

formal  dá  a  possibilidade  de  os  profissionais  não  se  colocarem  em  uma  posição

superior de quem ensina a um grupo de ‘ignorantes’,  mas sim em uma posição de

humildade, pois poderemos estar aprendendo muito mais. 

Assim  como  a  educação  formal,  a  educação  não  formal  possui

intencionalidade,  elas  não  se  sobrepõem,  mas  complementam-se,  pois  estão

interpenetradas. O educador não formal, contudo, partindo da cultura, experiências e

vivências, utiliza-se delas como conteúdos a serem abordados na formação para a vida,

empregando-as em discussões elementares, cotidianas, das simples às mais abstratas, 
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com vistas a contribuir para uma sociedade mais justa e equânime. Desta forma, ao

desenvolver a cidadania, se coopera para a emancipação humana.

Ao buscar o desenvolvimento da cidadania, tendo em vista a emancipação,

o grande desafio ao educador não formal, diante das diversidades culturais e históricas,

é  determinar  o  homem,  seu  processo  de  autoconstrução dentro  do espaço  social,

como  é  o  entendimento  e  a  construção  do  homem  diante  de  outros  homens  de

“tornar-se homem do homem” (TONET, 2005).

Freire (2011,  p.18) aborda a necessidade de conhecermos a natureza,  a

realidade,  a  “ontologia22 do  ser  sujeito  do  compromisso”,  do  mesmo  modo  que

reconhecemos no indivíduo um ser com potencialidades, um ser que pode vir a ser,

que necessita ser reconhecido, para então desenvolver a capacidade de “agir e refletir”

(FREIRE,  2011,  p.  19).  Para  que  haja  reflexão,  é  imprescindível  que  o  sujeito  do

comprometimento  pesquise  com  profundidade  a  realidade  na  qual  está  inserido,

garantindo uma ação eficaz e eficiente. “Comprometimento implica comprometer-se

com um homem histórico e concreto” (FREIRE, 2011, 19), isto é, conhecer a construção

histórica  como  pessoa,  o  meio  onde  vive,  identificando  as  necessidades,  as

potencialidades dos indivíduos e buscando caminhos que atendam a essa realidade

histórica  criada  pelos  homens.Desta  feita,  mediante  a  reflexão,  podem-se  criar

instrumentos para discussão de como se vive em uma realidade criada, e pode-se, com

um passo de cada vez, superar e transformar.

Paulo Freire (2010, p. 26) vem consolidar essa discussão ao abordar que:

22  A ontologia para Marx é a perspectiva utilizada por Freire, ao referir-se a “identificar o homem e a
mulher, enquanto um ser real, material, dinâmico e social, ou seja, que se insere ou é inserido em
determinados contextos social e historicamente constituídos pelos seres de igual natureza”, portanto
é  um  homem  real,  concreto,  constituído  pelos  enfrentamentos  histórica  e  dialeticamente
(BRAGHINI; DONIZETI; VERONESE, 2014, p. 2).
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A estrutura  social  é  obra  dos  homens  e  que,  se  assim  for,  a  sua
transformação será também obra dos homens. Isto significa que a sua
tarefa  fundamental  é  a  de  serem  sujeitos  e  não  objetos  de
transformação.  Tarefa  que  lhes  exige,  durante  a  sua  ação  sobre  a
realidade,  um aprofunda-mento  da  sua  tomada  de  consciência  da
realidade,  objeto  de  atos  contraditórios  daqueles  que  pretendem
mantê-la como está e dos que pretendem transformá-la.

Como  então  transformar  a  realidade?  Por  meio  da  identificação  dos

obstáculos, da atuação e reflexão permanentes, do compromisso com a humanização

dos homens; do comprometimento com o mundo e com a realidade, compreendendo

que nós só nos comprometemos pelo que temos paixão e pelo que conhecemos. Freire

(2011, p. 9) aborda que “o verdadeiro compromisso é a solidariedade”, resultado das

inter-relações,  da permanente capacitação que contribui  para que,  utilizando-se do

patrimônio  cultural,  haja  responsabilidade  com  a  formação  de  homens  integrais,

críticos e não ingênuos e reduzidos a “coisas”.

Assim,  Freire  (2010,  p.  27)  ressalta  que  ao  optar  pela  mudança,  pelo

desenvolvimento  da  percepção  crítica  e,  portanto,  por  um  desenvolvimento

emancipatório,  ao  homem,  é  possível  ressignificar  a  percepção  condicionada  e

ingênua, e por meio da atuação e reflexão a percepção mudará, da mesma forma é

possível  identificar  “como  realmente  é:  uma  realidade  histórico-cultural,  humana,

criada pelos homens e que pode ser transformada por eles” e, portanto, “capazes de

objetivá-la”.  

Identificar  os  homens  desta  forma,  não  é  vê-los  como  vazios.  O

compromisso ocorre por meio de uma reflexão sobre sua realidade, que se transforma

rapidamente, e da qual resulta sua inserção nela, um compromisso com o ser mais do

homem, com a reflexão sobre o próprio homem, quem é, de onde vem, onde pode 
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estar, como pode ser mais. Como é um processo de mão dupla não ocorre somente

com o outro, mas com todos os envolvidos. A educação, portanto, é uma resposta e

uma busca do ser em ser mais, estando em permanente busca e em conjunto com

outros seres que também querem ser mais (FREIRE, 2010, p. 27). 

Por essa “via”, o educador não formal não é o detentor único do saber, nela

está o processo dialógico em que a autonomia é dada e desenvolvida. A emancipação,

desta maneira, irrompe pela democracia promovendo a criatividade e a crítica. Adorno

(1995, p. 172) ressalta a preocupação não só com o educando, mas principalmente

com o educador, norteador do processo, porquanto no lugar da emancipação poderá

ser encontrado “um conceito guarnecido nos termos de uma ontologia existencial de

autoridade,  de  compromisso,  ou  outras  abominações  que  sabotam  o  conceito  de

emancipação, atuando assim não só de modo implícito, mas explicitamente contra os

pressupostos da democracia”.

 Por  essa  razão  é  que  na  educação  não  formal,  bem  como  em  todo

processo educativo, sempre existirá intencionalidade, a qual deve ter como objetivo

formar para a cidadania com vistas à emancipação humana. Destarte, priorizando os

sujeitos  alijados  dos  espaços  sociais23,  isto  é,  da  comunidade,  bairro,  família,  rua,

associações,  assentamentos,  etc.,  se  está  exercendo a  cidadania  (GOHN,  2006).  Da

mesma forma,  ao  contribuir  para a  formação do indivíduo,  para que perceba seus

direitos  enquanto  cidadão  capaz  de  refletir  e  agir,  está  contribuindo  para  sua

emancipação (FREIRE, 1981).

23  Compreende-se por espaços sociais, “os espaços em que a natureza é moldada pelo coletivo” e ,
dessa forma, como essa natureza forma o homem. É, pois, um campo de “inter-relações sociais” e
culturais. Um espaço em que há a “construção social operada pelos diversos grupos sociais” e em
que as classes sociais estão subjacentes (FERNANDES, 1992, p. 61-89). 
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Ao  pensarmos  em processos  educativos,  antes  é  preciso  ter  como  pré-

requisito os sujeitos que fazem parte e são fruto das várias esferas da vida social e

participam de sindicatos, política, cultura, trabalham, etc. Num primeiro momento, é

preciso compreender como se desenvolve a cultura, as experiências e as vivências do

grupo  no qual  estão inseridos; Num segundo momento, é possível ter elementos para

preparar  esses  sujeitos  por  meio  de  “processos  de  aprendizagem  e  produção  de

saberes na sociedade como um todo”, preparando-os, deste modo, para a “formação

de cidadãos livres,  emancipados,  portadores de um leque diversificado de direitos,

assim como de deveres para com o (s) outro (s) ” (GOHN, 2010, p. 32-33).

Gohn, analisando a dinâmica da educação não formal, adota este conceito

como sendo:

Um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a
cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo para
interagir  com o  outro  em sociedade.  Ela  designa  um conjunto  de
práticas socioculturais de aprendizagem e produção de saberes, que
envolve  organizações/instituições,  atividades,  meios  e  formas
variadas,  assim como uma multiplicidade de programas e projetos
sociais (2010, p. 33).

Assim sendo, formar o indivíduo para a cidadania e emancipação social,

deve ser o eixo norteador e a intencionalidade consciente da educação não formal.

Esta,  ao  contribuir  para  que  os  sujeitos  realizem  a  leitura  crítica  do  mundo,  e  a

aprendizagem política dos seus direitos e deveres, permite que eles estejam mais aptos

a  atuar  no  mundo  do  trabalho.  Por  meio  do  desenvolvimento  de  habilidades,

potencialidades, de fazer a leitura e a compreensão do que se passa ao seu redor; de

determinar claramente quais são os interesses e os projetos que cada um e a maioria

defendem; quais as práticas cidadãs, suas culturas e conteúdos, que possibilitam essa 
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leitura de auto-aprendizagem e aprendizagens adquiridas  com base na experiência em

ações coletivas, os indivíduos estarão aptos a se organizar com objetivos comunitários,

lutando a seu tempo por suas individualidades. 

As  práticas  da  educação  não  formal  se  desenvolvem  usualmente

extramuros escolares, com o apoio de organizações, movimentos e outras formas de

ações coletivas, utilizando-se da variedade dos gêneros textuais, de meios e recursos

educativos específicos às necessidades dos sujeitos inseridos nos processos de ensino

aprendizagem  (GOHN,  2010,  p.  33-37).  Pela  característica  de  como  o  trabalho

educativo não formal é desenvolvido, Adorno (1995, p. 182) salienta que é  possível a

concretização  da  emancipação  do  sujeito  ao  efetivar  aquelas  “poucas  pessoas

interessadas nesta direção que orientem toda a sua energia para que a educação seja

uma educação para a contradição e para a resistência”, e aponta que:

Por exemplo, imaginaria que nos níveis mais adiantados do colégio,
mas provavelmente também nas escolas em geral, houvesse visitas
conjuntas  a  filmes  comerciais,  mostrando-se  simplesmente  aos
alunos  as  falsidades  aí  presentes;  e  que  se  proceda  de  maneira
semelhante pra imunizá-los contra determinados programas matinais
ainda existentes  nas  rádios,  em que  nos domingos de manhã são
tocadas  músicas  alegres  como  se  vivessem  num  ‘mundo  feliz’,
embora eles sejam um verdadeiro horror; ou então que se leia junto
com  os  alunos  uma  revista  ilustrada,  mostrando-lhes  como  são
iludidos, aproveitando-se de suas próprias necessidades impulsivas;
ou então que um professor de música, não oriundo da música jovem,
proceda à análise dos sucessos musicais, mostrando-lhes por que um
hit da parada de sucessos é tão incomparavelmente pior do que um
quarteto de Mozart ou de Beethoven ou uma peça verdadeiramente
autêntica da nova música (ADORNO, 1995, p. 182, grifo do autor). 

Por essa razão é que Adorno (1995, p. 180-182) destaca que a emancipação

é entendida “não como uma categoria estática, mas como uma categoria dinâmica, 
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como um vir-a-ser e não um ser”. Justifica a necessidade da existência de processos

que despertem a consciência de como os homens são permanentemente enganados e

esclarece que “a consciência de todos em relação a essas questões poderia resultar dos

termos de uma crítica imanente, já que nenhuma democracia normal poderia se dar ao

luxo de se opor de maneira explícita a um tal esclarecimento”. Se, de um lado, há esse

confronto de um “vir-a-ser” desenvolvido pela educação não formal, de outro lado, há

a  mídia  que  se  utiliza  de  propagandas  para  sobrepor  a  ideia  desenvolvida  com

justificativas bem pensadas e que defendem implicitamente os interesses do capital. 

Como dito anteriormente, a educação não formal não substitui a educação

formal, antes se complementam. Por essa razão, é preciso ter claro qual é a sua função

e objetivo, determinar as metodologias a serem utilizadas, os processos de avaliação e

análise  das  ações  desenvolvidas,  e,  além disso,   definir  como será  a  avaliação dos

egressos desses processos educativos.

A  educação  não  formal  envolve  aprendizagens  de  ordem  subjetiva  e

desenvolve uma atividade de criação, que resulta no produto como fruto do trabalho

realizado.  Ao  articular  “escola  e  comunidade  educativa  localizada  no  território  de

entorno da escola” e espaços sociais, ela não pode ser uma imposição de valores da

classe  dominante,  pelo  contrário,  deve  considerar  e  desenvolver  a  autonomia  dos

cidadãos em relação ao pensar e ao fazer, tornando-os capazes de serem,  agirem e

terem  capacidade  para  entender  as  “contradições  globais,  conviver  com  as

fragmentações e os antagonismos de uma sociedade que faz dos conflitos a sua base

de sustentação”, por conseguinte, “ela não deve ser definida pelo que não é, mas sim

pelo que ela é” (GOHN, 2010, p. 38-41),  visto que o objetivo é capacitar os indivíduos,

por meio do desenvolvimento da autonomia “a enfrentar adversidades, mas também 
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como capacidade de recriar, refazer, retraduzir, ressignificar as condições concretas de

vivência  cotidiana  a  partir  de  outras  bases,  buscando  saídas  e  perspectivas  novas

(GOHN, 2010, p. 42).

Aprendizagens, saberes e caminhos na Educação não formal

Quando processos de ensino e aprendizagem ocorrem e são internalizados,

há modificação no comportamento do indivíduo. Mas para isso é necessário que as

informações desenvolvidas façam sentido e sejam significativas. No que concerne à

aprendizagem que ocorre  no seio  da  educação não formal,  Gohn (2010,  p.  43-44)

aponta  a  necessidade  de  aprendizagens  (teórica,  técnico-instrumental,  política,

econômica, cultural,  cognitiva e social) e cita a prática por contribuir para o ‘como’

organizar,  participar,  unir-se  e  escolher.  Neste  caso  a  aprendizagem  teórica  vem

mobilizar  o  sujeito  por  meio  da  conceituação  de  terminologias  (solidariedade,

emoções,  sentimentos,  inclusão  social,  Políticas  Públicas,  direitos,  deveres,

participação,  cidadania,  emancipação...)  e,  assim,  fortalecendo-se  pessoal  e

socialmente, ele poderá ousar concretamente.

Mediante  aprendizagem  técnico-instrumental,  o  sujeito  fortalece  sua

autonomia  ao  identificar  o  funcionamento  das  burocracias,  os  trâmites,  os  papéis

necessários, as leis que regulamentam os órgãos ou instituições, de forma a buscarem

a concretização de seus objetivos comuns. Nessa aprendizagem, Adorno (1995, p. 175)

conceitua  como  sendo  a  autoridade  técnica  o  entendimento  que  um  homem  tem

“mais de algum assunto do que outro; este conceito é “essencialmente psicossocial,

que não significa imediatamente a própria realidade social [...]. [Contudo] adquire seu

significado no âmbito do contexto social em que se apresenta”, ele ressalta que não 
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deve ser descartada24. 

 Por  meio  da  aprendizagem  política,  os  sujeitos  são  capacitados  a

reconhecer seus direitos individuais, quem é quem dentro dos espaços sociais e, desta

forma, dentro da burocracia e a superar obstáculos na busca por seus direitos; assim, a

aprendizagem  econômica  capacitará  para  compreender  o  caminho  da  autonomia

econômica, os custos e possível redução, os fatores de produção, os custos e como

produzir com qualidade. 

Numa outra categoria de aprendizagem, tem-se a cultural,  que contribui

para  o  fortalecimento  e  a  criação  da  identidade  do  grupo,  da  mesma  forma  que

reconhecer as diferenças, a diversidade e adversidades culturais, os enfrentamentos e,

desta forma, o entendimento da intencionalidade da cultura política do grupo exige o

reconhecimento das relações permanentes do “homem-realidade, homem-estrutura,

realidade-homem, estrutura-homem” (FREIRE, 2010, p. 31) e que impõem uma forma

de agir. Quando a aprendizagem cultural é apreendida, a aprendizagem linguística se

fortalece, pois com ela ocorre a construção e o reconhecimento da linguagem que é

comum  ao  grupo.  Possibilita  assim  ler  o  mundo,  decodificar  temas  e  problemas,

ressignificar  tabus e,  assim,  diante  do que é  apresentado capacita-se  a  perceber  e

compreender seus interesses, sem sofrer influência determinante, contribuindo para

que  a  aprendizagem  simbólica  seja  desenvolvida,   uma  vez  que  se  refere  às

representações existentes,  ao que demandam e como se autorrepresentam.

Dessa  forma,  pela  aprendizagem  cognitiva  irá  utilizar-se  de  conteúdos,

temas,  problemas  relevantes  e  de  interesse,  para  que  a  aprendizagem  reflexiva

desenvolva práticas e experiências geradoras de saberes. Sendo assim, a aprendizagem

24  Consideramos, aqui, que a aprendizagem técnica pode ser desenvolvida, respeitada, e com os seus
pares pode ser identificada, na medida em que os sujeitos se reconheçam capazes.
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social contribuirá com o como falar e ouvir em público, hábitos e comportamentos de

grupo  em  diferentes  espaços,  e,  consequentemente,  a  aprendizagem  ética  será

possível   mediante  as  vivências  ou  observação  do  grupo  centradas  em  valores

fundamentais, com vistas à construção de um campo ético-político, que fará com que o

bem comum, a solidariedade, a cidadania e a emancipação possam ser desenvolvidos.

Por isso, saber aonde se quer chegar, contribuirá para que as aprendizagens

fortaleçam as metas planejadas conjuntamente. Gonh (2010, p. 44) aborda que esse

planejar conjuntamente é um processo de autodescoberta, de valorização e respeito

pelos outros sujeitos e grupos, dado que com ele é possível: aprender a reconhecer, a

respeitar e a conviver com as diferenças individuais, culturais; a reconhecer-se como

indivíduo com identidade singular e do grupo, e assim faz-se necessário balizar regras

de conduta éticas do grupo e aceitáveis socialmente. 

Tornar  acessível  a  todos  a  educação  não  formal  é  um  caminho  para  e

cidadania e emancipação. Ao levar em consideração a diversidade e a característica

cultural dos sujeitos e do grupo, a possibilidade de uso dos espaços sociais possui na

característica metodológica a flexibilidade e adaptação à realidade. Gradativamente,

numa  lógica  de  complexidades  crescentes  irá  organizar,  segundo  a  variedade  de

conteúdos,  formas,  modalidades,  temas  e  problemas  surgidos  das  necessidades,

carências, desafios, obstáculos, da sistematização e do que é significativo na vida e nas

ações  humanas  e  empreendedoras.  Portanto,  ao  construir  de  forma  conjunta,

contribui-se para a formação integral do indivíduo, motivando-o para a superação de

contingências opressoras,   a  responsabilidade pelas  decisões,  o aprimoramento das

carências  que  muitas  vezes  a  educação  formal,  em  virtude  do  tempo  exíguo,  é

impedida de oferecer, tornando-se mais dinâmica e menos burocrática (GOHN, 2010, 
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p. 45-47), e como Adorno (1995, p. 176-177) ressalta, constrói-se uma “emancipação

ilusória” nos estudantes, resultando em “superstição e nas dependências de todo um

conjunto  de  manipulações”,  causando,  assim,  a  dependência  e  a  necessidade  de

sempre serem solicitados   a  que  sejam direcionados,  ao  invés  de o  professor  “ter

clareza quanto à sua tarefa principal que consiste em se tornar supérfluo”.

Os  profissionais  que  atuam  no  processo  de  ensino-aprendizagem  não

formal,  também  chamados  de  “agentes  mediadores  no  processo,  educadores,

mediadores,  assessores,  facilitadores,  monitores,  referências,  apoios”,  são  de  suma

importância,  visto  que  suas  “visões  de  mundo,  projetos  societários,  ideologias,

propostas,  conhecimentos  acumulados”  e  intencionalidades,  influenciarão  no

direcionamento  que  o  grupo  tomará  e  na  característica  deste  grupo,  nos  projetos

escolhidos, nas metas educativas, visões de mundo, valores defendidos e construídos,

além  de  que  no  contato  com  outros  sujeitos  educadores  “estabelecerão  diálogos,

conflitos, ações solidárias” (GOHN, 2010, p. 47-48). 

Paulo Freire (2010) ressalta, porém, que esse conhecimento deve estar em

permanente transformação,  já que a realidade tende a condicionar os sujeitos e a

torná-los  estáticos.  Portanto,  é  um  processo  de  permanente  emancipação  social,

política, econômica e cultural, que nos leva a pensar sobre vários temas na sociedade:

direitos, poder, dominação, processos sociopolíticos como: participação, democracia,

cultura,  cidadania,  liberdade,  resistência,  humanização,  conscientização,  etc,  que

contribui para se “refletir sobre o ser humano e sua trajetória de lutas em busca da

libertação de toda a violência, da busca da paz e da felicidade” (GOHN, 2010, p. 56). 

Adorno (1995, p. 179-181) aponta que o processo de emancipação “precisa

ser acompanhado de uma certa firmeza do eu, da unidade combinada do eu, tal como 
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formada no modelo do indivíduo burguês”, isso representa o tamanho do confronto

que o sujeito terá em seu percurso emancipatório, pois desde a infância foi inserido em

instâncias  mediadoras,  neste  caso  a  educação  formal,  que  reproduzem  o  padrão

dominante, isto é, “como a gente – e quem é ‘a gente’, eis uma grande questão a mais

– pode enfrentá-lo”, no resgate de sua essência.

Assim, Adorno (1995, p. 185), em entrevista com Becker, vê-se diante da

pergunta:  Como  aquele  sujeito  pelos  processos  educativos  se  torna  emancipado,

esclarecido, criticamente consciente, mas ainda tem seu comportamento direcionado?

Adorno evidencia que:

Quero atentar  expressamente para  este  risco.  E  isto  simplesmente
porque não só a sociedade, tal como ela existe, mantém o homem
não-emancipado,  mas  porque  qualquer  tentativa  de  conduzir  a
sociedade à emancipação — evito de propósito a palavra "educar" —
é submetida a resistências enormes, porque tudo o que há de ruim
no mundo imediatamente encontra  seus  advogados  loquazes,  que
procurarão  demonstrar  que  justamente  o  que  pretendemos  se
encontra, de há muito, superado ou então está desatualizado ou é
utópico. Prefiro encerrar a conversa sugerindo a atenção dos nossos
ouvintes para o fenômeno de que, justamente quando é grande a
ânsia  de  transformar,  a  repressão  se  torna  muito  fácil;  que  as
tentativas  de  transformar  efetivamente  o  nosso  mundo  em  um
aspecto  específico  qualquer,  imediatamente  são  submetidas  à
potência  avassaladora  do  existente  e  parecem  condenadas  à
impotência. Aquele que quer transformar provavelmente só poderá
fazê-lo  na  medida  em que converter  esta  impotência,  ela  mesma,
juntamente com a sua própria impotência, em um momento daquilo
que ele pensa e talvez também daquilo que ele faz.

Olhando a história da humanidade, reconhecemos que a emancipação é

um velho sonho e uma promessa antiga. O processo de emancipação deve partir de

quem a deseja não se deve esperar que a classe dominante a faça, pois para esta o que
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lhe interessa é a manutenção do status quo (MARX, 2010), em vista disso, essa classe

utiliza-se  dos  processos  de  educação  formal  como  instrumento  para  que  seu

pensamento  seja  posicionado  e  universalmente  válido,  sendo,  pois,  racionalmente

impositivos  (ADORNO, 1995,  p.  173).  Neste  sentido,  requer  que os cidadãos sejam

conscientes e

protagonistas  da  história  de seu tempo,  [...]  A  educação contribui
para  a  criação  de  uma  cultura  universal  dos  direitos  humanos,
desenvolvimento  de  sua  personalidade,  respeito  às  diferenças,
atitudes  de  tolerância,  amizade,  solidariedade  e  fraternidade  para
com o semelhante (GOHN, 2010, p. 58). 

A emancipação não deve ser vista como uma meta futura, mas sim uma

prática social que deve ser iniciada hoje; a resistência é um dos valores necessários não

só como a capacidade da força de resistir e enfrentar adversidades, mas também de

recriar,  refazer,  retraduzir, ressignificar as condições de vivência cotidiana, buscando

saídas e perspectivas novas. Paulo Freire afirma: “a educação sozinha não emancipa

ninguém,  mas  sem  ela  não  há  emancipação”.  O  sujeito  deve  ter  por  meta  a

autodeterminação,  ser  livre  de  qualquer  tipo  de  constrangimento  que  o  possa

aprisionar. Saber refletir sobre a realidade que não é estática, 

perceber-se  como sujeito  histórico  que  pode  se  posicionar,  emitir
opiniões, fazer escolhas, construir rumos para sua vida.[...] Somente
um  indivíduo  autônomo  é  capaz  de  processar  e  selecionar
informações,  ter  domínio  de  conhecimento,  tomar  decisões,
posicionar-se  perante  as  incertezas  e  os  conflitos  globais  (GOHN,
2010, p. 59).

Essa autonomia o leva a uma participação política, com a capacidade de

ser, agir e entender as contradições do mundo globalizado. Assim, o processo 
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educativo, pela perspectiva da educação não formal, realiza-se numa mão dupla: ele

aprende e ensina, sendo o diálogo o meio de comunicação, mas a sensibilidade e a

colaboração são algo primordial.  Os temas devem emergir de temáticas geradas no

cotidiano daquele grupo e que tenham ligação com a vida, considerando a cultura local

e o modo de vida. Todas as capacidades e potencialidades organizativas locais devem

ser consideradas e resgatadas, como também os saberes historicamente acumulados

pela humanidade (GOHN, 2010, p. 51-52).

Esse  conhecimento  ajuda  a  construir,  em  seu  trabalho,  espaços  de

cidadania no território onde atua. Representam uma alternativa aos meios tradicionais

de  informação  a  que  os  indivíduos  estão  expostos  no  cotidiano,  via  meios  de

comunicação. O trabalho com esses sujeitos poderá construir um tecido social novo em

que as figuras de promoção da cidadania poderão surgir; assim, além do resgate da

história,  garantir  acesso  ao  conhecimento e  a  informações  atuais  contribui  para  o

desenho de cenários futuros. O futuro como possibilidade é uma força que alavanca

mentes  e  corações,  impulsiona  para  a  busca  de  mudanças.  Os  sujeitos  poderão

desenvolver práticas significativas, qualificadas,  estará apto a participar de processos

sociais, como os conselhos gestores e os colegiados escolares, podendo construir ou

reconstruir  o  tecido  social  existente,  bastante  fragmentado  na  atualidade  (GOHN,

2010, p. 53-55).

Considerações

Vivemos em um mundo  no qual a ciência e a tecnologia sempre estiveram

ao serviço da classe dominante. Somos permanentemente incentivados ao consumo,

direcionados, cerceados e vivemos em constante processo de alienação. Nossa atitude,
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neste contexto, fará a diferença, mas isso implica comprometimento, saber previa e

profundamente o que e em que se está envolvido, conhecer os dilemas e os desafios a

enfrentar à frente, conhecer quem são os sujeitos envolvidos no processo.

A formação do ser humano ocorre no espaço familiar e no meio social. Na

família tem início o processo de humanização, construção de valores, contudo, ela está

contaminada pelo individualismo, pela competição, pelo lucro e acumulação de bens,

portanto  valores  da  classe  dominante.  Desta  forma,  ao  percebermos  que  fazemos

parte do mundo, que as escolhas e posturas diante da vida  realizadas por cada um de

nós  nos  afetam mutuamente positiva  ou negativamente,  poderemos agir  de  forma

consciente e ética. 

Dessa forma, ao deixarmos de reclamar e tomarmos uma atitude proativa,

por  meio  de  processos  educativos  que  contribuam  para  que  os  indivíduos  sejam

agentes  de  transformação,  que  desvelem  caminhos  de  liberdade,  estaremos

colaborando com o processo educativo e com a  formação do cidadão,  para  que o

sujeito aprenda a ouvir, a falar, a ser solidário, a não ser consumista, a ser cooperativo,

a lutar pela paz.

Para que a verdadeira cidadania ocorra, é preciso construir espaços em que se possa
exercitar a cidadania, por intermédio da adoção de uma nova postura, de escolhas, da
exigência de uma consciência dos direitos e dos deveres dos cidadãos, da luta pela
justiça, por homens mais humanos. 

É  preciso  problematizar  a  realidade,  confrontar  o  que  está  estável,

percorrer o caminho por meio da dialética, proporcionar a desmitificação da realidade

mitificada. Freire (2010, p. 30)  salienta que “quanto mais verdadeiro for seu trabalho,

quanto mais reais forem sua ação e reflexão  em relação à ação e reflexão dos homens 
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com quem tem que estar em comunhão, colaboração, convivência”, mais se exigirá do

educador o desafio de exercitar a práxis em seu fazer histórico.

A emancipação do sujeito, a mudança de percepção e a interpretação do

mundo pode tornar-se realidade. Pela identificação da estrutura social dos homens,

compreendendo que possuem um passado, que um dia foi presente, e um futuro que

poderá ser presente, isto é, o homem é o único ser que pode inscrever na própria

natureza o atributo de liberdade como um vir a ser, percebendo-o desse modo inserido

no mundo e cuidando para que a visão acrítica não o mecanize e direcione para uma

percepção dominante. Freire (2010, p. 33) destaca que ao educador não formal cabe

problematizar “o homem, o que se opõe ao seu ‘hoje-anterior-presente’ da mudança

estrutural,  tentar  a  mudança de  sua percepção da realidade”  para  uma percepção

crítica. Portanto em Freire, é um processo que parte do homem e volta para o homem.

É importante que os sujeitos identifiquem que esse padrão de dominação

se  repete  a  cada  época,  somente  é  colocado  de  maneira  diferente.  Assim  sendo,

Adorno, Freire e Gohn vêm contribuir,  mediante a análise dialética, para que sejam

encontradas  nos  elementos  históricos  e  atuais,  nos  espaços  sociais,  no  que  é

apresentado  como  certo  e  aparentemente  estável,  as  contradições.  Em  Gohn

encontram-se as bases para a educação não formal, enquanto ação social engajada.

Que se utiliza de práticas socioculturais de aprendizagem e produção de saberes como

instrumento de resgate da autoestima, de novos valores, da construção e formação de

indivíduos, de cidadãos, de seres humanos mais solidários, emancipados e autônomos.

Em Adorno encontra-se a fundamentação para a necessidade da formação cultural,

como berço dos complexos padrões comportamentais, culturais, artísticos, intelectuais

que fazem parte de toda a formação do sujeito. Em Freire, a emancipação vem pela 
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mudança de  mentalidade  e  pela  conscientização da  vida  ética  e  política  para  uma

prática cidadã. Ambas contribuem  para um exercício reflexivo sobre o que é e está a

nossa frente ou seja, para o processo de autonomia e emancipação humana.
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Filosofia com crianças
Por: Hélio Júnior Girelli25

hjgirelli@hotmail.com

Resumo
O ensino de filosofia obrigatório nas escolas já é uma realidade, porém a proposta
engloba apenas o ensino médio; nossa pesquisa caminha a uma especulação sobre a
filosofia voltada a educação infantil, fundamental e séries iniciais. A grande questão é
como trabalhar a filosofia para que ela alcance o fim esperado dentro das modalidades
de ensino propostas. Ou, antecedendo essa questão: o que se esperar da filosofia com
criança? Com todos  esses  anseios  partiremos em uma busca  bibliográfica  sobre as
experiências  sobre  filosofia  com  crianças,  observar  os  programas  já  existentes,  os
pontos positivos ou negativos. Deparamos com a problemática do que trabalhar em
uma  aula  de  filosofia  com  crianças.  Partiremos  do  pressuposto  de  que  a  filosofia
poderá conduzir a criança ao filosofar.
Palavra chaves: Filosofia; Educação; Criança.

Resumo
La deviga instruado filozofion en lernejoj estas realaĵo, sed la propono traktas nur la
alta  lernejo;  nia  esploro  iras  la  spekulado  pri  la  filozofio  celantaj  infanĝardeno,
elementa kaj malaltaj karakteroj. La granda demando estas kiel labori filozofio por ke
ĝi atingas la finon atendita ene de la metodoj de instruado proponoj. Aŭ, antaŭante
tiun demandon: Kio estas atendita de filozofio kun infanoj? Kun ĉiuj tiuj sopiroj foriri sur
bibliografiaj  serĉo  sur  la  spertoj  de  filozofio  kun  infanoj,  observi  la  ekzistantaj
programoj, la pozitivaj kaj negativaj punktoj. Alfrontita kun la problemo de laboro en
filozofio klaso kun infanoj. Ni supozos ke filozofio povus konduki la infanon al filozofi.
Ŝlosilvortoj: Filozofio; edukado; Infano. 

Abstract
The teaching of philosophy required in schools is already a reality, but the proposal
includes only high school; our research walks the speculation about the philosophy 

25 É graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR. É servidor público
estadual da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED/ PR, Núcleo Regional de Educação
de Assis Chateaubriand.
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focused  on  early  childhood  education,  fundamental  and  original  series.  The  big
question is how to work the philosophy so that it reaches the order expected within the
modalities of education proposals. Or, prefacing this question: what if you expect from
philosophy with child? With all these aspirations we leave in a bibliographic search of
experiments  on  philosophy  with  children,  observe  the  existing  programmers,  the
positive  or  negative points.  Faced with  the  problem of  what  working in a  class  of
philosophy with children. We leave the assumption that philosophy may lead the child
to philosophize.
Word Keys: Philosophy; Education; Child.

Introdução

O percurso histórico da filosofia, como podemos perceber, teve seu altos e

baixos até os dias de hoje, devido aos questionamentos quanto a sua importância na

formação  do  individuo.  Claro  que  sempre  existiram  aqueles  que  lutaram  para  o

reconhecimento da filosofia e também da sua importância para o desenvolvimento de

um individuo, a qual,  como percebemos, leva o homem ao que chamamos “pensar

Bem”, no sentido que este homem possa refletir sobre as coisas do seu tempo e do seu

mundo.  Epor  que  não  pensar  sobre  a  história  ou  o  percurso  da  humanidade,  até

mesmo pensar sobre si e sobre o verdadeiro conceito de humanidade, sobre o que é

ser homem? 

Assim,  a  filosofia  se  torna  de  estrema  importância  para  formação  do

cidadão que queremos em nossa sociedade, pois afinal somos e agimos ao reflexo de

nossos  pensamentos,  e  se  pensamos  e  agimos  bem,  ou  seja,de  forma coerente  e

inteligente, provavelmente, é por que em algum dia alguém nos provocou a ter um

pensamento crítico sobreassuntos que são apresentados como verdades.

Nessa  pesquisa  queremos  nos  aprofundar  nos  métodos  de  ensino  de

filosofia com crianças, para que possamos provocar uma discussão sobre a filosofia 
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voltada à ela. Nossa busca será em demonstrar como conduzir a criança no processo

de filosofar,visto que para que ela consiga é preciso superar um processo que vai além

do vulgo, do comum, que supere o que estamos acostumados a pensar. 

As grandes questões de nossa pesquisa são: como conduzir a criança ao

filosofar? Como trabalhar a filosofia em um ambiente escolar? Como fugir do ensino

apenas da história da filosofia e do achismo para um ensino filosófico? Diante de todas

essas questões almejamos apresentar esse artigo para que também auxilie o professor

que poderá utilizar a filosofia em suas práticas pedagógicas.

Contextualizando a Filosofia: os benefícios da filosofia no ambiente escolar

A filosofia é, sem dúvida alguma, a disciplina que ensina a “pensar bem”.

Isso significa que a filosofia será cada vez mais necessária, pois é ela, na medida em

que se ocupa com o pensar em geral e o que nos prepara para pensar sobre as outras

disciplinas. 

Não se trata, porém, de querer defender a superioridade hierárquica da

filosofia,  mas de mostrar apenas que ela é tão importante quanto a Matemática, a

Física,  a  Biologia,  a  História,  a  Geografia,  a  Química  etc.  Salienta-se,  portanto,  a

importância da filosofia não somente como uma disciplina isolada, mas também como

um projeto interdisciplinar, ou seja, como uma proposta de escola e de educação que

deverá perpassar todas as disciplinas. Sabendo dessa importância, agora temos que

pensar como trabalhar a filosofia em ambiente escolar. Para isso é necessário provocar

uma reflexão no ambiente escolar refletindo sobre a filosofia como proposta ao bem

pensar.

Mas afinal o que é filosofar?Filosofar é buscar a sabedoria por meio de um 
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esforço  consistente  de  reflexão,  tratar  de  um  assunto  analisando  todas  as  suas

possibilidades para podermos chegar mais próximos da verdade, e que a criança se

desperte na curiosidade que a impulsionará a perguntar sobre si e sobre o que a cerca

e sobre os famosos “por quês?”.

Nesse processo filosófico é mais importante o caminho do que a própria

conclusão,  para as crianças,  o  pertinente é mostrar  como pensar perante as  ideais

apresentadas em qualquer situação.

Filosofar  consiste  em  dizer  que  mediante  o  diálogo,  os  estudantes  vão

construindo a consciência reflexiva e crítica. Deste modo, a comunidade em debate

caminha numa constante busca de razões que conduzirão o grupo a um pensar de

ordem superior, isto é, a um pensar crítico e cuidadoso. O princípio metodológico mais

coerente para as aulas de filosofia é o da participação, porque nos remete a uma ação

dialógica.Sendo assim, a sala de aula, por excelência tem certo privilégio para que os

alunos e os professores possam estabelecer o diálogo. Mas para isso, deve saber como

sustentar um diálogo na comunidade em debate, já que, o diálogo exige um querer

objetivado, ou seja, ele não acontece somente porque tem um número de pessoas

reunidas.

A boa discussão é fruto de um querer objetivado,  pensado,  organizado,

provocado, analisado, refletido num constante pensar e repensar do fazer filosófico. O

filosofar,  por  sua  vez,  exige  uma  comunidade  que  saiba  perguntar,  argumentar,

problematizar,  conceituar, relacionar e investigar de forma coerente o conteúdo em

debate.  Entende-se,  deste  modo,  que  a  comunidade  encorajada  pelos  saberes  de

filosofar,  adquiridos  na  escola,  vai  obtendo  autonomia  sobre  seus  pensamentos

originados da reflexão continua, a qual o levará a não necessitar tanto do profissional 
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professor filosofo, que o ensinou e ou mostrou as formas de pensar, libertando-o do

pensar  comum.  Mas  enquanto  isso  não  acontece,  a  interpretação  do  mesmo  é

indispensável,  pois  saberá  valorizar  o  pensamento  de  todos,  buscando  fazê-los

reflexivos dentro dos assuntos abordados.  Diante disso, entendemos que a sala de

aula é um espaço próprio para que o aprender a pensar aconteça e para que, com o

grupo, aprenda se a conhecer pelo filosofar.

Para que a educação para “o pensar” não se transforme em um “falatório”

é  preciso  adotar  procedimentos  metodológicos  que  envolvam  os  estudantes  num

diálogo que os desafie a pensar e a produzir idéias. Os estudantes precisam, antes de

tudo,  envolver-se  com aquilo  que  está  sendo problematizado pela  comunidade  de

investigação.  Assim  no  momento  em  que  a  criança  se  apropriar  do  conteúdo  em

discussão, ela participará. Para isso, é necessário criar condições para que de fato isso

ocorra. 

Observe  algumas  metodologias  que  serão  mostradas  e  propostas

objetivando condições para “o pensar”. 

A partir de um tema que seja comum para o grupo, e da leitura, o professor

desencadeia uma discussão, transformando a sala de aula em um palco de debate. Lido

e  compreendido  o  texto,  é  preciso  problematizá-lo,  o  que  pode  ocorrer  pelo

levantamento de questões. É preciso e necessário que os estudantes determinem os

conteúdos a serem julgados, sendo assim mais significativo e interessante. A discussão

filosófica é o núcleo da aula de educação para “o pensar”, ou seja, é o “coração” da

prática  filosófica.  A  prática  dialogada  provocará  um  intercâmbio  de  opiniões  e

fundamentos acerca de idéias e conceitos filosóficos. Posteriormente à discussão, os

participantes do debate necessitam sistematizar ideias discutidas e registrá-las. A 
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aula de educação para “o pensar” com crianças não intenciona, obrigatoriamente, um

“fechamento”, uma “conclusão” a que todo grupo deverá chegar.

A  metodologia  da  participação  na  investigação  dialógica  é  desafiadora

porque exige que os sujeitos se anunciem se revelem e se coloquem em confronto.

Falando com os outros e ouvindo-os, exercita-se o pensar sobre o próprio pensar e,

consequentemente,  melhoram-se  as  ideias,  fazendo  autocorreções,  percebendo  as

coerências e as incoerências do pensamento e buscando razões que fundamentem as

afirmações feitas. Também é necessária a organização da sala de aula de forma que os

estudantes consigam ver uns aos outros, a fim de que possam iniciar uma conversa.

Seguindo os passos metodológicos sugeridos, vai se criando o ambiente favorável para

“o filosofar”. 

O  professor  tem  uma  tarefa  muito  importante,  pois  é  ele  quem  vai,

primeiramente,  se  munir  de  “estratégias  de  diálogo”  para  ser  um  provocador  do

diálogo filosófico. Cabendo ao mesmo ter clareza e competência para exercer o seu

papel de facilitador da discussão;como destaca Lipman: “Incentivar o pensar filosófico

é  uma  questão  de  levar  as  crianças  a  refletirem  de  maneiras  novas,  a  considerar

métodos alternativos de pensar e agir, a deliberar de maneira criativa e imaginativa”

(1994, p. 147).

O professor deve ter sensibilidade para saber intervir no momento certo e

garantir que a discussão seja cada vez mais estimulante, pois de nada adianta ele listar

e aprender as perguntas que são estratégias de diálogo se essas não forem feitas no

momento certo e para a pessoa certa. 

De acordo com o modelo histórico-cultural, os traços de cada ser humano

estão intimamente relacionados ao aprendizado, à apropriação do legado do seu grupo
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cultural.  O comportamento e a  capacidade cognitiva de um determinado indivíduo

dependerão de suas experiências, de sua história educativa, que, por sua vez, sempre

terão relações com as características do grupo social e da época em que ele se insere.

Assim,  a  singularidade  de  cada  indivíduo  não  resulta  de  fatores  isolados,mas  da

multiplicidade  de  influências  que  recaem  sobre  o  sujeito  no  curso  do

seudesenvolvimento. (REGO, 2002, p. 50)

A  escolha  de  textos  que  geram  polêmicas,  que  causam  inquietações

filosóficas, que seja provocadora de curiosidades e que exijam a manifestação do grupo

no  sentido  de  se  posicionar  é  um  passo  extremamente  importante.  Com  isso,

queremos  dizer  que  há  bons  textos  e  maus  textos,  cabendo  ao  coordenador  da

discussão  organizar  e  apresentar  textos  pertinentes  a  proposta  de  filosofar  ou

simplesmente partir de uma simples pergunta de uma criança, propor uma discussão. 

Não são poucas as situações em que precisamos ajudar os alunos que estão

com  dificuldades  para  se  expressar,  pois,  em  muitas  vezes,  eles  não  conseguem

encontrar  as palavras certas ou as mais apropriadas para o sentido e o significado

daquilo que querem dizer. O professor precisa tomar cuidado ao reformular o que é

expresso para que não distorça o conteúdo essencial que o aluno está tentando dizer.

O professor pode querer explorar não só o que os estudantes dizem, mas também o

significado  do  que  estão  dizendo.  Podemos  incentivar  os  alunos  a  explicar  o  que

disseram por meio das seguintes estratégias: você está dizendo que...?; A idéia que

você quer expressar é...?; Você poderia explicar melhor o que está dizendo...?; Você

poderia  sintetizar  o  que  está  dizendo?;  Eu  poderia  resumir  assim  a  sua

argumentação...? 

Utilizar de interpretações assertivas pode contribuir para que a discussão 
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avance e para que haja mais envolvimento do grupo e diferentes posicionamentos. O

professor  necessita  estar  atento  durante  o  tempo  todo  para  não  deixar  passar

expressões, gestos que estão comunicando opiniões, posicionamentos, inquietações,

mas  que  estão sendo manifestados  por  uma comunicação  não tão  aberta,  clara  e

direta. 

É  próprio  da  filosofia  o  esforço  permanente  em  buscar  coerência.

Poderíamos dizer que a especificidade da filosofia é justamente essa necessidade de

compreender e clarear os significados dos conceitos que estão sendo empregados em

uma  discussão,  em  um  texto  ou  em  uma  exposição.  O  espírito  investigativo  e

inquietador  da  filosofia  não  permite  trabalhar  com  a  diversidade  de  conceitos

expressos em um termo no mesmo contexto. Logo, uma boa discussão levará a que o

grupo tenha, em primeiro lugar, clareza do significado do termo empregado no diálogo.

O pensamento filosófico é cuidadoso, crítico e criativo; por isso, é ávido para perceber

contradições,  falácias,  incoerências  e  ambigüidades.  Assim,  uma  comunidade  de

investigação não pode andar às cegas e se dispor a discutir  sem um entendimento

comum acerca do que está em questão. 

Algumas  polêmicas  que  ocorrem  durante  a  discussão  podem  estar

acontecendo não porque o conteúdo discutido é polêmico, ou muito interessante, mas

porque as crianças podem estar usando o mesmo termo, mas definindo-o de maneira

muito  diferente.  Quando  isso  ocorre,  é  preciso  explicitar  as  definições,  tentar

esclarecer  os  termos  e  optar  por  uma  definição  que  seja  aceita  pelo  grupo.  O

dicionário  pode  ser  um  recurso  interessante  em  situações  que  exijam  definições,

todavia,  se  o  termo  for  muito  problemático,  é  mais  aconselhável  abandoná-lo.

Entretanto, é preciso ter cuidado, pois a aula de filosofia não deve se transformar em 
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exercícios de definições; o que conta no debate é o envolvimento do grupo, o diálogo

progressivo  e  investigador.  Por  isso,  o  professor  precisa  cuidar  para  não  solicitar

definições em momentos inoportunos, não apropriados, pois, se o diálogo transcorre

positivamente, não se faz necessária à intervenção. Assim, havendo compreensão, o

correto é solicitar definições somente quando os estudantes, de fato, estiverem com

dificuldades de avançar no diálogo em virtude do não entendimento das palavras.

Uma  das  características  do  diálogo  é  descobrir  o  que  está  implícito,

pressupor,  ou  seja,  supor  antecipadamente  a  intenção,  a  compreensão,  o

entendimento  do  conceito  que  está  oculto,  mas  o  que  aparece  subentendido.  Os

argumentos,  numa  discussão  filosófica,  são  o  que  de  fato  sustentam  uma  boa

discussão. As ideias dão vida aos argumentos que estão ou deveriam estar baseadas

em razões. Alguns estudantes, contudo, expressam suas crenças e suas opiniões sem a

preocupação de que estejam sendo sustentadas por argumentos válidos. No início da

formação da comunidade de investigação, é possível que as crianças façam afirmações

e  não  consigam justificar  seus  posicionamentos  com bases  em boas  razões.  Nesse

período, poderemos ouvir muito “porque sim!”. Com o tempo e com exercícios das

habilidades de pensamento, os estudantes darão suas opiniões quando essas, de fato,

puderem ser sustentadas por razões. 

É muito importante reconhecer que existem muitas alternativas e que a

minha alternativa pode não ser a única. A rotina do dia-a-dia pode levar os estudantes

a não buscarem alternativas,por comodismo ou porque, de fato, acreditam que só há

uma resposta possível para determinada situação. A sala de aula, sendo um espaço de

discussão, pode ajudar as crianças a se libertarem dessa visão estreita de pensar que

só existe umaforma cabível, somente uma opção a se fazer, levando-as a ampliarem a 
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reflexão  para  várias  alternativas  que  elas  próprias  poderão  criar,  desenvolver  ou

descobrir.

É importante também cuidar com o uso de falácias. Alguns até se dão bem

convencendo os demais pela persuasão, mas não pela validade do que está sendo dito.

Com  o  passar  do  tempo,  a  indicação  de  falácias  não  será  mais  exclusividade  do

professor,  pois  as  próprias  crianças  terão  condições  de  perceber  a  falácia  na

argumentação  dos  colegas;  entendendo  as  falácias  como  sendo  meios  de

convencimentos não legítimos considerados no conhecimento lógico. 

O estudo e o exercício da observação serão quesitos importantes a quem se

dispuser a estimular crianças para que raciocinem, pensem por si mesmas, aprendam a

pôr  o  mundo  em  questão  e  a  justificar,  desde  cedo,  suas  afirmações  com  bons

argumentos.  Sabemos  que  essa  tarefa  não  é  tão  fácil,  pois  a  formação da  grande

maioria dos professores, para não dizer de todos, fez-se no sentido de reproduzir, de

concordar, obedecer, ouvir, repetir e copiar. Dizer que algo é difícil não significa afirmar

que seja impossível.  Os educadores estão sendo desafiados a pensar e a permitir o

pensar. A filosofia exige um olhar crítico, questionador, responsável e cuidadoso, capaz

de provocar a metamorfose no educador e de permitir que o espírito investigativo não

se perca na primeira infância. Numa comunidade de investigação todos aprendem sem

medos ou represálias. É o espaço da liberdade de pensamento e de expressão. É o

lugar da arte de aprender e ensinar os caminhos de pensar. Se é possível lutar por uma

educação  dialógica,  impregnada  de  investigação,  por  que  não  tentar  descobrir,  na

prática  da sala de aula, que, se as crianças vivem a vida da investigação, é possível

pensar criticamente, de modo aberto, reflexivo, responsável, com o que se aprende

construindo sobre as idéias. Essas são as características fundamentais que permitem 
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pressupor a noção de comunidade de investigação. 

Difícil para uns pensar a filosofia em razão de sua complexidade. Pensá-la

no cenário escolar constitui, ao menos para nós, um grande desafio, pois se de um

lado,  temos  diversas  concepções de filosofia  existentes  na  esteira das  práticas  dos

docentes; do outro lado, as dificuldades inerentes a toda a educação no atual contexto

neoliberal, no qual essa escola procura constituir-se apenas em uma alavanca a serviço

do mercado de trabalho, dos vestibulares e dos concursos, existe um preocupação com

as provas e métodos avaliadores, que avaliam apenas o técnico.

Esse  modelo  de  escola  parece  nem  ter  se  mostrada  preparada  para

articular  saberes.  Ela  está  muito  mais  interessada  em  transmitir  conhecimentos  e

saberes poucos especializados, seguindo as imposições deste modelo de sociedade que

só considera  que  alguma coisa  tem o  direito  de  existir,  se  tiver  alguma finalidade

prática, visível e de utilidade imediata.Acreditamos que devemos ampliar os horizontes

do que se quer com a escola e com a filosofia na escola, pela própria natureza de nossa

atividade docente com a filosofia. 

[...]  a  filosofia  contribui  para se  manter  aberta sempre a  pergunta pelo

sentido  de  como  vivemos  e  do  que  fazemos  [...].  A  filosofia  é  ela  mesma

transformadora,  seu  exercício  impede  o  continuar  pensando  da  forma  em  que  se

pensava. A filosofia serve ao pensamento, à sua própria lógica problematizadora, sem

que isso signifique que preste uma utilidade definida externamente (KOHAN, 2000, p.

189)

A importância dos conteúdos de filosofia na formação integral da pessoa

humana tem sido reconhecida inquestionavelmente na nova LDB. No artigo 35 em seu

inciso III prescreve, aludindo diretamente aos conteúdos e indiretamente a disciplina 
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de  filosofia,  quanto  a  necessidade  do  “aprimoramento  do  educando  como  pessoa

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e

do pensamento crítico”.

A  valorização  da  filosofia  na  LDB  é  também  reforçada  no  artigo  36,

parágrafo 1º, inciso III quando decreta a necessidade do “domínio dos conhecimentos

de  filosofia  e  de  sociologia  necessários  ao  exercício  da  cidadania”.Os  Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCNs), no subtítulo “Conhecimentos de filosofia” da “Parte IV –

Ciências Humanas e suas Tecnologias”, reforçam a posição adotada na LDB afirmando

que  “a  nova  legislação  educacional  brasileira  parece  reconhecer  afinal,  o  próprio

sentido histórico da atividade filosófica e, por esse motivo, enfatiza a competência da

filosofia para promover, sistematicamente, condições indispensáveis para a formação

da cidadania plena” (p. 89).

Nós  que  nos  dedicamos  ao  ensino  da  filosofia  temos  como  habituais

acompanhantes  em  nossa  vida  profissional,  duas  perguntasmuito  simples,  que

parecem ser as orientadoras de nossos passos didáticos mais decididos, mas também

de nossas  preocupações filosóficas  mais reiteradas:  Como ensinar?  O que ensinar?

Ensinar filosofia supõe pôr em ação uma atividade ou uma prática a partir de certas

questões que não estão constituídas como um campo fechado de saberes e, como essa

atividade é também seu próprio objeto, abordar os desafios do ‘que’ e ‘como’ torna-se

uma tarefa complexa, a qual devemos, a cada dia, nos desafiar didaticamente.

Carlos Drummond de Andrade, afirma em uma crônica, publicada em 1976,

que as crianças são poetas. Basta convivermos um pouco com as crianças e já vamos

perceber a capacidade imaginativa que elas possuem. O lúdico e a criatividade infantil

ainda hoje é um universo a ser descoberto e a massificação e o uso de uma pedagogia 
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engessada que pré-estabelece padrões e normas a serem seguidos acabam por ceifar a

criatividade  e  a  própria  capacidade  filosófica  da  criança.  Reconhecer  a  capacidade

filosófica na criança é o primeiro passo para pensarmos em uma filosofia com crianças,

o que talvez não seja uma missão tão impossível assim, já que a criança por natureza

apresenta-se filosófica.

Lipiman e o ensino de filosofia com crianças

O primeiro a defender proposta “Filosofia para criança” foi o educador e

filósofo  norte-americano  Matthew Lipman  que,  na  década  de  1960,  percebendo  a

dificuldade  em  seus  alunos  criou  o  que  chama  de  Pedagogia  da  Comunidade  de

Investigação, por meio de construção de textos, ou como ele mesmo denomina novelas

filosóficas. A leitura desses textos tinha como objetivo provocar seus alunos para o

diálogo  e  assim  provocar,  nas  crianças,  dúvidas.  Esses  textos  devem  sempre  estar

voltados ao interesse das crianças, mas devem gerar um incômodo filosófico que as

levem aos questionamentos. “A filosofia começa quando podemos discutir a linguagem

que usamos para discutir o mundo” (LIPMAN, 1995).

Lipman  encontra  inspiração  em  J.  Dewey  e  L.Vygotsky  que  afirmam  a

necessidade de aprender a pensar e não apenas memorizar conteúdos. Para Lipman há

algo semelhante entre os filósofos e as crianças, a capacidade de perguntar sobre o

que  talvez  seja  corriqueiro  para  nós,  e  maravilhar-se  com  o  seu  meio.  É  preciso

entender a criança como seres sócio-históricos, que interagem com a realidade e são

diretamente afetados por imagens, situações, emoções pela própria vida, e fazer disso,

instrumento  para  suas  práticas  filosóficas.  Assim,  as  crianças  conseguem  criar  e

reconstruir conceitos e buscar formas de explicação mais abrangentes para as 
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adversidades de sua vida, abrangendo questões como a verdade, as regras, a justiça, a

realidade, a bondade, a amizade e seu meio social.

[...]  a  filosofia  contribui  para se  manter  aberta sempre a  pergunta pelo

sentido  de  como  vivemos  e  do  que  fazemos  [...].  A  filosofia  é  ela  mesma

transformadora,  seu  exercício  impede  o  continuar  pensando  da  forma  em  que  se

pensava. A filosofia serve ao pensamento, à sua própria lógica problematizadora, sem

que isso signifique que preste uma utilidade definida externamente (KOHAN, 2000, p.

189)

Para a educação infantil e a das séries iniciais a filosofia, sem dúvida, será

uma grande estratégia para provocar nas crianças um novo jeito de ver o mundo que a

cerca e as  possibilidades de pensar  utilizando dos  métodos filosóficos.  O que para

alguns  parece  absurdo,  uma  criança  filosofar,  para  nós  é,  sem  dúvida,  uma

possibilidade que acrescentará em muito para a formação do indivíduo e do próprio

cidadão que, com certeza, com o auxilio da filosofia se tornará mais politizado.

Pensar na inserção da Filosofia na escola fundamental  é estar  dispostoa

olhar para as crianças, vendo nelas não adultos em miniaturas, mas crianças que são

capazes de quando valorizadas, refletir com vistas ater ideias próprias, o que é melhor,

com grau de compreensão suficiente. (MALACARNE, 2005, p. 63)

Platão,  filósofo  clássico  da  Grécia  antiga,  refutava  a  ideia  de  que  uma

criança pudesse fazer filosofia, e essa ideia perpassou por muitos pensadores. Visto

que o olhar para a criança era como um ser incapaz, ou como John Locke diria: “uma

tabula rasa”, que durante a vida sofre todas as influências até se tornar um homem e

pensar por si. Somente aí que poderá exercitar a filosofia. Ou, além disso, uma visão

geneticista, ou seja, uma criança pré-pronta, com todos os juízos de valores formados. 
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Mas,  a  forma  de  olhar  para  a  criança  mudou,  principalmente,  com  o  avanço  da

psicologia.

Para  Vygotsky,  a  criança  é  um  ser  social  e  desde  os  seus  primeiros

momentos  de vida ela  já  faz  parte  de um todo macrossocial,  o  qual,  por  sua vez,

poderá interferir em seu comportamento humano através de midiatizações constantes

entre este ser e a linguagem. Além disso, segundo ele, o indivíduo é formado pelo

entrelaçamento de duas linhas distintas: uma de origem biológica e outra de origem

sócio-cultural.

A  linguagem  libera  a  criança  das  impressões  imediatas  sobre  o  objeto,

oferece-lhe a possibilidade de representar para si mesma algum objeto que não tenha

visto e pensar nele. Com a ajuda da linguagem, a criança obtém a possibilidade de se

libertar  do  poder  das  impressões  imediatas,  extrapolando  seus  limites.  (VYGOTSKY,

1998, p. 122)

A  filosofia  com  crianças  possibilitaria  esse  diálogo,  mediado  por  um

professor  que  conduzirá  essa  conversa  de  modo  a  ampliar  os  horizontes  do tema

proposto. Nota-se que a linguagem é fator determinante para o desenvolvimento do

aprendizado, isto pelo fato de que“é por meio da linguagem que a criança constrói a

representação da realidade na qual está inserida” (JOBIM e SOUZA, 2001, p. 24).

Segundo  Vygotsky  o  aprendizado  conduz  ao  desenvolvimento,  o

conhecimento já adquirido é o que pode ser dominado pela criança. Com a ajuda de

outros colegas mais capazes ou do professor, por meio de uma zona intermediária que

Vygotsky denomina de zona de desenvolvimento proximal, na qual, a criança enquanto

vai  se  desenvolvendo  vai  galgando  passos  para  uma  nova  aprendizagem  e  esse

momento entre o não conhecer e o conhecer denomina-se de: zona de 
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desenvolvimento proximal, que“define aquelas funções quea inda não amadureceram,

mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão” (VYGOTSKY,

1991, p. 97).

Segundo Dewey o  desenvolvimento intelectual  está  ligado ao  progresso

social,  Dewey acenou para  a  natureza  moral  e  social  da  escola;  segundo ele,  essa

poderia servir como uma comunidade em miniatura na “sociedade embriônica”. Sendo

assim,  o  ambiente  escolar  estabelece  elementos  necessários  para  a  formação  do

sujeito engajado na sociedade.

Por  meio  dessas  concepções  sobre  aprendizagem  apresentadas  por

Vygotsky e Dewey,  Lipman acena para a  filosofia  com criança  como uma proposta

pedagógica  das  comunidades  investigativas,  priorizando  os  diálogos  e  as  ideias,

sobretudo a linguagem da própria das crianças. 

As histórias para as crianças são mercadorias preciosas – bens espirituais.

Constituem a espécie de bens de que não despojamos ninguém ao torná-los nossos. As

crianças adoram os personagens de ficção das histórias que leem: apropriam-se deles

como  amigos  –como  companheiros  semi-imaginários.  Dando  às  crianças  histórias

deque se apropriar e significados a compartilhar, proporcionamo-lhes outros mundos

em que viver – outros reinos em que habitar(LIPMAN, 2002, p. 62)

Através de temas geradores construídos em forma de novelas filosóficas, as

crianças iniciam sua atividade do pensar. Perguntas frequentes do cotidiano também

como: de onde viemos? Para onde vamos? O Porque? Fazem das aulas de filosofia com

crianças um ambiente propício para a construção do “bem pensar”.

Segundo Vygotsky (1996, p. 108):

O homem haverá de conquistar seu futuro com ajuda de sua 
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imaginação criadora; orientar no amanhã uma conduta baseada no
futuro  e  partir  desse  futuro  é  função  básica  da  imaginação  e,
portanto, o princípio educativo do trabalho pedagógico consistirá em
dirigir a conduta do escolar na linha de prepará-lo para o porvir, já
que o desenvolvimento e o exercício de sua imaginação são uma das
principais forças no processo de alcance desse fim.

A  criatividade  deverá  ser  a  base  de  qualquer  filosofia,  pensar  o  não

pensado  ou  pensar  de  modo  diferente  o  que  já  foi  pensado,  essa  deve  ser  a

especialidade  da  aula  de  filosofia  com criança.  A  imaginação,  o  lúdico  são  fatores

importantes no desenvolvimento das crianças.

Experiências já construídas com a filosofia com criança

Como  já  afirmamos  acima,  o  pioneiro  dessa  experiência  foi  Lipman  na

década de 60, pautado nas teorias de Vygotsky e Jonh Dewey,compreendendo o lúdico

e a perspicácia da criança, Lipman inicia seus trabalhos percebendo a dificuldade de

raciocino de seus alunos,  principalmente referente  à matemática e a  lógica.No seu

entendimento as reflexões estabelecidas pelos os alunos sobre o meio em que estão

inseridas afetam drasticamente na compreensão de mundo e no seu papel no mesmo.

No Brasil quem difundiu as ideias de Lipman foi Catherine Young Silva (1973

; 1993), após ter realizado seu mestrado na universidade de MontclairStateUniversity,

orientada pelo próprio Lipman. Em 1982 retorna ao Brasil, mas só 1984, junto com um

grupo de professores iniciam os trabalhos de filosofia com crianças. Assim Catherine

inicia um trabalho de tradução dos textos de Lipman. Em 1985, este grupo criou O

Centro Brasileiro de Filosofia para Criança (CBFC), que continuou a tradução de textos e

também iniciou o desenvolvimento do programa nas escolas. Por meio desse grupo

Lipman veio ao Brasil para palestras e congressos e, em 1992, já havia quarenta escolas
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com o programa de filosofia para crianças no estado de São Paulo.O sucesso dessas

experiências  despertou  o  interesse  de  escolas  particulares.  O  lamentável  é  que  o

programa de filosofia com crianças não avançou no estado de São Paulo, mais alguns

materiais didáticos sobre filosofia com criança são produzidos para escolas particulares

que fazem uso do mesmo.

No Paraná, temos o Instituto de Filosofia e Educação para o Pensar – IFEP-

fundado em 31 de janeiro de 1995 pelo professor Dacísio N.  Muraro.Suasede é na

cidade de Curitiba Paraná; seu trabalho consiste em manter a chama acesa sobre essa

reflexão.Atualmenteoferecem cursos sobre filosofia para crianças; já formaram cerca

de 4  mil  profissionais,  bem como,  mantém no ar  um site  contendo informações e

artigos sobre o assunto.

Conclusão

Observando a proposta da filosofia com criança, percebemos que seria de

grande valia sua implantação. A filosofia direcionada as crianças tende a promover o

desenvolvimento racional e lógico. Outro ponto a destacar é interdisciplinaridade, pois,

a filosofia transita em várias áreas do conhecimento. A metodologia da filosofia com

criança  deverá  ser  específica,  observando  a  idade  e  o  desenvolvimento,  conforme

apresentado no texto. O questionamento e o fazer perguntas são pontos marcantes, a

capacidade  de  argumentar  e  organizar  logicamente  as  idéias  são  os  efeitos  desse

trabalho filosófico com criança.

Encontramos  hoje  algumas  experiências  isoladas  filosofia  com  crianças,

ambas  apresentam resultados  positivos  segundo  seus  organizadores.  Caberia  neste

contexto a pergunta: Por que não a expansão da filosofia com criança? A repostas 
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talvez esteja no próprio descaso com a educação infantil e fundamental, no currículo

proposto e nas políticas publicas propostas, que não espera da escola uma sociedade

pensante e sim uma massa de manobra.

Por fim, esse trabalho teve como objetivo proporcionar uma breve reflexão

sobra o ensino de filosofia com crianças. Provocar essa reflexão será o primeiro passo

para podermos promover propostas diferenciadas a educação infantil e fundamental

primeiros anos, que visem o pensar filosófico, contribuindo assim para uma sociedade

pensante.
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Pressupostos da paternidade socioafetiva
Por: Franciane Dal'Boit26

franciane.boit@ifpr.edu.br

Resumo
O presente artigo tem por objetivo demonstrar a necessidade de um novo olhar para a
instituição familiar,  em especial  a paternidade socioafetiva.  Esse olhar se justifica na
busca de efetivação de direitos da criança e do adolescente sob o prisma da dignidade
da pessoa humana e do melhor interesse dos filhos. Primeiramente, a pesquisa analisa o
conceito de poder familiar, sua natureza jurídica e a evolução histórica das famílias. Em
segundo momento, se analisa a paternidade socioafetiva de forma ampla. Por fim, o
artigo  adentra  então  na  questão  da  obrigação  alimentar  e  do  direito  sucessório,
apresentando diversas interpretações jurídicas sobre o tema, encontradas através de
pesquisas bibliográficas e jurisprudencial.
Palavras-chave: Paternidade socioafetiva; Dignidade da pessoa humana; Poder familiar.

Resumo
Tiu artikolo celas pruvi la neceson freŝan rigardon ĉe la familio institucio, precipe la soci-
afekcia paternidad. Tiu vido estas pravigita en la postkuro de infano rajtoj realigo kaj
adoleskantoj tra la prismo de homa digno kaj bonaj interesoj de infanoj. Unue, la esploro
analizas  la  koncepto  de  familio  potenco,  lia  jura  naturo  kaj  la  historia  evoluado  de
familioj. En dua loko, ĝi analizas la soci-afekcia paternidad larĝe. Fine, la artikolo tiam
eniri en la demando de bontenado obligacioj kaj la leĝo de gamo, kun malsamaj juraj
interpretoj sur la subjekto, trovitaj tra bibliografiaj kaj jurisprudential esplorado.
Ŝlosilvortoj: Soci-afekcia patre; Homa digno; Familia potenco.

Abtract
This article aims to demonstrate the need for a new look at the family institution, in
particular the socio-affective paternity. This view is justified in seeking realization of the 
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rights of the child and the adolescents under the prism of the the dignity of the human
person and the best interest of the children. First, the research analyzes the concept of
family power, its legal nature and the historical evolution of the families. In the second
moment, analyzing the socio-affective paternity broadly. Finally, the article then enters
the  question  of  the  food  obligation  and  inheritance  law,  having  different  legal
interpretations on the subject, found through bibliographic and jurisprudential research
Keywords: Socio-affective Paternity; Dignity of the Human Person; Family Power.

Introdução

A paternidade socioafetiva tem recebido grande atenção dos operadores do

direito nos últimos anos, por esta deter todas as responsabilidades inerentes do poder

familiar, além de ser uma garantia constitucional da dignidade da pessoa humana e do

melhor interesse da criança.

Deste modo, em 2013 o Supremo Tribunal Federal, em votação no Plenário

Virtual,  reconheceu sua Repercussão Geral,  em detrimento de sua relevância sob os

pontos de vista econômico, jurídico e social.

Assim, o presente artigo se mostra importante pela sua complexidade e,

também,  pela  diversidade  de  interpretações  jurídicas  encontradas  nas  pesquisas

bibliográficas e jurisprudencial, as quais serão apresentadas.

Poder familiar

Conceito e natureza jurídica

A  denominação  “poder  familiar”,  utilizada  pela  atual  Constituição  da

República Federativa do Brasil e adotada posteriormente pelo Código Civil, expressa um

conjunto de direitos e deveres  atribuídos aos pais sobre a pessoa e os bens dos seus

filhos menores, priorizando o interesse e a proteção destes, zelando pela sua guarda e

educação, cumprindo com as determinações legais, até à maioridade.
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O termo veio em substituição à antiga denominação “pátrio poder”, face às

novas  garantias  constitucionais  trazidas  em  1988,  especialmente  a  de  igualdade  de

direitos  e  deveres  entre  o  homem  e  a  mulher.  A  breve  substituição  foi  de  supra

importância,  diante daquele termo exaltar o poder do pai sobre os filhos, como um

direito absoluto e ilimitado.

Segundo  Maria  Berenice  Dias  (2009,  p.  383),  não  é  ainda  a  melhor

expressão adequada; mantém ênfase no poder, deslocando-se a obrigação do pai para a

família.  Atualmente,  os  doutrinadores  compartilham  “autoridade  parental”  como  a

denominação mais correta, expressando-se melhor esta relação de parentesco.  

Outrossim, o poder familiar é, segundo Josiane Rose Petry Veronese (2005,

p.  36),  uma  incumbência  que  decorre  da  lei,  constituindo  direito  personalíssimo,

indisponível,  intransferível,  irrenunciável  e  imprescritível,  não  podendo o  menor  ser

objeto de abandono ou de transferência, salvo, neste último, por determinação judicial.

Assim, portanto, a suspensão temporária ou a destituição do poder familiar

apenas ocorrerá nos casos observados em lei, através de sentença judicial, assegurado

aos genitores o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Dispõe o artigo 1.637, do Código Civil  (BRASIL,  2002),  que poderá existir

suspensão  do  poder  familiar  quando  um  dos  genitores  “abusar  de  sua  autoridade,

faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos” ou também se

for “condenado por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois

anos de prisão”.  A suspensão por determinação judicial  atribuíra ao outro genitor  a

prática exclusiva e temporária do poder familiar. 

Ainda,  o  artigo  1.635  tratou  de  especificar  os  casos  em  que  ocorrem  a

extinção do poder familiar, sendo: pela morte dos pais ou do menor; pela emancipação 
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ou maioridade do filho; pela adoção; e, por último, por decisão judicial, na forma do

artigo 1.638, in verbis:

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a
mãe que:
I - castigar imoderadamente o filho;
II - deixar o filho em abandono;
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;
IV  -  incidir,  reiteradamente,  nas  faltas  previstas  no  artigo
antecedente.

No entanto,  tal  medida é  excepcional  por  ser  permanente  e  irrevogável,

ocorrendo apenas quando não existir alternativas de colocação do menor sob a guarda

e responsabilidade de parentes, até a cessação da situação de risco, demonstrada por

estudo social. 

Contudo,  destituídos  os  pais  do  poder  familiar,  a  lei  nomeará  um  tutor

(terceiro capaz e de fora do poder familiar) para assistir o menor, se responsabilizando

pela proteção e administração dos bens em questão. O artigo 1.728 do Código Civil

(BRASIL, 2002) define as situações em que se aplica a tutela: nos casos em que os pais

falecerem; vierem a serem julgados ausentes ou decaírem do poder familiar. 

A  perda  do  poder  familiar,  conforme assevera  Sílvio  Rodrigues  (2004,  p.

369),  é  sanção  de  maior  alcance  e  corresponde  à  infringência  de  um  dever  mais

relevante, sendo medida imperativa, e não facultativa.

Enquanto para Maria Berenice Dias (2009, p. 388) o abandono afetivo pelos

genitores gera obrigação indenizatória por dano afetivo, em face do descumprimento do

dever inerente à autoridade parental de conviver com o filho. 

Enfim, a família possui especial proteção do Estado, por ser a base da 
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sociedade, tendo por objetivos defender a dignidade e o bem-estar e garantir o melhor

interesse da criança e do adolescente.

Evolução histórica das famílias

Ao  longo  dos  séculos,  o  modelo  de  instituição  familiar  sofreu

transformações; o que era tido como padrão, a muito já está ultrapassado; atualmente

importa-se muito mais com o afeto como motivador das relações, do que aqueles que

advém do matrimônio e de laços consanguíneos.

Na antiga Roma,  a  estrutura era patriarcalista;  a  autoridade era exercida

pelo  chefe  de  família  com  poder  absoluto  e  ilimitado  sobre  o  filho,  daí  advindo  a

denominação de pátrio poder; inclusive o pai exercia poder total sobre os direitos civis e

patrimoniais,  sendo  obrigado  o  filho  a  entregar  todos  os  bens  que  adquirisse

(RODRIGUES, 2004, p. 354).

Outra  característica  era  que  a  consanguinidade  não  era  importante  no

Direito Romano. O conceito de família não era fundado no parentesco consanguíneo,

mas tinha um cunho político, econômico e, principalmente, religioso, posto que não era

considerado da mesma família quem não cultuasse os mesmos deuses (VENOSA, 2010,

p. 2515).

No  Brasil,  as  leis  que  vigoravam  antes  da  atual  Carta  Magna  também

sistematizavam o modelo de família patriarcal. O marco histórico, no que diz respeito à

legislação, foi com a promulgação da Lei 3.071 de 1916 (antigo Código Civil), em que

designava  o  marido  como  sendo  o  único  chefe  da  sociedade  conjugal,  enquanto  a

esposa recebia a condição de relativamente incapaz.

Desta feita, o matrimônio era o único meio de constituição de uma família 
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estruturada e bem vista pela sociedade, além de ser o único modo de os filhos gozarem

dos direitos inerentes à filiação estabelecida pelo ordenamento jurídico.

As mudanças mais significativas só começaram a ocorrer em 1962, com o

Estatuto da Mulher Casada, reconhecendo a igualdade entre os cônjuges, devolvendo a

plena capacidade à mulher casada.  Entretanto,  o parágrafo único do seu artigo 380,

estabelecia que na existência de conflitos entre o casal no exercício do poder familiar,

ainda prevaleceria a decisão do pai, sendo ressalvada à mãe o direito de recorrer ao juiz

para a solução da divergência.

Com a entrada em vigor da Constituição Federal em 1989,  a igualdade entre

os  cônjuges  foi  consolidada de  vez,  rompendo o  modelo  patriarcal  e  autoritário  do

Código Civil de 1916, reconhecendo a  família como célula vital da sociedade.

A Constituição Federal também inovou ao reconhecer a união estável como

entidade familiar e igualou a condição de filhos (art. 22, § 6º). Posteriormente, o Código

Civil de 2002, declarou possuírem os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou

por  adoção,  os  mesmos  direitos  e  qualificações,  proibindo  quaisquer  designações

discriminatórias  relativas  à  filiação,  tais como:  naturais,  adulterinos,  incestuosos  e

espúrios (artigo 1.596).

Por  fim,  em  1990  os  menores  receberam  proteção  integral  através  do

Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuindo aos pais direitos e deveres, garantindo-

lhes o direito de recorrer à autoridade judiciária para a solução do problema em caso de

discordância relativa aos filhos e a seus bens (artigo 21), o que também foi adotado pelo

Novo Código Civil, em seu artigo 1.631, parágrafo único.

Enfim, a instituição familiar  passou por grandes mudanças,  tanto em sua

composição, quanto nos direitos e deveres atribuídos aos genitores, as quais 
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continuarão ocorrendo, necessitando sempre de um novo olhar pelos os operadores do

direito. 

Paternidade socioafetiva

Da filiação

A filiação é um fato jurídico do qual decorrem inúmeros efeitos e garantias,

tendo como sujeitos os pais com relação aos filhos, em que o Estado visa garantir às

crianças e aos adolescentes todos os direitos protetivos e assistenciais.

No  entanto,  perdura  no  cenário  jurídico  a  discussão  entre  paternidade

biológica e socioafetiva. Existem defensores da corrente biológica, os quais defendem

que  os  filhos,  reconhecidos  e  os  não  reconhecidos,  possuem  direito,  inclusive,  à

herança, apoiando-se na Constituição Federal (1988, artigo 227, parágrafo 6º), que diz:

“Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos

direitos  e  qualificações,  proibidas  quaisquer  designações  discriminatórias  relativas  à

filiação”. 

Enquanto  que  a  outra  corrente  defende  a  prevalência  do  vínculo

socioafetivo  em  detrimento  da  biológica,  fundada  em  jurisprudência  firmada  em

diversos  cortes  pelo  país,  justamente  para  evitar  demandas  de  cunho  meramente

patrimonial. 

Nessa mesma linha, Sílvio de Salvo Venosa (2010, p. 226) defende que a

filiação  afetiva  é  aquela  na  qual  o  amor  e  o  carinho  recíprocos  entre  os  membros

suplantam qualquer grau de relação genética, biológica ou social. 

Paulo Luis Netto Lôbo cita que:

O ponto essencial é que a relação de paternidade não depende 
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mais  da  exclusiva  relação  biológica  entre  pai  e  filho.  Toda
paternidade  é  necessariamente  socioafetiva,  podendo  ter
origem  biológica  ou  não-biológica;  em  outras  palavras,  a
paternidade  socioafetiva  é  gênero  do  qual  são  espécies  a
paternidade biológica e a paternidade não-biológica.

O professor João Baptista Villela da Faculdade de Direito da UFMG (1980, p.

47), já em 1979, antes mesmo da publicação da Constituição Federal de 1988, criou a

teoria da Desbiologização da Paternidade, afirmando que: “a paternidade, enquanto tal,

só nasce de uma decisão espontânea. Tanto no registro histórico, como no tendencial, a

paternidade reside antes no serviço e no amor que na procriação”.

Além disso, em termos de legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente

(BRASIL, 1989, artigo 25, parágrafo único), já entendia por família extensa ou ampliada

aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos,  formada por pessoas

próximas com as quais mantém edificado na convivência familiar.

O  Novo  Código  Civil  (BRASIL,  2002,  artigo  1.593)  também  possibilitou  o

reconhecimento de  outras  espécies  de parentesco civil,  o  qual  foi  confirmado na I

Jornada de Direito Civil, promovida em Brasília nos dias 12 e 13 de setembro de 2002,

pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal – CJF, aprovando o

seguinte enunciado:

103  -  O  Código  Civil  reconhece,  no  art.  1.593,  outras  espécies  de
parentesco  civil  além  daquele  decorrente  da  adoção,  acolhendo,
assim, a noção de que há também parentesco civil no vínculo parental
proveniente  quer  das  técnicas  de  reprodução  assistida  heteróloga
relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu material
fecundante, quer da paternidade sócio-afetiva, fundada na posse do
estado de filho.
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Na  realização  da  III  Jornada  de  Direito  Civil,  em  2004,  aprovaram  o

enunciado de número 339, o qual esclarece que: “a paternidade socioafetiva, calcada na

vontade livre, não pode ser rompida em detrimento do melhor interesse do filho”.

Enfim, os enunciados aprovados constituem uma obra coletiva acerca das

interpretações  do  Código  Civil  de  2002,  reunindo  entendimentos  de  diversos  e

respeitáveis doutrinadores jurídicos.

Para Maria Berenice Dias (2009, p. 388) “o direito ampliou o conceito de

paternidade, que passou a compreender o parentesco psicológico, que prevalece sobre

a verdade biológica e a realidade legal”. 

Ainda, ela explica que da convivência afetiva resulta no direito à filiação, em

virtude da posse de estado de filho (verdade aparente) e, portanto, atribuindo-se um

papel secundário à verdade biológica. Enfim, volta-se aos tempos do direito romano,

quando a consaguinidade não era significante (VENOSA, 2010, p. 251).

Por fim, a Lei Federal n° 11.924/2009, acrescentou o § 8° ao artigo 57, na Lei

Federal nº 6.015/73 - Lei de Registros Públicos, permitindo “o enteado ou a enteada,

havendo motivo ponderável e na forma dos §§ 2o e 7o deste artigo, poderá requerer ao

juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o nome de família de

seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem

prejuízo de seus apelidos de família”.

Ademais, está em trâmite no Senado e na Câmara o Projeto de Lei Federal

nº 2.285, de 2007 - Estatuto das Famílias, o qual busca desvincular o Livro de Direito de

Família do Código Civil, visando reunir toda a legislação material e processual sobre o

tema em uma única lei. 

O Estatuto das Famílias pretende corrigir a distância entre os fatos e as 
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normas,  atenta  a  realidade  da  vida  e  à  valorização  das  famílias  como  a  base  da

sociedade, imprescindível para a formação sadia do individuo.

Desse  modo,  o  estatuto  prevê  nos  artigos  10  e  70,  respectivamente:  “o

parentesco  resulta  da  consanguinidade,  da  socioafetividade  ou  da  afinidade”  e  “os

filhos,  independentemente  de  sua  origem,  têm  os  mesmos  direitos  e  qualificações,

proibidas quaisquer designações e práticas discriminatórias”.

Boa parte deste grande progresso é fruto de sólida construção doutrinária e

jurisprudencial. Vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO  -
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -  DÚVIDA EM RELAÇAO AOS LEGÍTIMOS
HERDEIROS BENEFICIÁRIOS - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM FAVOR DO
DEVEDOR  PELO  PAGAMENTO  MEDIANTE  DEPÓSITO  EM  JUÍZO  -
INTELIGÊNCIA DO ART. 898 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PARTE
RECONHECIDA, NOS AUTOS DE ARROLAMENTO, COMO HERDEIRO DO
SEGURADO POR PATERNIDADE SOCIOAFETIVA - INSTITUTO DA COISA
JULGADA  -  LEGITIMIDADE  PARA  RECEBER  À  INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA  -  AUTORIZAÇÃO  PARA  LEVANTAMENTO  DO  VALOR
DEPOSITADO  EM  JUÍZO  -  SENTENÇA  REFORMADA  -  RECURSO
CONHECIDO E  PROVIDO O reconhecimento  da  parte,  em autos  de
arrolamento,  como  herdeiro  do  segurado  por  paternidade
socioafetiva, o legitima para receber o valor da indenização securitária
consignado em juízo. (TJ-PR - AC: 6939777 PR 0693977-7, Relator: Luiz
Lopes, Data de Julgamento: 07/10/2010, 10ª Câmara Cível,  Data de
Publicação: DJ: 497)

Enfim, nota-se o afeto sendo reconhecido como norteador das decisões nos

Tribunais, antes marcado pela valorização da família patriarcal e do patrimônio, e hoje

pela  concretização  dos  princípios  da  proteção  da  família  e  da  dignidade  da  pessoa

humana, todos trazidos pela Constituição Federal. 
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Posse do estado de filiação

A posse do estado de filho, segundo José Bernardo Ramos Boeira (1999, p.

60): “é uma relação afetiva, íntima e duradoura, caracterizada pela reputação frente a

terceiros como se filho fosse, e pelo tratamento existente na relação paterno-filial, em

que há o chamamento de filho e a aceitação do chamamento de pai”.

Assim,  portanto,  posse  de  estado  de  filho  é  sinônimo  de  paternidade,

independente  do  vínculo  biológico  ou  não,  e  se  caracteriza  pela  existência  de  três

pilares: nome, trato e fama (FACHIN, 1996, p. 126). 

O primeiro seria a utilização do sobrenome do pai, como se biológico fosse.

A  segunda  é  a  exteriorização  do  pai  ao  tratar  e  educá-lo  como  filho.  O  último  se

caracteriza pela forma como as pessoas veem essa relação; é a apresentação do pai

perante a sociedade, cumprindo as funções pertinentes.

Consoante bem colocado por Jacqueline Filgueras (2001, p. 30):

A “posse de estado de filho” constitui a base sociológica da filiação, é
esta  noção  fundada  nos  laços  de  afeto,  o  sentido  verdadeiro  de
paternidade. Portanto é essa noção que deve prevalecer em casos de
conflitos  de  paternidade,  quando  as  presunções  jurídicas  já  não
bastam e não convencem, ou quando os simples laços biológicos não
são  suficientes  para  demonstrar  a  verdadeira  relação  entre  pais  e
filhos. Não são os laços de sangue nem as presunções jurídicas que
estabelecem  um  vínculo  entre  uma  criança  e  seus  pais,  mas  o
tratamento  diário  de  cuidados,  alimentação,  educação,  proteção  e
amor, que cresce e se fortifica com o passar dos dias.  

Da mesma forma, embora a lei  tenha resguardado direitos ao marido de

contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher (CÓDIGO CIVIL, 2002, artigo

1.601), provando-se erro (vício de consentimento) ou falsidade do registro (artigo 
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1.604), mediante ação judicial própria (LEI DOS REGISTROS PÚBLICOS, 1973, artigo 113),

os tribunais de justiça estão mantendo o vínculo afetivo, justamente pela constatação

do  estado  de  filiação,  fortemente  marcado  por  vínculos  afetivos  e  edificado  na

convivência familiar.

Neste sentido o STJ se posiciona:

RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO  NEGATÓRIA  DE  PATERNIDADE  C/C
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL  -  EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SÓCIO-
AFETIVO  NUTRIDO  DURANTE  APROXIMADAMENTE  VINTE  E  DOIS
ANOS DE CONVIVÊNCIA QUE CULMINOU COM O RECONHECIMENTO
JURÍDICO DA PATERNIDADE - VERDADE BIOLÓGICA QUE SE MOSTROU
DESINFLUENTE PARA O RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE ALIADA
AO  ESTABELECIMENTO  DE  VÍNCULO  AFETIVO  -  PRETENSÃO  DE
ANULAÇÃO  DO  REGISTRO  SOB  O  ARGUMENTO  DE  VÍCIO  DE
CONSENTIMENTO – IMPOSSIBILIDADE - ERRO SUBSTANCIAL AFASTADO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - PERFILHAÇÃO - IRREVOGABILIDADE -
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de
origem, ao contrário do que sustenta o ora recorrente, não conferiu à
hipótese dos autos o tratamento atinente à adoção à moda brasileira,
pois em momento algum adotou a premissa de que o recorrente, ao
proceder  ao  reconhecimento  jurídico  da  paternidade,  tinha
conhecimento  da  inexistência  de  vínculo  biológico;  II  -  O  ora
recorrente,  a  despeito  de  assentar  que  tinha  dúvidas  quanto  à
paternidade que lhe fora imputada, ao argumento de que tivera tão-
somente uma relação íntima com a genitora de recorrido e que esta, à
época, convivia com outro homem, portou-se como se pai da criança
fosse,  estabelecendo  com  ela  vínculo  de  afetividade,  e,  após
aproximadamente vinte e dois anos, tempo suficiente para perscrutar
a verdade biológica, reconheceu juridicamente a paternidade daquela;
III  -  A  alegada  dúvida  sobre  a  verdade  biológica,  ainda  que  não
absolutamente  dissipada,  mostrou-se  irrelevante,  desinfluente  para
que o ora 
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recorrente,  incentivado,  segundo  relata,  pela  própria  família,
procedesse ao reconhecimento do recorrido como sendo seu filho,
oportunidade,  repisa-se,  em  que  o  vínculo  afetivo  há  muito
encontrava-se  estabelecido;  IV  -   A  tese  encampada  pelo  ora
recorrente  no  sentido  de  que  somente  procedeu  ao  registro  por
incorrer em erro substancial, este proveniente da pressão psicológica
exercida pela genitora, bem como do fato de que a idade do recorrido
corresponderia,  retroativamente,  à  data  em  que  teve  o  único
relacionamento  íntimo  com  aquela,  diante  do  contexto  fático
constante dos autos, imutável na presente via, não comporta guarida;
V - Admitir, no caso dos autos, a prevalência do vínculo biológico sobre
o  afetivo,  quando  aquele  afigurou-se  desinfluente  para  o
reconhecimento voluntário da paternidade, seria, por via transversa,
permitir  a  revogação,  ao  alvedrio  do  pai-registral,  do  estado  de
filiação,  o  que  contraria,  inequivocamente,  a  determinação  legal
constante do art. 1.610, Código Civil; VI - Recurso Especial a que se
nega  provimento.  RESP  1078285  /  MS  RECURSO  ESPECIAL
2008/0169039-0.  MINISTRO  MASSAMI  UYEDA  -  TERCEIRA  TURMA.
DATA  DO  JULGAMENTO  13/10/2009.  DATA  DA  PUBLICAÇÃO  DJE
18/08/2010.

O referido caso analisado demonstra que o indivíduo que assume a filiação,

exteriorizando  a  posse  de  estado  de  filho  voluntariamente,  descaberá  não  só  a

investigação  da  paternidade  biológica,  mas  também  a  anulação  do  registro  de

nascimento, em detrimento do melhor interesse do filho.

Noutro giro, é ressalvado ao menor, após dissolvida a sociedade conjugal, o

direito de retificar a filiação, provando que o pai presumido não é o verdadeiro na forma

e no prazo legal, se assim o desejar futuramente.

Quanto a isso, o Projeto do Estatuto das Famílias prevê, no artigo 74, que “o

filho  registrado  ou  reconhecido  pode  impugnar  a  paternidade,  desde  que  não

caracterizada a posse do estado de filho em relação àquele que o registrou ou o 

180

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

reconheceu”.

Enfim, nota-se que, tanto o pai  registrário, quanto o filho afetivo,  ambos

deverão  apresentar  provas  específicas  da  necessidade  de  anulação  do  registro  de

nascimento, demonstrando a verdadeira relação entre o pai e o filho, posto que a posse

de  estado  de  filho  constitui  a  base  sociológica  da  filiação,  é  esta  noção  o  sentido

verdadeiro de paternidade.

Do estatuto social elaborado por profissionais especialistas

A “posse de estado de filho” é verificado através de estudo social realizados

por profissionais especializados, avaliando todos os aspectos emocionais e psicológicos

da relação, sendo verificado quem está assumindo o papel de pai,  com sentimentos

nobres de carinho, amor e de participação na vida da criança.

Nesta linha, Sílvio de Salvo Venosa (2010, p. 230) afirma que a matéria é

muito mais sociológica e psicológica do que jurídica, portanto, fundamental é que o juiz

de  família  esteja  atento  a  esses  aspectos  e  sempre  se  valendo  dos  profissionais

auxiliares especialistas nessas áreas.

Outrossim,  tal  estudo  jamais  ficará  vinculado  ao  laço  biológico.  Os

profissionais procederá na forma do artigo 28, parágrafo 3°, do ECA, em que identificará

o vínculo de parentesco de pai e filho, e a relação de afinidade ou de afetividade, quais

sejam a posse de estado de filho  e  ao genitor  as  responsabilidades decorrentes do

poder familiar (DIAS, 2009, p. 325).

O parecer final apresentado pela equipe especializada contribuirá para o juiz

formar a sua convicção para a tomada de decisão. Se reconhecer o vínculo afetivo, ao

filho estarão garantidos todos os direitos sucessórios; como pedir alimentos; pleitear e 
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gozar herança; propor ação de nulidade de partilha.

O estudo visa secundariamente identificar também situações de alienação

parental ou situação de risco (abandono na subsistência); sempre visando à proteção, à

dignidade e ao interesse do filho nas relações recíprocas de afeto.

Dos direitos e deveres

Do dever de alimentar

A  obrigação  alimentar  deverá  ser  o  suficiente  para  manter  a  mínima

dignidade do alimentado, respeitando a proporção de suas necessidades e dos recursos

da pessoa obrigada, sem que desfalque o necessário para o seu sustento (CÓDIGO CIVIL,

2002, artigo 1.695). 

A isso denomina-se princípio da proporcionalidade (binômio: necessidade X

possibilidade), na qual busca a sua fundamentação em outros dois: o enriquecimento

sem causa e a dignidade da pessoa humana.

A  legislação  civil  não  se  posicionou  em  limitar  o  parentesco  quanto  ao

direito de pedir alimentos (CÓDIGO CIVIL, 2002, artigo 1.694). Assim, deve-se entender

que é possível pedir alimentos pelo filho ao pai afetivo,  conforme o entendimento do

enunciado 341 aprovado na IV Jornada de Direito Civil pelo Conselho da Justiça Federal:

“para  os  fins  do  art.  1.696,  a  relação  socioafetiva  pode  ser  elemento  gerador  de

obrigação alimentar”.

Nesta mesma linha, o projeto do Estatuto das Famílias (2007, artigo 211),

prevê que “proposta ação investigatória por menor de idade ou incapaz, havendo forte

prova indiciária da paternidade, biológica ou socioafetiva,  o juiz deve fixar alimentos

provisórios, salvo se o autor declarar que deles não necessita”.
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Por outro lado, Maria Berenice Dias (2009, p. 387), afirma que na existência

da suspensão do poder familiar, quando a criança é posta em família substituta ou  sob a

guarda de terceiros, os genitores são obrigados a prestar alimentos ao filho, por não se

extinguir o poder familiar dos pais, que não ficam livres da obrigação alimentar; exceto

se o menor for adotado, cessando a obrigação devido à sua extinção.

Dentre todas essas considerações, as obrigações inerentes da paternidade

socioafetiva não são absolutas. Situações  fundadas em vício de vontade por parte do

genitor,  permeada por sentimentos de rejeição, traição e mágoa (adultério),  mesmo

eventual  existência  de  posse  de  estado  de  filho,  podem  resultar  na  exoneração  da

obrigação alimentar, por não atender aos interesses da criança.

A jurisprudência trazida aqui é por si só esclarecedora:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO NEGATÓRIA  DE  PATERNIDADE.  PRESUNÇÃO
PATER  EST.  ADULTÉRIO  COMPROVADO.  DOIS  EXAMES  DE  DNA
AFASTANDO  A  PATERNIDADE.  DESCABIMENTO  DE  ALEGAÇÃO  DE
FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. 1. A ação negatória de paternidade de que
trata o art. 1601 do Código Civil existe justamente para casos em que
o  marido  pretende  impugnar  a  paternidade  de  filho  havido  na
constância  do  casamento  e  é  perfeitamente  cabível  em  caso  de
adultério comprovado. 2. A eventual existência de posse de estado de
filho, fundada em vício de vontade por parte do genitor, não é óbice à
procedência da negatória, uma vez que não atende aos interesses da
criança a manutenção de uma  paternidade exclusivamente jurídica,
permeada por sentimentos de rejeição, traição e mágoa. 3. Não há
qualquer  benefício  para  a  criança  em  mantê-la  juridicamente
vinculada a um pai que, embora a tenha criado nos primeiros anos de
vida, desde o ano de 2001 o tem como a materialização do adultério,
com  todos  os  sentimentos  negativos  que  a  situação  envolve. 4.
Afastada  a  paternidade,  impõe-se  a  exoneração  da  obrigação
alimentar. Deram Provimento, por Maioria. (Segredo 
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De  Justiça).  Apelação  Cível  nº  70017264730,  Sétima  Câmara  Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  RELATOR:  LUIZ  FELIPE  BRASIL  SANTOS,
Julgado em 06/12/2006.

Da mesma forma, os Tribunais também têm entendido pela exoneração de

alimentos  quando  a  tenra  idade  da  criança  afasta  a  paternidade  socioafetiva  e  o

resultado do exame de DNA afasta a paternidade biológica. Vejamos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  NEGATÓRIA  DE  PATERNIDADE.
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  EXONERAÇÃO  DE  ALIMENTOS.  Se  o
resultado do exame de DNA afasta a paternidade biológica, e a tenra
idade da criança afasta a paternidade socioafetiva, correta a decisão
liminar que concedeu a antecipação de tutela, exonerando o autor da
prestação  alimentícia,  sob  pena  de  restar  configurado  dano
irreparável, já que a verba alimentar possui caráter irrepetível. Negado
Provimento, de Plano. Agravo de Instrumento Nº 70033701764, Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz,
Julgado em 04/12/2009.

Realizado  tais  reflexões,  nota-se  a  grande  necessidade  de  estudo  social

realizado  por  profissionais  especializados  para  avaliar  os  aspectos  emocionais  e

psicológicos de cada relação familiar, o qual identificará o pai de fato do menor, quem a

criança tem por referência paterna, uma vez que afeto não é algo que se possa impor.

Desse modo, não haverá obrigação alimentar quando dois indivíduos ligados

por vínculo parental  de afinidade em 1º grau (padrasto/enteado) conviverem juntos,

mas  não  se  colocarem  nas  posições  de  pai  e  filho  em  seus  corações  e  perante  a

sociedade, conforme os três pilares citados: nome, trato e fama.  

Assim, portanto, caso o companheiro da mãe não travou uma relação afetiva

recíproca com o filho dela, ainda a obrigação alimentar continuará sendo do pai 
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biológico, por ser ele a sua referência paterna.

Do direito sucessório

A  prevalência  da  paternidade  socioafetiva  frente  à  biológica  tem  como

principal  fundamento o melhor  interesse da criança e do adolescente,  ou seja,  visa

garantir direitos aos filhos face às pretensões negatórias de paternidade. 

Entretanto, os adeptos da corrente biológica defende que, se é o próprio

filho quem busca o reconhecimento do vínculo biológico com outrem, porque durante

toda a sua vida foi induzido a acreditar em uma verdade que lhe foi imposta por aqueles

que o registraram, não é razoável que se lhe imponha a prevalência da paternidade

socioafetiva, a fim de impedir sua pretensão. 

Nesse sentido é o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

FAMÍLIA.  FILIAÇÃO.  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E PETIÇÃO DE HERANÇA. VÍNCULO
BIOLÓGICO.  PATERNIDADE  SOCIOAFETIVA.  IDENTIDADE  GENÉTICA.
ANCESTRALIDADE.  DIREITOS  SUCESSÓRIOS.  ARTIGOS  ANALISADOS:
ARTS. 1.593; 1.604 e 1. 609 do Código Civil; ART. 48 do ECA; e do ART.
1º  da  Lei  8.560/92.  1.  Ação  de  petição  de  herança,  ajuizada  em
07.03.2008. Recurso especial concluso ao Gabinete em 25.08.2011. 2.
Discussão relativa à possibilidade do vínculo socioafetivo com o pai
registrário impedir o reconhecimento da paternidade biológica. 3. A
maternidade/paternidade  socioafetiva  tem  seu  reconhecimento
jurídico decorrente da relação jurídica de afeto,  marcadamente nos
casos  em  que,  sem  nenhum  vínculo  biológico,  os  pais  criam  uma
criança por escolha  própria,  destinando-lhe todo o amor,  ternura e
cuidados  inerentes  à  relação  pai-filho.  4.  A  prevalência  da
paternidade/maternidade  socioafetiva  frente  à  biológica  tem  como
principal  fundamento  o  interesse  do  próprio  menor,  ou  seja,  visa
garantir direitos aos filhos face às pretensões 
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negatórias de paternidade, quando é inequívoco (i) o conhecimento
da verdade biológica pelos pais que assim o declararam no registro de
nascimento  e  (ii)  a  existência  de  uma  relação  de  afeto,  cuidado,
assistência  moral,  patrimonial  e  respeito,  construída  ao  longo  dos
anos. 5. Se é o próprio filho quem busca o reconhecimento do vínculo
biológico com outrem, porque durante toda a sua vida foi induzido a
acreditar  em uma verdade que  lhe  foi  imposta  por  aqueles  que o
registraram,  não  é  razoável  que  se  lhe  imponha  a  prevalência  da
paternidade  socioafetiva,  a  fim  de  impedir  sua  pretensão.  6.  O
reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo,
indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado, portanto, sem
qualquer  restrição,  em  face  dos  pais  ou  seus  herdeiros.  7.  A
paternidade traz  em seu bojo diversas  responsabilidades,  sejam de
ordem  moral  ou  patrimonial,  devendo  ser  assegurados  os  direitos
sucessórios  decorrentes  da  comprovação  do  estado  de  filiação.  8.
Todos  os  filhos  são  iguais,  não  sendo  admitida  qualquer  distinção
entre  eles,  sendo  desinfluente  a  existência,  ou  não,  de  qualquer
contribuição  para  a  formação  do  patrimônio  familiar.  9.  Recurso
especial  desprovido.  (STJ  -  REsp:  1274240  SC  2011/0204523-7,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2013,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2013).

Mas  a  aplicação  desta  corrente  resguarda  cautelas.  Não  seria  justo

reconhecer a paternidade biológica quando o filho sempre soube que seu pai registral

não  era  o  biológico  e  continuava  sendo  tratado  como  se  filho  fosse,  fortemente

edificado na convivência familiar, restando consolidada a relação jurídica de paternidade

socioafetiva. 

Ou seja, a ação de investigação de paternidade cumulada com retificação de

registro possivelmente será julgada improcedente, quando o único propósito do filho for

para obtenção de herança.
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É preciso ter em mente que o Estado protege de forma especial a família e a

dignidade de cada indivíduo,  por  isso,  não é cediço  dizer  que os  valores  de ordem

unicamente patrimonial não serão cultuadas no Direito das Famílias.

Esse também é o entendimento do Tribunal  de Justiça do Estado do Rio

Grande do Sul:

INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE.  EXISTÊNCIA  DE  PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA  DO  PAI  REGISTRAL.  INTERESSE  EXCLUSIVAMENTE
PATRIMONIAL DAS AUTORAS. 1. É preciso ter em mira que a família é
protegida  de forma especial  pelo Estado por ser a  própria  base da
sociedade,  cuidando o Estado para que,  dentro dela, as pessoas se
mantenham protegidas na sua dignidade, recebendo as primeiras e
mais importantes noções de vida social e também os preceitos morais
que  devem  nortear  as  suas  vidas.  2.  É  improcedente  a  ação  de
investigação de paternidade quando as autoras sempre souberam que
o pai registral não era o pai biológico delas e sempre foram tratadas
como filhas, restando consolidada a relação jurídica de paternidade
socioafetiva  por  mais  de  quarenta  anos,  tanto  que  somente
providenciaram na ação investigatória poucos dias após a morte do pai
biológico, com o claro e exclusivo propósito de obterem uma herança.
3. Parece claro que, para as autoras, se o seu pai biológico de nada
valeu enquanto vivo, talvez lhes possa servir depois de morto, nem
que,  para  isso,  precisem  desconsiderar  a  figura  daquele  que  foi
sempre o verdadeiro pai delas, agora já falecido, mas foi quem lhes
deu o nome e o sustento,  isto é,  o amparo material  e moral,  bem
como o suporte afetivo, nos seus primeiros e mais importantes anos
de  vida,  e  cujo  nome  já  carregam  ao  longo  de  aproximadamente
quarenta anos. 4. Se as autoras vislumbram apenas a sua vantagem
econômica em decorrência da possível herança, mas em detrimento
da  memória  de  seu  pai  registral  e  se,  enfim,  são  esses  os  valores
cultuados pelas autoras, não podem ser os valores que a sociedade e
o  Estado  devem  tutelar.  Recurso  desprovido.  (Apelação  Cível  Nº
70060592045, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 27/08/2014) (TJ-
RS - AC: 70060592045 RS  Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos
Chaves, Data de, Julgamento: 27/08/2014, Sétima Câmara Cível, Data
de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2014)
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Nesse contexto apresentado, ou seja, de ter o filho o conhecimento que o

pai registrário não é o biológico, até poderá propor ação investigatória de paternidade, a

qual  será  acolhida,  mas  se  julgada  procedente,  apenas  terá  conteúdo  meramente

declaratório na sentença, sem efeitos jurídicos e sem levar a registro (DIAS, 2009, p.

325) . 

A referida ação apenas declarará a existência do vínculo biológico, por ser

um  direito  personalíssimo  da  parte  (TARTUCE,  2006,  p.  284),  ou  seja,  a  filiação

permanece inalterada, não transportando as obrigações ao pai biológico, eis que tais

características não estão atreladas ao fator genético.

Assim,  portanto,  reconhecido  a  paternidade  socioafetiva  em  razão  das

características da posse do estado de filho, calcada no afeto recíproco entre as pessoas

que ocupam os papéis de pai e filho,  impossível deveria ser a anulação do registro de

nascimento  em  favor  da  biológico,  quando  o  cunho  for  exclusivamente  econômico,

restando apenas ao filho uma sentença declaratória de existência de vínculo biológico.

Considerações finais

A  tradicional  família,  instituída  na  origem  biológica,  perdeu  espaço.

Atualmente,  há  uma  heterogeneidade  de  estruturas  familiares  diversa  da

consanguinidade, quebrando-se modelos.

Consequentemente, a paternidade jurídica, biológica e afetiva, por vezes, se

confrontam, casos em que deve imperar a socioafetiva,  em virtude da dignidade da

pessoa humana e do melhor interesse da criança.
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Portanto, o exame de DNA não é a única forma de provar a paternidade e os

direitos a ela inerentes, pois em todos os casos deverá ser estudado o contexto social

em que se insere e, principalmente, identificar a posse do estado de pai e filho, o que

amparará o vínculo parentesco civil.

Haverá situações, contudo, em que a convivência domiciliar de padrastos

com enteados não estabelecerá vínculos afetivos, por não se colocarem nas posições de

pai e filho; ou quando a tenra idade da criança afastar a paternidade socioafetiva. Em

casos assim não existirá qualquer direito inerente à paternidade.

Em  suma,  a  filiação  socioafetiva  advém  das  características  da  posse  do

estado de filho, e é calcada no afeto recíproco entre as pessoas que ocupam os papéis

de pai e filho e, após avaliados todos os aspectos emocionais e psicológicos da relação

familiar,  poderá  resultar  no  reconhecimento  dos  direitos  e  deveres  inerentes  à

paternidade, desprezando-se a verdade real.
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Filosofia com crianças
Por: Hélio Júnior Girelli27

hjgirelli@hotmail.com

Resumo
O ensino de filosofia obrigatório nas escolas já é uma realidade, porém a proposta
engloba apenas o ensino médio; nossa pesquisa caminha a uma especulação sobre a
filosofia voltada a educação infantil, fundamental e séries iniciais. A grande questão é
como trabalhar a filosofia para que ela alcance o fim esperado dentro das modalidades
de ensino propostas. Ou, antecedendo essa questão: o que se esperar da filosofia com
criança? Com todos  esses  anseios  partiremos em uma busca  bibliográfica  sobre as
experiências  sobre  filosofia  com  crianças,  observar  os  programas  já  existentes,  os
pontos positivos ou negativos. Deparamos com a problemática do que trabalhar em
uma  aula  de  filosofia  com  crianças.  Partiremos  do  pressuposto  de  que  a  filosofia
poderá conduzir a criança ao filosofar.
Palavras-chave: Filosofia; Educação; Criança.

Resumo
La deviga instruado filozofion en lernejoj estas realaĵo, sed la propono traktas nur la
alta  lernejo;  nia  esploro  iras  la  spekulado  pri  la  filozofio  celantaj  infanĝardeno,
elementa kaj malaltaj karakteroj. La granda demando estas kiel labori filozofio por ke
ĝi atingas la finon atendita ene de la metodoj de instruado proponoj. Aŭ, antaŭante
tiun demandon: Kio estas atendita de filozofio kun infanoj? Kun ĉiuj tiuj sopiroj foriri sur
bibliografiaj  serĉo  sur  la  spertoj  de  filozofio  kun  infanoj,  observi  la  ekzistantaj
programoj, la pozitivaj kaj negativaj punktoj. Alfrontita kun la problemo de laboro en
filozofio klaso kun infanoj. Ni supozos ke filozofio povus konduki la infanon al filozofi.
Ŝlosilvortoj: Filozofio; edukado; Infano. 

Abstract
The teaching of philosophy required in schools is already a reality, but the proposal 

27 É graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR. É servidor público
estadual da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED/ PR, Núcleo Regional de Educação
de Assis Chateaubriand.
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includes only  high school;  our research walks the speculation about the philosophy
focused  on  early  childhood  education,  fundamental  and  original  series.  The  big
question is how to work the philosophy so that it reaches the order expected within the
modalities of education proposals. Or, prefacing this question: what if you expect from
philosophy with child? With all these aspirations we leave in a bibliographic search of
experiments  on  philosophy  with  children,  observe  the  existing  programmers,  the
positive  or  negative points.  Faced with  the  problem of  what  working in a  class  of
philosophy with children. We leave the assumption that philosophy may lead the child
to philosophize.
Word Keys: Philosophy; Education; Child.

Introdução

O percurso histórico da filosofia, como podemos perceber, teve seu altos e

baixos até os dias de hoje, devido aos questionamentos quanto a sua importância na

formação  do  individuo.  Claro  que  sempre  existiram  aqueles  que  lutaram  para  o

reconhecimento da filosofia e também da sua importância para o desenvolvimento de

um individuo, a qual,  como percebemos, leva o homem ao que chamamos “pensar

Bem”, no sentido que este homem possa refletir sobre as coisas do seu tempo e do seu

mundo.  Epor  que  não  pensar  sobre  a  história  ou  o  percurso  da  humanidade,  até

mesmo pensar sobre si e sobre o verdadeiro conceito de humanidade, sobre o que é

ser homem? 

Assim,  a  filosofia  se  torna  de  estrema  importância  para  formação  do

cidadão que queremos em nossa sociedade, pois afinal somos e agimos ao reflexo de

nossos  pensamentos,  e  se  pensamos  e  agimos  bem,  ou  seja,de  forma coerente  e

inteligente, provavelmente, é por que em algum dia alguém nos provocou a ter um

pensamento crítico sobre assuntos que são apresentados como verdades.

Nessa  pesquisa  queremos  nos  aprofundar  nos  métodos  de  ensino  de

filosofia com crianças, para que possamos provocar uma discussão sobre a filosofia 
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voltada à ela. Nossa busca será em demonstrar como conduzir a criança no processo

de filosofar,visto que para que ela consiga é preciso superar um processo que vai além

do vulgo, do comum, que supere o que estamos acostumados a pensar. 

As grandes questões de nossa pesquisa são: como conduzir a criança ao

filosofar? Como trabalhar a filosofia em um ambiente escolar? Como fugir do ensino

apenas da história da filosofia e do achismo para um ensino filosófico? Diante de todas

essas questões almejamos apresentar esse artigo para que também auxilie o professor

que poderá utilizar a filosofia em suas práticas pedagógicas.

Contextualizando a Filosofia: os benefícios da filosofia no ambiente escolar

A filosofia é, sem dúvida alguma, a disciplina que ensina a “pensar bem”.

Isso significa que a filosofia será cada vez mais necessária, pois é ela, na medida em

que se ocupa com o pensar em geral e o que nos prepara para pensar sobre as outras

disciplinas. 

Não se trata, porém, de querer defender a superioridade hierárquica da

filosofia,  mas de mostrar apenas que ela é tão importante quanto a Matemática, a

Física,  a  Biologia,  a  História,  a  Geografia,  a  Química  etc.  Salienta-se,  portanto,  a

importância da filosofia não somente como uma disciplina isolada, mas também como

um projeto interdisciplinar, ou seja, como uma proposta de escola e de educação que

deverá perpassar todas as disciplinas. Sabendo dessa importância, agora temos que

pensar como trabalhar a filosofia em ambiente escolar. Para isso é necessário provocar

uma reflexão no ambiente escolar refletindo sobre a filosofia como proposta ao bem

pensar.

Mas afinal o que é filosofar?Filosofar é buscar a sabedoria por meio de um 

194

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

esforço  consistente  de  reflexão,  tratar  de  um  assunto  analisando  todas  as  suas

possibilidades para podermos chegar mais próximos da verdade, e que a criança se

desperte na curiosidade que a impulsionará a perguntar sobre si e sobre o que a cerca

e sobre os famosos “por quês?”.

Nesse processo filosófico é mais importante o caminho do que a própria

conclusão,  para as crianças,  o  pertinente é mostrar  como pensar perante as  ideais

apresentadas em qualquer situação.

Filosofar  consiste  em  dizer  que  mediante  o  diálogo,  os  estudantes  vão

construindo a consciência reflexiva e crítica. Deste modo, a comunidade em debate

caminha numa constante busca de razões que conduzirão o grupo a um pensar de

ordem superior, isto é, a um pensar crítico e cuidadoso. O princípio metodológico mais

coerente para as aulas de filosofia é o da participação, porque nos remete a uma ação

dialógica. Sendo assim, a sala de aula, por excelência tem certo privilégio para que os

alunos e os professores possam estabelecer o diálogo. Mas para isso, deve saber como

sustentar um diálogo na comunidade em debate, já que, o diálogo exige um querer

objetivado, ou seja, ele não acontece somente porque tem um número de pessoas

reunidas.

A boa discussão é fruto de um querer objetivado,  pensado,  organizado,

provocado, analisado, refletido num constante pensar e repensar do fazer filosófico.O

filosofar,  por  sua  vez,  exige  uma  comunidade  que  saiba  perguntar,  argumentar,

problematizar,  conceituar, relacionar e investigar de forma coerente o conteúdo em

debate.  Entende-se,  deste  modo,  que  a  comunidade  encorajada  pelos  saberes  de

filosofar,  adquiridos  na  escola,  vai  obtendo  autonomia  sobre  seus  pensamentos

originados da reflexão continua, a qual o levará a não necessitar tantodo profissional 
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professor filósofo, que o ensinou e ou mostrou as formas de pensar, libertando-o do

pensar  comum.  Mas  enquanto  isso  não  acontece,  a  interpretação  do  mesmo  é

indispensável,  pois  saberá  valorizar  o  pensamento  de  todos,  buscando  faze-los

reflexivos dentro dos assuntos abordados.  Diante disso, entendemos que a sala de

aula é um espaço próprio para que o aprender a pensar aconteça e para que, com o

grupo, aprenda se a conhecer pelo filosofar.

Para que a educação para “o pensar” não se transforme em um “falatório”

é  preciso  adotar  procedimentos  metodológicos  que  envolvam  os  estudantes  num

diálogo que os desafie a pensar e a produzir idéias. Os estudantes precisam, antes de

tudo,  envolver-se  com aquilo  que  está  sendo problematizado pela  comunidade  de

investigação.  Assim  no  momento  em  que  a  criança  se  apropriar  do  conteúdo  em

discussão, ela participará. Para isso, é necessário criar condições para que de fato isso

ocorra. 

Observe  algumas  metodologias  que  serão  mostradas  e  propostas

objetivando condições para “o pensar”. 

A partir de um tema que seja comum para o grupo, e da leitura, o professor

desencadeia uma discussão, transformando a sala de aula em um palco de debate. Lido

e  compreendido  o  texto,  é  preciso  problematizá-lo,  o  que  pode  ocorrer  pelo

levantamento de questões. É preciso e necessário que os estudantes determinem os

conteúdos a serem julgados, sendo assim mais significativo e interessante. A discussão

filosófica é o núcleo da aula de educação para “o pensar”, ou seja, é o “coração” da

prática  filosófica.  A  prática  dialogada  provocará  um  intercâmbio  de  opiniões  e

fundamentos acerca de idéias e conceitos filosóficos. Posteriormente à discussão, os

participantes do debate necessitam sistematizar ideias discutidas e registrá-las. A 
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aula de educação para “o pensar” com crianças não intenciona, obrigatoriamente, um

“fechamento”, uma “conclusão” a que todo grupo deverá chegar.

A  metodologia  da  participação  na  investigação  dialógica  é  desafiadora

porque exige que os sujeitos se anunciem se revelem e se coloquem em confronto.

Falando com os outros e ouvindo-os, exercita-se o pensar sobre o próprio pensar e,

consequentemente,  melhoram-se  as  ideias,  fazendo  autocorreções,  percebendo  as

coerências e as incoerências do pensamento e buscando razões que fundamentem as

afirmações feitas. Também é necessária a organização da sala de aula de forma que os

estudantes consigam ver uns aos outros, a fim de que possam iniciar uma conversa.

Seguindo os passos metodológicos sugeridos, vai se criando o ambiente favorável para

“o filosofar”. 

O  professor  tem  uma  tarefa  muito  importante,  pois  é  ele  quem  vai,

primeiramente,  se  munir  de  “estratégias  de  diálogo”  para  ser  um  provocador  do

diálogo filosófico. Cabendo ao mesmo ter clareza e competência para exercer o seu

papel de facilitador da discussão;como destaca Lipman: “Incentivar o pensar filosófico

é  uma  questão  de  levar  as  crianças  a  refletirem  de  maneiras  novas,  a  considerar

métodos alternativos de pensar e agir, a deliberar de maneira criativa e imaginativa”

(1994, p. 147).

O professor deve ter sensibilidade para saber intervir no momento certo e

garantir que a discussão seja cada vez mais estimulante, pois de nada adianta ele listar

e aprender as perguntas que são estratégias de diálogo se essas não forem feitas no

momento certo e para a pessoa certa. 

De acordo com o modelo histórico-cultural, os traços de cada ser humano

estão intimamente relacionados ao aprendizado, à apropriação do legado do seu 
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grupo  cultural.  O  comportamento  e  a  capacidade  cognitiva  de  um  determinado

indivíduo dependerão de suas experiências, de sua história educativa, que, por sua vez,

sempre terão relações com as características do grupo social e da época em que ele se

insere. Assim, a singularidade de cada indivíduo não resulta de fatores isolados, mas da

multiplicidade  de  influências  que  recaem  sobre  o  sujeito  no  curso  do  seu

desenvolvimento. (REGO, 2002, p. 50)

A  escolha  de  textos  que  geram  polêmicas,  que  causam  inquietações

filosóficas, que seja provocadora de curiosidades e que exijam a manifestação do grupo

no  sentido  de  se  posicionar  é  um  passo  extremamente  importante.  Com  isso,

queremos  dizer  que  há  bons  textos  e  maus  textos,  cabendo  ao  coordenador  da

discussão  organizar  e  apresentar  textos  pertinentes  a  proposta  de  filosofar  ou

simplesmente partir de uma simples pergunta de uma criança, propor uma discussão. 

Não são poucas as situações em que precisamos ajudar os alunos que estão

com  dificuldades  para  se  expressar,  pois,  em  muitas  vezes,  eles  não  conseguem

encontrar  as palavras certas ou as mais apropriadas para o sentido e o significado

daquilo que querem dizer. O professor precisa tomar cuidado ao reformular o que é

expresso para que não distorça o conteúdo essencial que o aluno está tentando dizer.

O professor pode querer explorar não só o que os estudantes dizem, mas também o

significado  do  que  estão  dizendo.  Podemos  incentivar  os  alunos  a  explicar  o  que

disseram por meio das seguintes estratégias: você está dizendo que...?; A idéia que

você quer expressar é...?; Você poderia explicar melhor o que está dizendo...?; Você

poderia  sintetizar  o  que  está  dizendo?;  Eu  poderia  resumir  assim  a  sua

argumentação...? 

Utilizar de interpretações assertivas pode contribuir para que a discussão 
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avance e para que haja mais envolvimento do grupo e diferentes posicionamentos. O

professor  necessita  estar  atento  durante  o  tempo  todo  para  não  deixar  passar

expressões, gestos que estão comunicando opiniões, posicionamentos, inquietações,

mas  que  estão sendo manifestados  por  uma comunicação  não tão  aberta,  clara  e

direta. 

É  próprio  da  filosofia  o  esforço  permanente  em  buscar  coerência.

Poderíamos dizer que a especificidade da filosofia é justamente essa necessidade de

compreender e clarear os significados dos conceitos que estão sendo empregados em

uma  discussão,  em  um  texto  ou  em  uma  exposição.  O  espírito  investigativo  e

inquietador  da  filosofia  não  permite  trabalhar  com  a  diversidade  de  conceitos

expressos em um termo no mesmo contexto. Logo, uma boa discussão levará a que o

grupo tenha, em primeiro lugar, clareza do significado do termo empregado no diálogo.

O pensamento filosófico é cuidadoso, crítico e criativo; por isso, é ávido para perceber

contradições,  falácias,  incoerências  e  ambiguidades.  Assim,  uma  comunidade  de

investigação não pode andar às cegas e se dispor a discutir  sem um entendimento

comum acerca do que está em questão.

Algumas  polêmicas  que  ocorrem  durante  a  discussão  podem  estar

acontecendo não porque o conteúdo discutido é polêmico, ou muito interessante, mas

porque as crianças podem estar usando o mesmo termo, mas definindo-o de maneira

muito  diferente.  Quando  isso  ocorre,  é  preciso  explicitar  as  definições,  tentar

esclarecer  os  termos  e  optar  por  uma  definição  que  seja  aceita  pelo  grupo.  O

dicionário  pode  ser  um  recurso  interessante  em  situações  que  exijam  definições,

todavia,  se  o  termo  for  muito  problemático,  é  mais  aconselhável  abandoná-lo.

Entretanto, é preciso ter cuidado, pois a aula de filosofia não deve se transformar em 
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exercícios de definições; o que conta no debate é o envolvimento do grupo, o diálogo

progressivo  e  investigador.  Por  isso,  o  professor  precisa  cuidar  para  não  solicitar

definições em momentos inoportunos, não apropriados, pois, se o diálogo transcorre

positivamente, não se faz necessária à intervenção. Assim, havendo compreensão, o

correto é solicitar definições somente quando os estudantes, de fato, estiverem com

dificuldades de avançar no diálogo em virtude do não entendimento das palavras.

Uma  das  características  do  diálogo  é  descobrir  o  que  está  implícito,

pressupor,  ou  seja,  supor  antecipadamente  a  intenção,  a  compreensão,  o

entendimento  do  conceito  que  está  oculto,  mas  o  que  aparece  subentendido.  Os

argumentos,  numa  discussão  filosófica,  são  o  que  de  fato  sustentam  uma  boa

discussão. As ideias dão vida aos argumentos que estão ou deveriam estar baseadas

em razões. Alguns estudantes, contudo, expressam suas crenças e suas opiniões sem a

preocupação de que estejam sendo sustentadas por argumentos válidos. No início da

formação da comunidade de investigação, é possível que as crianças façam afirmações

e  não  consigam justificar  seus  posicionamentos  com bases  em boas  razões.  Nesse

período, poderemos ouvir muito “porque sim!”. Com o tempo e com exercícios das

habilidades de pensamento, os estudantes darão suas opiniões quando essas, de fato,

puderem ser sustentadas por razões. 

É muito importante reconhecer que existem muitas alternativas e que a

minha alternativa pode não ser a única. A rotina do dia-a-dia pode levar os estudantes

a não buscarem alternativas, por comodismo ou porque, de fato, acreditam que só há

uma resposta possível para determinada situação. A sala de aula, sendo um espaço de

discussão, pode ajudar as crianças a se libertarem dessa visão estreita de pensar que

só existe uma forma cabível, somente uma opção a se fazer, levando-as a ampliarem a 
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reflexão  para  várias  alternativas  que  elas  próprias  poderão  criar,  desenvolver  ou

descobrir.

É importante também cuidar com o uso de falácias. Alguns até se dão bem

convencendo os demais pela persuasão, mas não pela validade do que está sendo dito.

Com  o  passar  do  tempo,  a  indicação  de  falácias  não  será  mais  exclusividade  do

professor,  pois  as  próprias  crianças  terão  condições  de  perceber  a  falácia  na

argumentação  dos  colegas;  entendendo  as  falácias  como  sendo  meios  de

convencimentos não legítimos considerados no conhecimento lógico. 

O estudo e o exercício da observação serão quesitos importantes a quem se

dispuser a estimular crianças para que raciocinem, pensem por si mesmas, aprendam a

pôr  o  mundo  em  questão  e  a  justificar,  desde  cedo,  suas  afirmações  com  bons

argumentos.  Sabemos  que  essa  tarefa  não  é  tão  fácil,  pois  a  formação da  grande

maioria dos professores, para não dizer de todos, fez-se no sentido de reproduzir, de

concordar, obedecer, ouvir, repetir e copiar. Dizer que algo é difícil não significa afirmar

que seja impossível.  Os educadores estão sendo desafiados a pensar e a permitir o

pensar. A filosofia exige um olhar crítico, questionador, responsável e cuidadoso, capaz

de provocar a metamorfose no educador e de permitir que o espírito investigativo não

se perca na primeira infância. Numa comunidade de investigação todos aprendem sem

medos ou represálias. É o espaço da liberdade de pensamento e de expressão. É o

lugar da arte de aprender e ensinar os caminhos de pensar. Se é possível lutar por uma

educação  dialógica,  impregnada  de  investigação,  por  que  não  tentar  descobrir,  na

prática  da sala de aula, que, se as crianças vivem a vida da investigação, é possível

pensar criticamente, de modo aberto, reflexivo, responsável, com o que se aprende

construindo sobre as idéias. Essas são as características fundamentais que permitem 
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pressupor a noção de comunidade de investigação. 

Difícil para uns pensar a filosofia em razão de sua complexidade. Pensá-la

no cenário escolar constitui, ao menos para nós, um grande desafio, pois se de um

lado,  temos  diversas  concepções de filosofia  existentes  na  esteira das  práticas  dos

docentes; do outro lado, as dificuldades inerentes a toda a educação no atual contexto

neoliberal, no qual essa escola procura constituir-se apenas em uma alavanca a serviço

do mercado de trabalho, dos vestibulares e dos concursos, existe um preocupação com

as provas e métodos avaliadores, que avaliam apenas o técnico.

Esse  modelo  de  escola  parece  nem  ter  se  mostrada  preparada  para

articular  saberes.  Ela  está  muito  mais  interessada  em  transmitir  conhecimentos  e

saberes poucos especializados, seguindo as imposições deste modelo de sociedade que

só considera  que  alguma coisa  tem o  direito  de  existir,  se  tiver  alguma finalidade

prática,  visível  e  de  utilidade  imediata.  Acreditamos  que  devemos  ampliar  os

horizontes  do que se  quer  com a  escola  e  com a  filosofia  na  escola,  pela  própria

natureza de nossa atividade docente com a filosofia. 

[...]  a  filosofia  contribui  para se  manter  aberta sempre a  pergunta pelo

sentido  de  como  vivemos  e  do  que  fazemos  [...].  A  filosofia  é  ela  mesma

transformadora,  seu  exercício  impede  o  continuar  pensando  da  forma  em  que  se

pensava. A filosofia serve ao pensamento, à sua própria lógica problematizadora, sem

que isso signifique que preste uma utilidade definida externamente (KOHAN, 2000, p.

189)

A importância dos conteúdos de filosofia na formação integral da pessoa

humana tem sido reconhecida inquestionavelmente na nova LDB. No artigo 35 em seu

inciso III prescreve, aludindo diretamente aos conteúdos e indiretamente a disciplina 
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de  filosofia,  quanto  a  necessidade  do  “aprimoramento  do  educando  como  pessoa

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e

do pensamento crítico”.

A  valorização  da  filosofia  na  LDB  é  também  reforçada  no  artigo  36,

parágrafo 1º, inciso III quando decreta a necessidade do “domínio dos conhecimentos

de  filosofia  e  de  sociologia  necessários  ao  exercício  da  cidadania”.Os  Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCNs), no subtítulo “Conhecimentos de filosofia” da “Parte IV –

Ciências Humanas e suas Tecnologias”, reforçam a posição adotada na LDB afirmando

que  “a  nova  legislação  educacional  brasileira  parece  reconhecer  afinal,  o  próprio

sentido histórico da atividade filosófica e, por esse motivo, enfatiza a competência da

filosofia para promover, sistematicamente, condições indispensáveis para a formação

da cidadania plena” (p. 89).

Nós  que  nos  dedicamos  ao  ensino  da  filosofia  temos  como  habituais

acompanhantes  em  nossa  vida  profissional,  duas  perguntas  muito  simples,  que

parecem ser as orientadoras de nossos passos didáticos mais decididos, mas também

de nossas  preocupações filosóficas  mais reiteradas:  Como ensinar?  O que ensinar?

Ensinar filosofia supõe pôr em ação uma atividade ou uma prática a partir de certas

questões que não estão constituídas como um campo fechado de saberes e, como essa

atividade é também seu próprio objeto, abordar os desafios do ‘que’ e ‘como’ torna-se

uma tarefa complexa, a qual devemos, a cada dia, nos desafiar didaticamente.

Carlos Drummond de Andrade, afirma em uma crônica, publicada em 1976,

que as crianças são poetas. Basta convivermos um pouco com as crianças e já vamos

perceber a capacidade imaginativa que elas possuem. O lúdico e a criatividade infantil

ainda hoje é um universo a ser descoberto e a massificação e o uso de uma pedagogia 
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engessada que pré-estabelece padrões e normas a serem seguidos acabam por ceifar a

criatividade  e  a  própria  capacidade  filosófica  da  criança.  Reconhecer  a  capacidade

filosófica na criança é o primeiro passo para pensarmos em uma filosofia com crianças,

o que talvez não seja uma missão tão impossível assim, já que a criança por natureza

apresenta-se filosófica.

Lipiman e o ensino de filosofia com crianças

O primeiro a defender proposta “Filosofia para criança” foi o educador e

filósofo  norte-americano  Matthew Lipman  que,  na  década  de  1960,  percebendo  a

dificuldade  em  seus  alunos  criou  o  que  chama  de  Pedagogia  da  Comunidade  de

Investigação, por meio de construção de textos, ou como ele mesmo denomina novelas

filosóficas. A leitura desses textos tinha como objetivo provocar seus alunos para o

diálogo  e  assim  provocar,  nas  crianças,  dúvidas.  Esses  textos  devem  sempre  estar

voltados ao interesse das crianças, mas devem gerar um incômodo filosófico que as

levem aos questionamentos. “A filosofia começa quando podemos discutir a linguagem

que usamos para discutir o mundo” (LIPMAN, 1995).

Lipman  encontra  inspiração  em  J.  Dewey  e  L.  Vygotsky  que  afirmam  a

necessidade de aprender a pensar e não apenas memorizar conteúdos. Para Lipman há

algo semelhante entre os filósofos e as crianças, a capacidade de perguntar sobre o

que  talvez  seja  corriqueiro  para  nós,  e  maravilhar-se  com  o  seu  meio.  É  preciso

entender a criança como seres sócio-históricos, que interagem com a realidade e são

diretamente afetados por imagens, situações, emoções pela própria vida, e fazer disso,

instrumento  para  suas  práticas  filosóficas.  Assim,  as  crianças  conseguem  criar  e

reconstruir conceitos e buscar formas de explicação mais abrangentes para as 
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adversidades de sua vida, abrangendo questões como a verdade, as regras, a justiça, a

realidade, a bondade, a amizade e seu meio social.

[...]  a  filosofia  contribui  para se  manter  aberta sempre a  pergunta pelo

sentido  de  como  vivemos  e  do  que  fazemos  [...].  A  filosofia  é  ela  mesma

transformadora,  seu  exercício  impede  o  continuar  pensando  da  forma  em  que  se

pensava. A filosofia serve ao pensamento, à sua própria lógica problematizadora, sem

que isso signifique que preste uma utilidade definida externamente (KOHAN, 2000, p.

189)

Para a educação infantil e a das séries iniciais a filosofia, sem dúvida, será

uma grande estratégia para provocar nas crianças um novo jeito de ver o mundo que a

cerca e as  possibilidades de pensar  utilizando dos  métodos filosóficos.  O que para

alguns  parece  absurdo,  uma  criança  filosofar,  para  nós  é,  sem  dúvida,  uma

possibilidade que acrescentará em muito para a formação do indivíduo e do próprio

cidadão que, com certeza, com o auxilio da filosofia se tornará mais politizado.

Pensar na inserção da Filosofia na escola fundamental é estar disposto a

olhar para as crianças, vendo nelas não adultos em miniaturas, mas crianças que são

capazes de quando valorizadas, refletir com vistas ater ideias próprias, o que é melhor,

com grau de compreensão suficiente. (MALACARNE, 2005, p. 63)

Platão,  filósofo  clássico  da  Grécia  antiga,  refutava  a  ideia  de  que  uma

criança pudesse fazer filosofia, e essa ideia perpassou por muitos pensadores. Visto

que o olhar para a criança era como um ser incapaz, ou como John Locke diria: “uma

tábula rasa”, que durante a vida sofre todas as influências até se tornar um homem e

pensar por si. Somente aí que poderá exercitar a filosofia. Ou, além disso, uma visão

geneticista, ou seja, uma criança pré-pronta, com todos os juízos de valores formados. 
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Mas,  a  forma  de  olhar  para  a  criança  mudou,  principalmente,  com  o  avanço  da

psicologia.

Para  Vygotsky,  a  criança  é  um  ser  social  e  desde  os  seus  primeiros

momentos  de vida ela  já  faz  parte  de um todo macrossocial,  o  qual,  por  sua vez,

poderá interferir em seu comportamento humano através de midiatizações constantes

entre este ser e a linguagem. Além disso, segundo ele, o indivíduo é formado pelo

entrelaçamento de duas linhas distintas: uma de origem biológica e outra de origem

sócio-cultural.

A  linguagem  libera  a  criança  das  impressões  imediatas  sobre  o  objeto,

oferece-lhe a possibilidade de representar para si mesma algum objeto que não tenha

visto e pensar nele. Com a ajuda da linguagem, a criança obtém a possibilidade de se

libertar  do  poder  das  impressões  imediatas,  extrapolando  seus  limites.  (VYGOTSKY,

1998, p. 122)

A  filosofia  com  crianças  possibilitaria  esse  diálogo,  mediado  por  um

professor  que  conduzirá  essa  conversa  de  modo  a  ampliar  os  horizontes  do tema

proposto. Nota-se que a linguagem é fator determinante para o desenvolvimento do

aprendizado, isto pelo fato de que“é por meio da linguagem que a criança constrói a

representação da realidade na qual está inserida” (JOBIM e SOUZA, 2001, p. 24).

Segundo  Vygotsky  o  aprendizado  conduz  ao  desenvolvimento,  o

conhecimento já adquirido é o que pode ser dominado pela criança. Com a ajuda de

outros colegas mais capazes ou do professor, por meio de uma zona intermediária que

Vygotsky denomina de zona de desenvolvimento proximal, na qual, a criança enquanto

vai  se  desenvolvendo  vai  galgando  passos  para  uma  nova  aprendizagem  e  esse

momento entre o não conhecer e o conhecer denomina-se de: zona de 
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desenvolvimento proximal, que“define aquelas funções que ainda não amadureceram,

mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão” (VYGOTSKY,

1991, p. 97).

Segundo Dewey o  desenvolvimento intelectual  está  ligado ao  progresso

social,  Dewey acenou para  a  natureza  moral  e  social  da  escola;  segundo ele,  essa

poderia servir como uma comunidade em miniatura na “sociedade embriônica”. Sendo

assim,  o  ambiente  escolar  estabelece  elementos  necessários  para  a  formação  do

sujeito engajado na sociedade.

Por  meio  dessas  concepções  sobre  aprendizagem  apresentadas  por

Vygotsky e Dewey,  Lipman acena para a  filosofia  com criança  como uma proposta

pedagógica  das  comunidades  investigativas,  priorizando  os  diálogos  e  as  ideias,

sobretudo a linguagem da própria das crianças. 

As histórias para as crianças são mercadorias preciosas – bens espirituais.

Constituem a espécie de bens de que não despojamos ninguém ao torná-los nossos. As

crianças adoram os personagens de ficção das histórias que leem: apropriam-se deles

como  amigos  –como  companheiros  semi-imaginários.  Dando  às  crianças  histórias

deque se apropriar e significados a compartilhar, proporciona-mo-lhes outros mundos

em que viver – outros reinos em que habitar(LIPMAN, 2002, p. 62)

Através de temas geradores construídos em forma de novelas filosóficas, as

crianças iniciam sua atividade do pensar. Perguntas frequentes do cotidiano também

como: de onde viemos? Para onde vamos? O Porque? Fazem das aulas de filosofia com

crianças um ambiente propício para a construção do “bem pensar”.

Segundo Vygotsky (1996, p. 108):

O homem haverá de conquistar seu futuro com ajuda de sua 
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imaginação criadora; orientar no amanhã uma conduta baseada no
futuro  e  partir  desse  futuro  é  função  básica  da  imaginação  e,
portanto, o princípio educativo do trabalho pedagógico consistirá em
dirigir a conduta do escolar na linha de prepará-lo para o porvir, já
queo desenvolvimento e o exercício de sua imaginação são uma das
principais forças no processo de alcance desse fim.

A  criatividade  deverá  ser  a  base  de  qualquer  filosofia,  pensar  o  não

pensado  ou  pensar  de  modo  diferente  o  que  já  foi  pensado,  essa  deve  ser  a

especialidade  da  aula  de  filosofia  com criança.  A  imaginação,  o  lúdico  são  fatores

importantes no desenvolvimento das crianças.

Experiências já construídas com a filosofia com criança

Como  já  afirmamos  acima,  o  pioneiro  dessa  experiência  foi  Lipman  na

década de 60, pautado nas teorias de Vygotsky e Jonh Dewey, compreendendo o lúdico

e a perspicácia da criança, Lipman inicia seus trabalhos percebendo a dificuldade de

raciocino de seus alunos, principalmente referente à matemática e a lógica. No seu

entendimento as reflexões estabelecidas pelos os alunos sobre o meio em que estão

inseridas afetam drasticamente na compreensão de mundo e no seu papel no mesmo.

No Brasil quem difundiu as ideias de Lipman foi Catherine Young Silva (1973

–1993), após ter realizado seu mestrado na universidade de Montclair State University,

orientada pelo próprio Lipman. Em 1982 retorna ao Brasil, mas só 1984, junto com um

grupo de professores iniciam os trabalhos de filosofia com crianças. Assim Catherine

inicia um trabalho de tradução dos textos de Lipman. Em 1985, este grupo criou O

Centro Brasileiro de Filosofia para Criança (CBFC), que continuou a tradução de textos e

também iniciou o desenvolvimento do programa nas escolas. Por meio desse grupo

Lipman veio ao Brasil para palestras e congressos e, em 1992, já havia quarenta escolas
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com o programa de filosofia para crianças no estado de São Paulo. O sucesso dessas

experiências  despertou  o  interesse  de  escolas  particulares.  O  lamentável  é  que  o

programa de filosofia com crianças não avançou no estado de São Paulo, mais alguns

materiais didáticos sobre filosofia com criança são produzidos para escolas particulares

que fazem uso do mesmo.

No Paraná, temos o Instituto de Filosofia e Educação para o Pensar – IFEP-

fundado em 31 de janeiro de 1995 pelo professor Dacísio N. Muraro. Sua sede é na

cidade de Curitiba Paraná; seu trabalho consiste em manter a chama acesa sobre essa

reflexão. Atualmente oferecem cursos sobre filosofia para crianças; já formaram cerca

de 4  mil  profissionais,  bem como,  mantém no ar  um site  contendo informações e

artigos sobre o assunto.

Conclusão

Observando a proposta da filosofia com criança, percebemos que seria de

grande valia sua implantação. A filosofia direcionada as crianças tende a promover o

desenvolvimento racional e lógico. Outro ponto a destacar é interdisciplinaridade, pois,

a filosofia transita em varias áreas do conhecimento.  A metodologia da filosofia com

criança  deverá  ser  especifica,  observando  a  idade  e  o  desenvolvimento,  conforme

apresentado no texto. O questionamento e o fazer perguntas são pontos marcantes, a

capacidade  de  argumentar  e  organizar  logicamente  as  idéias  são  os  efeitos  desse

trabalho filosófico com criança.

Encontramos  hoje  algumas  experiências  isoladas  filosofia  com  crianças,

ambas  apresentam resultados  positivos  segundo  seus  organizadores.  Caberia  neste

contexto a pergunta: Por que não a expansão da filosofia com criança? A repostas 
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talvez esteja no próprio descaso com a educação infantil e fundamental, no currículo

proposto e nas políticas públicas propostas, que não espera da escola uma sociedade

pensante e sim uma massa de manobra.

Por fim, esse trabalho teve como objetivo proporcionar uma breve reflexão

sobra o ensino de filosofia com crianças. Provocar essa reflexão será o primeiro passo

para podermos promover propostas diferenciadas a educação infantil e fundamental

primeiros anos, que visem o pensar filosófico, contribuindo assim para uma sociedade

pensante.

Referências
ASPIS, Renata Pereira Lima. “O professor de filosofia: no ensino de filosofia no ensino
médio como experiência filosófica”, In Caderno do Cedes/Centro de Estudos Educação,
Sociedade, vol. 1, n.1. campinas. São Paulo: Cortez, 2004.
ANDRADE,  C.  D.  de.  A  educação  do  ser  poético.  Revista  Brasileira  de  Estudos
Pedagógicos. Rio de Janeiro, v. 61, n.140, p.593-594, out. 1976
BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Lei 9394/96
CARLINI, Alda Luiza et al. Marta Scarpato (org). Os procedimentos de ensino fazem a
aula acontecer. São Paulo: Avercamp, 2004.
CONTALDO, Silvia Maria de. “A Filosofia no Ensino Médio: interdisciplinaridade e temas
tranversais – desafios pedagógicos”  In GALLO, Sílvio; DANELON, Márcia & CORNELLI.
Gabriele . Ensino de Filosofia: teoria e prática. Ijuí: Unijui, 2004.
CORNELLI, Gabrielli de. “A Lição dos Clássicos: algumas anotações sobre a história da
filosofia  na sala de aula”  In GALLO, Sílvio;  DANELON,  Márcia & CORNELLI.  Gabriele
Ensino de Filosofia: teoria e prática . Ijuí: Unijui, 2004.
ALLINA,  Simone.  “O  ensino  de  filosofia  e  a  criação  de  conceitos”  In.  Caderno  do
Cedes/Centro de estudos Educação, Sociedade . vol.1. n.1. São Paulo: Cortez, 2004.
JOBIM e SOUZA, Solange.  Infância e linguagem: Bakhtin, Vygotsky e Benjamin  . São
Paulo: Papirus, 2001.
KOHAN, W. O.; LEAL, B.; RIBEIRO, A. (orgs.). Filosofia na escola pública. Petrópolis, Rio
de Janeiro: Vozes, 2000.
KUENZER, Acácia. Ensino Médio – Construindo uma proposta para os que vivem do 

210

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

trabalho . São Paulo: Cortez, 2002. p.193 a 196
LIPMAN, M. Natasha . Diálogos Vygotskianos. Porto Alegre: Artes médicas, 2002.
__________ . O Pensar na Educação. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1995.
__________ .; SHARP, A. M.; OSCANYAN, F.S.  A filosofia na sala de aula.. São Paulo:
Nova Alexandria, 2001.
MALACARNE, V.  Formação dos professores e o Espaço da Filosofia. São Paulo:2005.
Texto de Qualificação. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. Mimeo.
OLIVEIRA,  Paula  Ramos  de.  “Filosofia:em  todo  e  nenhum  lugar”  In  GALLO,  Sílvio;
DANELON, Márcia & CORNELLI. Gabriele Ensino de Filosofia: teoria e prática . Ijuí:
Unijui, 2004.
REGO,  Teresa  C.  “Configurações  sociais  e  singularidades:  o  impacto  da  escola  na
constituição dos sujeitos” In: OLIVEIRA, M. K. de; SOUZA, D. T. R.; REGO, T. C. (Orgs.).
Psicologia,  educação e as temáticas  da vida contemporânea.  São Paulo:  Moderna,
2002.
RIBEIRO, Maria Luiza Santos.  História da Educação Brasileira.  Campinas, SP: Autores
Associados, 2001.
ROMANELLI, Otaiza de Oliveira. História da Educação no Brasil. Ed. Vozes
SEVERINO, Antonio Joaquim. “O ensino da filosofia: entre a estrutura e o evento” In In
GALLO, Sílvio; DANELON, Márcia & CORNELLI. Gabriele  Ensino de Filosofia: teoria e
prática . Ijuí: Unijui, 2004.
SOUZA, Sonia Maria Ribeiro de. “A Filosofia no Ensino Médio: uma (re) leitura a partir
dos  PCNs”  In  GALLO,  Sílvio;  DANELON,  Márcia  &  CORNELLI.  Gabriele  Ensino  de
Filosofia: teoria e prática . Ijuí: Unijui, 2004.
VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
__________ . La imaginación y el arte em la infância. Madri: Akal, 1996.
__________ .  O desenvolvimento psicológico na infância. São Paulo: Martins Fontes,
1998.
__________ . Psicologia pedagógica . São Paulo: Martins Fontes, 2001.

211

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

Abordagem territorial da política de Educação Profissional na Bahia – Brasil:
fundamentos e contradições

Por: Heron Ferreira Souza28,

Roberto da Cruz Melo29

&
Rosemary Lopes Soares da Silva30

Resumo
A dinâmica social e política das duas últimas décadas, a relativa intolerância ao quadro
de extrema desigualdade social e econômica e a pouca eficiência das políticas regionais
de  caráter  setorial,  impulsionaram  a  necessidade  de  um  quadro  de  referência  do
espaço  social  para  a  elaboração,  coordenação  e  avaliação  das  políticas  de
desenvolvimento com capacidade de suplantar os antagonismos espaciais (rural versus
urbano, etc) numa dinâmica de articulação de atores (sociais, políticos, institucionais,
econômicos)  e  ações.  Portanto,  objetiva-se  nesse  trabalho  discutir  os  elementos
teóricos dessa nova perspectiva – a abordagem ou enfoque territorial. Verificar como
esta  abordagem norteia  a  atual  política  de  educação profissional  e  tecnológica  no
estado  da  Bahia,  a  partir  da  análise  historico-dialética  da  política  macro,  e  suas
apropriações  no  contexto  estadual.  Com  isso,  o  trabalho  baseia-se  em  análise
documental sobre as concepções, racionalidades e intencionalidades da atual política
de  EPT,  evidenciando  o  uso  do  enfoque  territorial  no  âmbito  da  concepção  desta
política e de sua relação com o desenvolvimento social e econômico.
Palavras-chave: Reforma  do  Estado  Brasileiro;  Gerencialismo;  Política  de  educação
profissional.
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Resumo
La socia kaj politika dinamiko de la lastaj du jardekoj, la relativa maltoleremo bildo de
ekstremaj sociaj kaj ekonomiaj malegalecoj kaj la malalta efikeco de regionaj sektoraj
karaktero politikoj, antaŭenigis la bezonon de kadro de socia spaco por la disvolviĝo,
kunordigo kaj taksado evolupolitikon kapablas venki la spaca antagonismoj (kampara
kontre  urbaj,  ktp)  en  dinamika  artikulacio  de  aktoroj  (socia,  politika,  institucia,
ekonomia) kaj agoj. Sekve, la objektivo de ĉi tiu studo estis diskuti la teoriaj elementoj
de ĉi tiu nova alproksimiĝo - la alproksimiĝo aŭ teritoria alproksimiĝo. Kontrolu ke tiu
alproksimiĝo gvidos la nuna metia kaj teknologia edukado politiko en la stato de Bahio,
de  la  makro  politiko  historia  kaj  dialektika  analizo,  kaj  liaj  kreditoj  en  la  stato
kuntekston. Tiel, la laboro estas bazita sur dokumenta analizo de la konceptoj, pravigo
kaj intencoj de la nuna EFA politiko, elstarigante la uzon de la teritoria alproksimiĝo en
la redaktado de tiu ĉi politiko kaj lia rilato kun la sociaj kaj ekonomia disvolviĝo.
Ŝlosilvortoj: Brazila ŝtato Reform; Managerialism; Profesia edukado politiko.

The authors did not send the English text.

A reforma Gerencialista do Estado brasileiro nos anos 90 com maximização

da  participação  social  e  o  viés  da  responsabilização  do  cidadão  sobre  as  políticas

públicas nos leva ao que anunciava Coutinho (2006) sobre as condições históricas das

transformações políticas e sociais no Brasil: a “via brasileira”, isto é, a organização do

Estado possui especificidades próprias, que conserva o “velho no novo” nos processos

de  transformação  de  suas  estruturas,  provocando  alterações  a  partir  das  bases

tecnocratas  e  de  um  centralismo  de  decisões  associados  a  frações  modernas  e

atrasadas da classe dominante.

São  três  os  objetivos  principais  da  reforma  gerencial  do  Estado  na

concepção  de  Pereira  (1998):  aumentar  a  eficiência  e  efetividade  dos  órgãos  ou

agências  do Estado; ampliar  a  melhoria  da qualidade das  decisões estratégicas  por

parte dos governos e da burocracia estatal; e assegurar o caráter democrático da 
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administração pública, por meio de um serviço público orientado para o usuário ou

cidadão  cliente,  em oposição  a  concepção  do  Estado  burocrático  de  afirmação  do

poder do Estado e da burocracia estatal.

Para o aumento da eficiência  do Estado,  Pereira (1998)  considera como

fundamentos importantes a descentralização e desconcentração das atividades e dos

serviços  estatais.  Para  ele,  a  descentralização  e  a  desconcentração,  carregadas  de

sentido político, estão associadas à capacidade de controle permanente dos cidadãos.

Isso exige cada vez mais,  critérios específicos que estejam em consonância com os

valores defendidos pelos diversos segmentos da sociedade, ou seja: o empoderamento

dos sujeitos fortalece o controle social das políticas públicas, na tentativa de superar a

crise da legitimidade dos governos que caracterizou o estado burocrático (PEREIRA,

1998, p.105). Portanto, a descentralização obedece ao princípio da subsidiariedade: o

que pode ser feito pela cidade, não deve ser feito pela região; o que pode ser feito pela

região não pode ser feito pelo poder central. A lógica por detrás dela é simples: as

atividades sociais, como educação básica e saúde, e as atividades de segurança local

podem ser  feitas  com um controle  muito  maior  da  população se  forem realizadas

descentralizadamente,  no nível  local,  ou,  no máximo, no nível  regional  ou estadual

(PEREIRA, 1998, p.105).

Desse  modo,  a  face  que o  Estado Gerencialista  assume traz  uma dupla

contradição; a primeira no plano da ampliação da participação da política no contexto

de ajuste econômico do Estado, em que este desloca as demandas sociais a serem

promovidas  como  ação  de  responsabilização  individual  e  ou  de  coletivos  que

historicamente  reivindicaram  os  direitos  sociais  e  que  nas  políticas  públicas  de

educação profissional se traduzem no contemporâneo na expansão da oferta de cursos
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que venham formar a classe trabalhadora; 

A  segunda,  no  plano  da  sua  estrutura  e  financiamento   que  afeta  a

organização  dos  serviços  públicos  (descentralização/desconcentração),  que  na

educação profissional se desdobra na: i)  pulverização de programas de qualificação do

trabalhador;  ii) indefinição quanto as finalidades da educação média e as concepções

de  trabalho;  iii)  desenvolvimento  numa  perspectiva  de  inclusão  social  e  produtiva

definidas como norteadoras da expansão da educação profissional e tecnológica dos

Institutos  Federais  trazendo  para  o  centro  de  debate  a  tensa  relação  entre

desenvolvimento econômico, inovação tecnológica, modos de organização do trabalho

e educação.

Assim,  as  racionalidades  produzidas  para  a  construção  das

institucionalidades  para  expansão  dos  IFE’s,  tendem  a  compreender  estes  como  a

“locomotiva”  do  desenvolvimento,  reproduzindo  de  certo  modo  no  interior  da

formulação  da  política  pública  os  interesses  do  capital  expansionista  e  seus

fundamentos de intensificação da organização da base produtiva, traduzidos no caso

da  expansão  federal  em  articulação  com  os  arranjos  produtivos  locais  e

consequentemente,  nos  processos  de materialização do trabalho,  como se  possível

fosse  fazer  o  deslocamento entre  formas  de  produção local,  como os  modelos  de

produção de capital concentrado e transnacional. Tudo isso capitaneado pelo Estado

com seu caráter mais intervencionista a fim de garantir políticas públicas de trabalho e

educação. 

A  concepção  de  crescimento  permanente  foi  o  fundo  do  compromisso

corporativista  de  classes,  de  matriz  keynesiana,  no  desenvolvimento  dos  países

industrializados no período da segunda Guerra Mundial, mas mesmo um quarto de 
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século depois do fim do paradigma keyinesiano o crescimento é visto como solução

para  todos  os  problemas  mundiais.  Sem investimentos  não há  crescimento,  e  sem

crescimento não há política econômica sustentável. A desigualdade é aceita, pois só

assim os investimentos se tornam rentáveis. Nos discursos dominantes, a desigualdade

é considerada justa por causa dos efeitos positivos sobre os lucros e, por conseguinte,

sobre os investimentos e, por conseguinte, sobre o crescimento e os (“justo é o que

cria empregos”), embora nenhum dos itens dessa cadeia de argumentação tenha sido

provado. (ALVATER, p.157).

É certo que Alvater (2010) ao considerar que a idéia de crescimento se

tornou um mantra nos estados modernos  passando a compor o cotidiano e as formas

de existência, depreende-se que os processos de formalização das políticas públicas  de

educação também é introduzida numa lógica de economização das relações que são

produzidas no interior  destas.  Na educação profissional,  é  impossível  desconsiderar

esse viés quando esta é assumida como política prioritária um caráter expansionista

para  atender  as  mediações  construídos  nos  processos  de  organização  da  base

produtiva,  mesmo  este  ainda   considerando  como  um  modo  de  organização  de

capitalismo dependente no caso brasileiro.

O  Estado  e  a  Política  de  Educação  Profissional  na  Bahia  –  Brasil:  abordagem
territorial.

A análise da educação profissional no Brasil no século XX, de certa forma,

retrata sobre a relação entre Estado e mercado no âmbito das especificidades do caso

brasileiro,  marcado  pela  forte  presença  estatal  nos  processos  de  regulação  e

intervenção, porém direcionado pelos interesses das classes dominantes, das elites
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nacionais e locais em detrimento do conjunto da população nacional.

Em  1909  foram  criadas,  no  âmbito  do  Governo  Federal,  as  chamadas

escolas de aprendizes artífices, subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e

Comércio, as quais, a partir de 1942 com a Lei Orgânica, passaram a oferecer cursos

técnicos.  Segundo  Picanço  (1995),  a  necessidade  de  constituir  pelo  consenso  a

submissão dos  trabalhadores  à  logica  taylorista/fordista,  isto é,  por  um modelo de

formação capaz  de  incutir  nos  indivíduos  valores  pautados  na  disciplina  e  práticas

requeridas pela indústria nascente, que o Estado e também o empresariado brasileiro

fomentou a educação profissional. 

É, portanto, no contexto do Estado “forte e regulador” a partir de 1930 –

explícito  na  Constituição  do  Estado  Novo  (1937),  que  responsabiliza  indústrias  e

sindicatos na formação do trabalhador31 – que para Picanço (1995, p. 94) “são criados,

em 1942, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Social da

Indústria (Sesi), a serem assumidos pelas organizações empresariais”.

A autora acrescenta os traços gerais da política do Estado nesse período

para a educação profissional, a partir da desvinculação do ensino primário ao ensino

industrial (o que se visualizava nas Escolas de Aprendizes e Artífices), a equiparação do

ensino técnico ao secundário e a garantia de acesso ao superior em área correlata

(como destacado acima). Mas dentre esses aspectos, a explicitação clara do caráter

negligente da proposta do governo no tocante a atenção social ao estabelecer, segundo

Picanço,

Omissão total ao caráter de formação para “desfavorecidos da fortuna” ou

“desvalidos da sorte”, marca cunhada para essa formação. No propósito da lei, essa 

31 É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua especialidade, escolas de
aprendizes, destinadas a seus associados. (Constituição do Estado Novo, 1937 apud Picanço, 1995, p. 94)
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modalidade  de  ensino  visaria  ao  atendimento  de  interesses  do  trabalhador,  das

empresas e da nação. (grifo nosso). (1995, p. 94).

As  reformas que se  seguiram se  deram no plano da Lei  de  Diretrizes  e

Bases, focando especificamente na estruturação dos ramos de ensino. De modo geral,

em 1961, foi elaborada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A partir da Lei

nº 4024/61, o ensino profissionalizante equipara-se ao ensino regular. Como afirma

Kuenzer (1997, p. 14), “passa a existir dois ramos de ensino médio diferenciados mais

equivalentes”.

Nas décadas de 1950 e 1960,  Brasil passa por uma transição do modelo de

produção que  sustentado na agricultura para a indústria ainda que de forma incipiente

soma-se a esta transição o discurso do capital humano nos países desenvolvidos em

que seus teóricos (em especial Schultz32) que justificava o crescimento econômico aos

investimentos em educação e qualificação de mão-de-obra. O discurso vigente nesta

apontava  para  a  necessidade  produtivas  do  capital,  redirecionado  a  educação

profissional  para  potencializar  a  produtividade  e  crescimento  econômico.  Esses

princípios nortearam a elaboração da Lei  5.692/1971, cuja preocupação central  era

romper a dualidade do sistema – ensino profissional e ensino propedêutico.

Segundo Kuenzer  (1997,  p.  16),  buscava-se  substituir  “os  antigos  ramos

propedêutico  e  profissionalizante  por  um  modelo  único  –  por  onde  todos  passam

independentemente de sua origem de classe – cuja finalidade é a qualificação para o

trabalho  profissional  conferida  pela  escola”,  na  prática  isso  não  foi  suficiente  para

romper a dualidade da educação média brasileira de preparar para o trabalho ou o

avanço para profissionalização tardia no ensino superior. 

32 Schultz que escreveu a Teoria do Capital Humano (TCH).
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Se a proposta política de educação profissional somente a partir da década

de  1950  começa  dar  sinais  explícitos  e  mais  “concretos”/  definidos  de  atender  as

demandas produtivas, em especial da indústria de base em fase de consolidação, da

indústria de bens de consumo nascente pela política de substituição das importações,

e da política de modernização da agricultura, além do setor de serviços, apesar das

contradições expostas anteriormente; a década de 1990 representou um momento de

retrocesso no âmbito da política, por aquilo que Aguilar (2000) chamou de deserção do

Estado. 

Nesse momento, segunda metade da década de 1990, as transformações

político-econômicas  em nível  global  e  os  direcionamentos  políticos  do  governo  de

Fernando  Henrique  Cardoso,  conforme  o  já  exposto  anteriormente  sobre  sua

concepção do aparelho estatal, por exemplo, refletiu de forma crucial sobre o papel do

Estado  com  forte  propensão  regulatória  e  menos  de  intervenção  ou  mesmo  de

elaboração  de  políticas  sociais  mais  amplas  ou  aquelas  atreladas  a  um  projeto

articulado de desenvolvimento. Em certa medida, o contexto histórico explica a opção

adotada pelo referido governo no sentido de restringir as ações do Estado e enxugar a

máquina pública, porém os resultados disso foram observados nos anos seguintes de

forma endêmica. 

Como afirma Bobbio (2009),

Quando a sociedade civil sob a forma de sociedade de livre mercado
avança a pretensão de restringir  os poderes do Estado ao mínimo
necessário, o Estado como mal necessário assume a figura de Estado
mínimo,  figura  que  se  torna  o  denominador  comum  de  todas  as
expressões do pensamento liberal. (p. 129)

Acrescentando a tese de Jonh Rawls, Bobbio (2009) afirma que “o estado 
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mínimo é o Estado mais vasto que se possa justificar” (p. 130). Isso no plano da política

de  educação  profissional  e  tecnológica  pode  ser  amplamente  visualizada  pelos

mecanismos  legais  de  1997,  que  recolocou  a  dicotomização  do  ensino  regular  e

profissional (Decreto nº 2.208 / 97) e vetou a expansão da rede federal de educação

profissional e tecnológica com recursos da União, ficando a criação de novas unidades

de  ensino  a  cargo  dos  estados,  municípios  e  rede  privada,  sendo  esta  a  mais

beneficiada nesse período pelo recebimento de recursos federais para ofertar ensino

profissional. 

Portanto, foi diante desse quadro anunciado durante a segunda metade da

década de 1990 que se colocaram os desafios a serem enfrentados pelo governo de

Luiz Inácio Lula da Silva.

Empregabilidade: sentidos nas políticas públicas de trabalho e educação

A partir dos estudos e das análises realizadas nos documentos produzidos

pelo Ministério da Educação na década de 1990, em especial aqueles relacionados com

a Educação Profissional no Brasil, foram analisados leis, decretos, pareceres, resoluções

e portarias, produzidos e publicados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e MEC

a partir de 1996, ano em que a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) foi

sancionada; documentos do Programa de Expansão da Educação Profissional (Proep),

assim como os Planos Estaduais de Educação Profissional (PEP), tal período marcado

pelas  influencias  neoliberais,   busca-se  identificar  os  sentidos  que  a  noção  de

empregabilidade  assumiu  na  concepção  e  no  desenvolvimento  das  políticas  de

formação profissional na atualidade. 

Estudiosos como Alberto (2005) e Frigotto e Ciavatta (2006) tem 
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demonstrado que a década de 90 marcada pela  reestruturação produtiva que impôs

uma  nova  dinâmica  ao  mercado  de  trabalho,  bem  como  o  recrudescimento  do

desemprego estrutural e a erosão de um modelo de emprego alicerçado em carreiras,

tem deslocado o sentido da empregabilidade para a questão da ampliação do capital

humano pelo desenvolvimento e mobilização de competências.

Para  Gazier  (apud  Alberto,  2005),  a  utilização  desta  versão  de

empregabilidade  tem conseqüências  em termos  de  políticas  a  se  desenvolver,  que

seriam, então, a promoção da aprendizagem ao longo da vida, o aperfeiçoamento de

informações sobre o mercado de trabalho e sua flexibilização.

A noção de empregabilidade é usada com a premissa de que os indivíduos

devem acreditar que o reiterado retorno à escola seria a garantia de sua inserção e

permanência no mundo do trabalho. Os documentos sobre as orientações de políticas

educacionais produzidos na esfera da educação buscam gerar a mesma expectativa nos

indivíduos. A idéia é que a educação geraria a segurança no trabalho. (ALBERTO, 2005)

Nesta  perspectiva,  os  documentos  oficiais  desconsideram  as  dimensões

econômicas e sociais como elementos que participam diretamente das questões de

geração  de  empregos  e  condiciona  à  dimensão  da  política  educacional  a

responsabilidade na formação e qualificação como sinônimos de empregabilidade.

Plano Nacional de Educação 2001-2010 e 2011-2020 e Plano de Desenvolvimento da
Educação

A  conjuntura  governamental  a  partir  de  2002,  também  diante  dos

interesses  e  contradições  do  capital,  recolocou  a  questão  da  relação  educação,

trabalho e desenvolvimento segundo racionalidades políticas e econômicas que 
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merecem análise. As expectativas políticas da população e de setores econômicos e

sociais  organizados viam com esperança o novo governo,  esquerdista,  porém eram

igualmente salutares as desconfianças em torno da política econômica. De todo modo,

as políticas adotadas buscando garantir e/ou fomentar o crescimento econômico do

país,  caminhava  junto  com  a  retroalimentação  de  políticas  sociais  incipientes  do

governo anterior. A diferença a destacar, está na reconfiguração do papel do Estado

enquanto agente não apenas regulador, mas interventor, em que a ação política do

Estado por  meio  da  elaboração,  reconfiguração ou  mesmo incremento de  políticas

passava a ter uma conotação mais ampla e articulada entre os setores diversos.

Um exemplo claro disso, refere-se a criação dos chamados territórios rurais

no Brasil, a partir da criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, em 2003,

vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Agrário. Apesar do Programa Nacional de

Desenvolvimento  Sustentável  de  Territórios  Rurais  –  PRONAT  ser  originário  do

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf Infraestrutura e

Serviços Municipais, ativo de 1997-2002, o foco difere na abrangência da política. Este

tinha  um  caráter  municipal,  enquanto  o  PRONAT  além  de  ganhar  uma  dimensão

nacional  tinha  como  função  articular  municípios  em  torno  de  interesses  comuns

negociados (ABRAMOVAY, 2001). Os territórios rurais, hoje em alguns casos também

denominado de territórios de cidadania, ao passo que canalizam políticas articuladas

voltadas ao desenvolvimento socioeconômico das populações, pela inserção destas na

dinâmica  econômica  local-regional,  também  representam  o  espaço  de  diálogo  e

emergência de demandas para a (re) formulação de políticas. 

Foi nesse novo contexto das políticas nacionais, que o governo recolocou a

educação profissional e tecnológica enquanto uma das prioridades, pensando-a em 
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certa medida no bojo de um projeto de desenvolvimento. Porém, a operacionalização

da política em si dependeria da reformulação do marco legal produzido no governo

anterior. Desta forma, destacam-se: o Decreto 5.154/04 que estabeleceu a oferta de

ensino profissional integrado ao ensino médio; além de revogar o § 5o     do art. 3o     da Lei

no     8.948, de 8 de dezembro de 1994, incluído na Lei nº 9649, de 27 de maio de 1998,

que  proibia da expansão da oferta de educação profissional,  a partir  da criação de

novas unidades de ensino por parte da União, o que somente poderia acontecer em

parceria  com estados,  municípios,  Distrito  Federal,  setor produtivo ou organizações

não-governamentais, que seriam os responsáveis pela manutenção e gestão dos novos

estabelecimentos de ensino. Diante disso, a Lei nº 11.195 de 18 de novembro de 2005

da nova redação ao texto revogado: 

§  5o A  expansão  da  oferta  de  educação  profissional,  mediante  a
criação de novas unidades de ensino por parte da União, ocorrerá,
preferencialmente,  em  parceria  com  Estados,  Municípios,  Distrito
Federal,  setor  produtivo ou organizações não governamentais,  que
serão  responsáveis  pela  manutenção  e  gestão  dos  novos
estabelecimentos de ensino.

Em  24  de  abril  de  2007,  o  governo  federal  lançou  o  Plano  de

Desenvolvimento da Educação - PDE, no qual já aparece anunciado a pretensa relação

educação  –  território  –  desenvolvimento  a  partir  da  educação  profissional  e

tecnológica, tendo como pano de fundo os já pensados Institutos Federais de Educação

Tecnológica – IFET’s,  os quais  serão criados pela Lei  11.892 de 25 de dezembro de

2008. Esta Lei que cria os IFET’s toma como base o arranjo institucional dos antigos

CEFET’s, Escolas Técnicas e Escolas Agrotécnicas Federais, tendo em vista seu projeto

de expansão. 

Saviani (2009) ao analisar a proposta do PDE, defini-lo muito mais como um
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programa de ações do que um plano em si: 

Confrontando-se a estrutura do PNE com a do PDE, constata-se que o
segundo não constitui um plano, em sentido próprio. Ele define-se,
antes,  como  um  conjunto  de  ações  que,  teoricamente  se
constituiriam em estratégias para a realização dos objetivos e metas
no PNE. (...) Ele (o PDE) não parte do diagnóstico, das diretrizes e dos
objetivos e metas constitutivos do PNE, mas compõe-se de ações que
não se articulam organicamente com este. (2009, p. 27)

Se  por  um  lado  o  PDE  em  seu  conjunto  representa  apenas  ações
desarticuladas com a proposta do Plano Nacional na época em vigência, é importante
notar  em  relação  a  educação  profissional  e  tecnológica  o  estabelecimento  de
estratégias que buscavam colocar tal  modalidade de ensino numa condição central
diante de uma política articulada com outras estratégias de desenvolvimento, que o
PNE  2001-2010  não  era  capaz  de  atribuir-lhe.  O  Decreto  nº  5.154/04  e  a  Lei  nº
11.195/05 representaram o desenlace legal para o fomento da educação profissional e
tecnológica cujo aspecto crucial, e aqui concebido como estratégico na política, estava
na  própria  criação  dos  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  já
anunciado no PDE. 

O Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020, no que se refere
a  educação  profissional  traz  como  meta:  duplicar  as  matrículas  da  educação
profissional  técnica  de  nível  médio,  assegurando  a  qualidade  da  oferta  (meta  11).
Nesse caso,  evidencia-se duas  estratégias para alcançar tal  meta:  11.1)  Expandir  as
matrículas de educação profissional técnica de nível médio nos Institutos Federais de
Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  levando  em  consideração  a  responsabilidade  dos
Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e
culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação profissional; e 11.9)
Expandir o atendimento do ensino médio integrado à formação profissional para os
povos do campo de acordo com os seus interesses e necessidades.

É importante notar  que os aspectos norteadores da relação educação –
trabalho – desenvolvimento no governo Luiz Inácio Lula da Silva, estabelecidos 
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estrategicamente no PDE e no novo Plano Nacional de Educação 2011-2020, aparecem
na forma de propostas na avaliação realizada do PNE 2001-2010, em 2009. No quadro,
abaixo,  destacam-se apenas  as  metas  9  e  12 em função do caráter  propositivo do
relatório de avaliação do plano. 

Em  particular,  o  Estado  da  Bahia  assume  como  papel  da  educação
profissional,  envolver  ações  de oferta para a  qualificação com foco na inserção de
profissionais no mercado de trabalho, principalmente jovens e adolescentes (PPA 2012-
2015).

QUADRO  1: Planos Nacionais e de Desenvolvimento da Educação – 2000 - 2020

Plano Nacional de Educação (2001-2010) PDE e Novo PNE
Meta Propõe-se como redação para esta meta:

9

Transformar,  gradativamente,  unidades
da rede de educação técnica federal em
centros públicos de educação profissional
e garantir, até o final da década, que pelo
menos  um  desses  centros  em  cada
umidade  federada  possa  servir  como
centro de referência para toda a rede de
educação profissional,  notadamente  em
matéria  de  formação  de  formadores  e
desenvolvimento metodológico.
.

 “Ampliar  a  rede  federal  de  educação
tecnológica  e  reconfigurá-la  sob  uma  outra
institucionalidade:  a  de  institutos  federais  de
educação,  ciência  e tecnologia,  de modo que
essas  instituições,  distribuídas  por  todo  o
território nacional, consolidem a rede federal,
até  o  final  da  década,  como  centros  de
referência  na  educação  profissional  e
tecnológica  no  País  e  como  fortes  agentes
indutores do desenvolvimento local e regional,
a  partir  da  indissociabilidade  entre  ensino,
pesquisa  e  extensão,  criando  200  novas
unidades a cada quadriênio, de forma a atingir
um  total  de  1.000  unidades,  até  o  ano  de
2022.”

12* Reorganizar  a  rede  de  escolas
agrotécnicas,  de  forma  a  garantir  que
cumpram o papel de oferecer educação
profissional específica e permanente para
a população rural, levando em conta seu
nível de escolarização e as peculiaridades
e  potencialidades  da  atividade  agrícola
na região.

 “Reorganizar  a  rede de escolas  agrotécnicas,
de forma a garantir que cumpram o papel de
oferecer  educação  profissional  específica  e
permanente  para  a  população  rural,  levando
em  conta  seu  nível  de  escolarização  e  as
peculiaridades  e  potencialidades  da  atividade
agrícola  na  região,  conferindo  destaque  às
demandas  do  pequeno  produtor  e  aos
movimentos sociais no campo. Indicadores que

* Cabe salientar que as Escolas Agrotécnicas Federais foram incorporadas aos Institutos Federais de
educação, Ciência e Tecnologia, porém em alguns estados como Bahia e Goiás tais escolas constituíram
um Instituto próprio segundo sua tradição agrícola.

O extenso território baiano (567.295 Km²) está dividido em 27 territórios de
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identidade. Segundo a Secretaria de Planejamento da Bahia, “território é conceituado

como um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado

por  critérios multidimensionais,  tais  como o ambiente,  a  economia,  a  sociedade,  a

cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos sociais relativamente

distintos,  que  se  relacionam  interna  e  externamente  por  meio  de  processos

específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade,

coesão social, cultural e territorial”, SEPLAN (2012).

Os  Territórios  de  Identidade  buscam  consolidar-se  enquanto  objeto  de

planejamento e  implantação de  políticas  públicas,  reconhecendo  a  necessidade  de

descentralização  e  do  envolvimento  dos  agentes  locais  como  essenciais  para  o

desenvolvimento.

Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia

Como destacado, anteriormente, a operacionalização das metas resultantes

da reconfiguração do papel atribuído à educação profissional e tecnológica no Brasil

esteve claramente identificada com a chamada expansão da Rede Federal de Educação

Profissional e Tecnológica e a criação dos Institutos Federais. Segundo dados oficiais do

governo no tocante ao a Rede Federal no Brasil:

Os centros de educação tecnológica33 aumentaram 511,76%, de 2001
para  2006.  O  crescimento  no  período  foi  de  375%  na  capital  e
707,14% no interior.  (Relatório  de Avaliação do Plano Nacional  de
Educação 2001-2010, vol. 2, Modalidades, p. 434).

Observando, também, o número de matrículas, o aumento foi de 31,80%. 

33 Como os IFET’s só foram criados em 2008, a referência feita ao período anterior no documento
considerou a antiga institucionalidade. 
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Vale ressaltar que o índice de crescimento foi maior na população com mais idade:

34,07% (entre 20 e 24 anos); 75,80% (entre 25 e 29 anos); 62,38% (entre 30 e 39 anos)

e 87,25% (acima de 39 anos). (idem, p. 434-435)

Apesar  de comumente o  processo de interiorização da  rede federal  ser

considerado sinônimo do conceito de territorialidade, não o é. Portanto, a expansão e

interiorização  dos  IFET’s  significa  um  processo  de  distribuição  espacial  dessas

instituições,  segundo  racionalidades  que  definem  o  marco  estabelecido  para  a

reorganização da  rede.  Nesse  caso,  privilegiar  as  “cidades  médias”  ou  aquelas  que

exercem certa centralidade na dinâmica político-econômica de determinada região.

Tomam-se os mapas 1 e 2 abaixo, referentes ao estado da Bahia, para exemplificar esse

processo de expansão e interiorização dos chamados Institutos Federais.

Mapa 1: Escolas Técnicas - até 2002 Mapa 2: Institutos Federais - até 2010

O conceito de territorialidade, por outro lado, refere-se o 
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multidimensionamento  do  "vivido"  territorial  pelos  membros  de  uma  coletividade,

pela sociedade em geral. Os homens vivem ao mesmo tempo o processo territorial e o

produto  territorial  por  intermédio  de  um  sistema  de  relações  existenciais  e/ou

produtivas." (RAFFESTIN, 1980, p. 158)

Com  isso,  falar  em  territorialidade  e  desenvolvimento  no  tocante  a

educação  profissional,  especificamente  a  presença  dos  Institutos  Federais,  deve-se

entender sua capacidade de influenciar e participar da dinâmica das relações sociais e

econômicas ao nível do território. Em certa medida, essa compreensão é expressa por

Juracy (2009) quando esta afirma que o papel dos Institutos Federais se fundamenta

em  ouvir  e  articular  as  demandas  do  território  nos  quais  essas  instituições  estão

inseridas,  com  suas  possibilidades  científicas  e  tecnológicas,  tendo  como  foco  a

melhoria da qualidade de vida, a inclusão social e a construção da cidadania. (2009, p.

36).

As próprias finalidades34 expressas na Lei 11.892 / 2008 que cria os trinta e

oito  Institutos  Federais  de  caráter  multicampi,  tomando  como  base  o  arranjo

institucional dos antigos CEFET’s, Escolas Técnicas e Escolas Agrotécnicas Federais, de

certa maneira, explicita as formas como essa territorialidade foi delineada no âmbito

da elaboração da política: 

II) desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas
e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 
IV  -  orientar  sua oferta  formativa  em benefício  da  consolidação  e
fortalecimento  dos  arranjos  produtivos,  sociais  e  culturais  locais,
identificados  com  base  no  mapeamento  das  potencialidades  de
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do
Instituto Federal; 

34 Foram citadas aquelas que melhor expressam a relação feita com o conceito de territorialidade.  
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V  -  constituir-se  em centro  de  excelência  na  oferta  do  ensino  de
ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando
o  desenvolvimento  de  espírito  crítico,  voltado  à  investigação
empírica; 
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e
tecnológica; 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico
e tecnológico; 
IX -  promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de
tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio
ambiente.
(BRASIL. LEI 11.892, de 29/12/2008, Art. 6º)

De modo geral, pode-se afirmar que os formuladores da política viram de

forma estratégica e, como eles mesmos destacam, inovadora, a criação dos Institutos

Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  –  IFET’s,  pois  estes  representam

concretamente a  capacidade de operacionalizar  políticas  públicas  locais/regionais  e

mesmo articular políticas multissetoriais e ser um vetor de desenvolvimento naquilo

que  tange  aos  aspectos  econômicos,  sociais,  culturais,  científico-tecnológicos.

Conforme afirma Pacheco, secretário de Educação Profissional e Tecnológica da SETEC /

MEC, “os Institutos Federais assumem o papel de agentes estratégicos na estruturação

das políticas públicas para a região que polarizam, estabelecendo uma interação mais

direta junto ao poder público e às comunidades locais” (2010, p. 17).

Desta  forma,  a  intencionalidade  da  relação entre  educação profissional,

territorialidade e desenvolvimento fica  também explicitada nos princípios norteadores

da educação profissional e tecnológica, agora calcado no ensino, pesquisa e extensão,

conforme destaca Pacheco:

Integração  entre  ciência,  tecnologia  e  cultura  como  dimensões
indissociáveis  da  vida  humana  e,  ao  mesmo  tempo,  no
desenvolvimento da capacidade de investigação científica, essencial à
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construção  da  autonomia  intelectual.  (...)  A  contribuição  com  o
progresso  socioeconômico  local  e  regional  é  fundamental,  sendo,
para isto, necessário o efetivo diálogo com outras políticas setoriais.
(...) E na construção de uma rede de saberes que entrelaça cultura,
trabalho,  ciência  e  tecnologia  em  favor  da  sociedade,  [os  IFET’s]
identificam-se  como  verdadeiras  incubadoras  de  políticas  sociais.
(2010, p. 15–16)

Tais princípios norteadores da criação dos IFET’s como uma política pública

evidencia  a  necessidade  de  pensar  o  desenvolvimento  do  país  em  suas  diferentes

dimensões e colocar o peso devido ao social. Isso, porém, não significa a supressão do

econômico; pelo contrário, evidencia a histórica necessidade de articulação do social e

do econômico, segundo as especificidades de um projeto nacional de desenvolvimento

dialogado  com  estratégias  territoriais  (regionais  /  locais).  É  nesse  sentido  que  a

tecnologia  enquanto  eixo  transversal  do  processo  de  formação  profissional  e

tecnológica  pautada  pelo  ensino,  pesquisa  e  extensão,  deve  articular  os  interesses

econômicos e sociais. Por isso, afirma-se como racionalidade inerente da política de

educação profissional e tecnológica: 

A intensificação da luta pela construção de um país que busca sua
soberania e a decisão de ultrapassar a condição de mero consumidor
para a de produtor de ciência e tecnologia. Os Institutos Federais, em
sua concepção, amalgamam trabalho – ciência – tecnologia – cultura
na busca de soluções para os problemas de seu tempo, aspectos que,
necessariamente,  devem  estar  em  movimento  e  articulados  ao
dinamismo  histórico  das  sociedades.  As  novas  formas  de  relação
entre  conhecimento,  produção  e  relações  sociais  demandam  o
domínio integrado e conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio-
históricos. (PACHECO, 2010, p. 24-25)

Nesse contexto, toma-se como exemplo a proposta dos Institutos Federais

no estado da Bahia, a partir de um quadro comparativo dos arranjos produtivos locais

distribuídos pelos chamados territórios de identidade e das propostas de cursos de 
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educação profissional dos campi.

Considera-se o conceito de Arranjos Produtivos Locais - APLs como sendo

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais - com foco em um

conjunto específico de atividades econômicas - que apresentam vínculos mesmo que

incipientes.  Geralmente  envolvem  a  participação  e  a  interação  de  empresas  -  que

podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e

equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre

outros  -  e  suas  variadas  formas  de  representação  e  associação.  Incluem  também

diversas outras instituições públicas e privadas voltadas para: formação e capacitação

de  recursos  humanos  (como  escolas  técnicas  e  universidades);  pesquisa,

desenvolvimento e engenharia;  política,  promoção e  financiamento.  (CASSIOLATO E

LASTRES, 2003, p.27)

O conceito de APLs  apesar  de está em construção,  atualmente é muito

utilizado com o objetivo de direcionar as políticas de fomento à articulação e formação

de arranjos  produtivos  locais.  Alguns arranjos  na  Bahia não foram especificamente

identificados  pelos  órgãos  governamentais,  mas,   utiliza-se  uma  caracterização  de

setores da economia – agricultura e pecuária, indústria, serviços e comércio. A fim de

facilitar a análise e pela falta de dados disponíveis sobre as APLs de todos os territórios

de identidade aqui compreendidos, utilizou-se a categorização dessas APLs pelo setor

da economia, como se observa na tabela 1. 

Cabe ressaltar a diversidade e especificidades do Estado da Bahia no que

tange  aos  aspectos  físico-naturais  (biomas),  sócio-culturais,  econômicos,  políticos  e

históricos. A expressividade dessa dinâmica de formação econômica e social  dessas

regiões do estado influenciou a formação dos chamados territórios de identidade, 
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representando a relativa coesão social, política e econômica.

A  Região  Metropolitana  de  Salvador  e  também  a  cidade  de  Feira  de

Santana concentram um importante setor de comércio e serviços de caráter formal,

além de uma densa rede de serviços educacionais,  de saúde,  etc.  Nessas  ‘regiões’,

segundo  Junior  et  al.  (2010,  p.  4),  “estão os  APLs  de  TI,  transformações  plásticas,

confecções, fornecedores da cadeia automotiva, fármacos e cosméticos e as empresas

de beneficiamento do APL de rochas ornamentais”. (Pólo Petroquímico de Camaçari), o

setor de serviços e comércio. Já Feira de Santana que é a cidade pólo do território

Portal  do  Sertão,  ainda  está  em  fase  de  consolidação,  mas  com  indicativos  de

direcionamento apenas para o setor industrial e serviços em detrimento da agricultura

e  pecuária  que  é  a  base  de  produtividade  dos  municípios  que  compõe o  referido

território. 

TABELA 1: ENSINO TÉCNICO FEDERAL NA BAHIA 

Território35 Total  de
municípios

Campus / IFET36 Setores Econômicos37 Cursos Técnicos38

Irecê 20 Irecê Agricultura
Informática,  Eletromecânica,
Biocombustíveis

Velho Chico 16
Bom  Jesus  da
Lapa

Turismo,  Aquicultura  e
Agricultura Familiar

Informática

Chapada
Diamantina

23 Seabra Agricultura, Turismo Informática, Meio Ambiente

Litoral Sul 27
Ilhéus
Uruçuca

Agricultura, Turismo, Indústria
e Tecnologia

Informática,  Agrimensura,
Agropecuária,  Alimentos,  Turismo
e Hotelaria, Segurança do Trabalho

Baixo Sul 14
Valença - IFBA
Valença  –
IFBaiano

Agricultura,  Aquicultura,
Turismo

Agroecologia,  Agropecuária,  Meio
Ambiente,  Informática,  Guia  de
Turismo Regional, Aquicultura

35 Fonte: Site da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia.
36 Fonte: Site: MEC/SETEC.
37 Fonte: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado da Bahia.
38 Fonte: Sites Institucionais do IFBA e IFBAIANO, contemplados os cursos Integrados, Subsequentes e PROEJA.
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Extremo Sul 21

Eunápolis
Porto Seguro
Teixeira  de
Freitas

Turismo,  Aquicultura,
Indústria,  Agricultura,
Silvicultura

Agropecuária,  Hospedagem,  Meio
Ambiente,  Edificações,
Biocombustíveis,  Alimentos,
Enfermagem

Itapetinga 13 Itapetinga Pecuária, Agricultura Agropecuária, Informática
Vale  do
Jequiriçá

21 Santa Inês Pecuária, Agricultura
Agropecuária,  Alimentos,
Zootecnia, Informática

Oeste Baiano 14 Barreiras Pecuária, Agricultura, Indústria
Informática,  Edificações,
Alimentos,  Enfermagem,
Eletrotécnica

Sertão
Produtivo

19 Guanambi
Pecuária,  Agricultura,
Mineração

Agroindústria,  Agropecuária,
Informática, Zootecnia, Agricultura

Piemonte  da
Diamantina

9 Jacobina
Agricultura,  Pecuária,
Mineração

Mineração,  Informática,
Eletromecânica, Meio Ambiente

Agreste  de
Alagoinhas  /
Litoral Norte

22 Catu
Petróleo  e  Gás,  Turismo,
Indústria,  Agricultura  e
Pecuária

Agropecuária,  Informática,
Agrimensura,  Petróleo  e  Gás,
Cozinha

Portal  do
Sertão

17 Feira de Santana
Comércio,  Agricultura,
Pecuária

Eletrotécnica, Edificações

Vitória  da
Conquista

24
Vitória  da
Conquista

Agricultura, Pecuária, Indústria
Meio  Ambiente,  Informática,
Eletrônica,  Eletromecânica,
Segurança do Trabalho

Recôncavo 20 Santo Amaro
Agricultura,  Pecuária,
Comércio, Turismo

Informática,  Eletromecânica,
Segurança do Trabalho

Médio  Rio
das Contas

16 Jequié Pecuária, Agricultura Informática, Eletromecânica

Itaparica
(BA/PE)

13 Paulo Afonso Turismo, Indústria, Agricultura
Informática,  Eletromecânica,
Biocombustíveis

Piemonte
Norte  do
Itapicuru

9
Senhor  do
Bonfim

Pecuária, Agricultura
Agropecuária,  Alimentos,
Zootecnia,  Processamento  Básico
de Leite, Carnes e Vegetais

Metropolitan
a de Salvador

10
Salvador
Camaçari
Simões Filho

Indústria,  Comércio,
Tecnologia,  Petróleo  e  Gás,
Turismo

Refrigeração,  Química,  Petróleo  e
Gás,  Manutenção  Mecânica
Industrial,  Informática,  Geologia,
Eletrotécnica,  Eletrônica,
Eletromecânica,  Edificações,
Automação  Industrial,  Metalurgia,
Meios  de  Hospedagem,
Saneamento

No caso das propostas de curso, ao analisar a tabela 1 acima, observa-se

que  o  Território  da  Metropolitana  de  Salvador  apresenta  forte  articulação  com  o

contexto da indústria. No estado da Bahia, os territórios pertencentes ao semiárido

(especialmente,  o  de  Irecê,  Piemonte  da  Diamantina,  Chapada  Diamantina,  Velho

Chico, dentre outros) ainda são considerado como deprimidos, apesar de alguns terem

desfrutado de importância relativa em determinado momento histórico, como é o caso

de Irecê.  A seca, a incipiente condições de infraestrutura são fatores
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 condicionantes das dinâmicas territoriais que precisam ser considerados no âmbito do

desenvolvimento de  processos  tecnológicos,  em especial  os  de  fomento  dos  APLs.

Entre estes, destacam-se a agricultura de base familiar, o sisal, o turismo cultural e de

natureza  (no caso  da  Chapada Diamantina),  a  piscicultura,  a  caprinovinocultura,  as

rochas ornamentais, etc. 

Nesses casos, ao analisar a tabela 1, pode-se afirmar que o processo de

estruturação  dos  IFET  nessas  áreas  tem  priorizado  cursos  do  setor  de  serviços

(informática,  edificações,  etc.)  em detrimento daqueles  que dialogam com os  APLs

locais. Assim, é importante observar o complexo papel dos IFETs no atendimento a

demanda a partir de fatores como: 1) pouca discussão em torno de cursos integrados

ou  mesmo  de  jovens  e  adultos  que  sejam  mais  contextualizados  a  realidade  dos

pequenos produtores, em especial  naquilo que concerne as formas de ingresso, ao

perfil do curso e a permanência; 2) a necessária articulação urbano – rural, porém é

imprescindível ponderar os APLs enquanto prioridade ou estabelecer ações de cunho

estratégico  no  fomento  de  setores  em  desenvolvimento,  como  é  o  caso  do

biocombustíveis em Irecê. Porém, isso a partir de um diálogo com outras instituições

que por ventura ofertem educação profissional também no território.

Situação semelhante pode ser visualizada no Território Oeste Baiano, uma

vez que ao ser caracterizado como detentor de uma “moderna agroindústria de grãos”

(SILVA, 2003, p. 69), os cursos ofertados concentram-se no setor de serviço. Por um

lado, a função estratégica da cidade de Barreiras enquanto polo comercial e de serviços

do território e até mesmo ultrapassando os limites deste pode justificar tais opções,

porém fica a  lacuna no tocante a dinâmica econômica territorial  do setor primário

articulado ao secundário. Além disso, alguns serviços claramente 
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identificados  com  os  APLs  não  são  considerados  como  geoprocessamento,

agroindústria, agronegócio, agricultura, etc.

Os territórios do Baixo Sul, Litoral Sul e Extremo Sul são caracterizados pela

agricultura,  aquicultura,  turismo,  silvicultura  (Extremo Sul),  indústria  de informática

(Ilhéus). Para Silva (2003, p. 70), ao se referir especificamente ao Extremo Sul considera

seu dinamismo econômico “como resultado de combinações diferenciadas de fatores

exógenos e endógenos de crescimento”. Certamente, esses três territórios apresentam

uma das mais fortes articulações entre os APLs e os cursos oferecidos pelos IFETs.

Nas  análises  feitas  aqui  foram  consideradas  os  cursos  ofertados  pelos

campi dos Institutos Federais e as demandas dos APLs, porém é importante aprofundar

quais fatores condicionaram a fraca ou a forte articulação dessas duas variáveis. 

Considerações Finais

De  modo  geral,  verificou-se  como  a  criação  dos  Institutos  Federais

representam um novo momento da Política de Educação Profissional e Tecnológica -

EPT diante da atual conjuntura política e papel do Estado no Brasil. Desta forma, as

racionalidades inerentes a essa política de EPT estão na difusão da ciência e tecnologia

pela  expansão  territorial  dos  Institutos  nas  diversas  regiões  do  país,  em  especial

cidades  de  porte  médio  com  forte  propensão  de  se  tornar  ou  de  fato  por  serem

localidades centrais na dinâmica das regiões ou territórios. Apesar do jogo político na

instalação  dos  IFET’s,  frequentemente  revelado,  o  central  está  no  processo  de

interiorização dos IFET’s no sentido de ofertar educação profissional e tecnológica, mas

também  tendo  como  atribuição  o  fomento  da  pesquisa,  em  especial,  a  pesquisa

aplicada, o desenvolvimento tecnológico, a inovação. Tudo isso no contexto da 
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necessária  articulação  com  as  demandas  e  realidades  diversas  existentes  nos  tão

diferentes  territórios  rurais,  de  identidade  e  de  cidadania,  como  estão  sendo

denominados atualmente aquilo que no passado eram chamadas de micro ou meso

regiões.  Questão que ainda tem sido um enclave. 

A preocupação sempre exposta nos documentos oficiais da Secretaria de

Educação Profissional e Tecnológica do governo federal – SETEC sobre a política em

curso  revelaram  a  necessidade  de  promover  a  inclusão  social  das  parcelas  da

população  historicamente  reprimidas  e  excluídas  do  acesso  ou  das  condições  de

permanência ao ensino básico de qualidade ou da educação profissional e igualmente

a preocupação com o fomento da  dinâmica econômico territorial  (PACHECO,  2009:

2010) com base na inovação tecnológica e naquilo que Dallabrida e Fernández (2004)

chamaram de inovação social, como a construção de aprendizagens coletivas, nesse

caso, permeadas pela difusão tecnológica e científica de forte cunho social (tecnologias

sociais)  e  estratégias  socioeconômicas  de  geração  de  renda  e  emprego,  como

aprendizagens norteadas pelo empreendedorismo, economia solidária, etc. 

Concretizar  esses  objetivos  a  fim  de  alcançar  o  nível  de  eficiência  da

política, depende igualmente de uma relação mais articulada dos IFETs com os atores

territoriais,  além  da  necessidade  de  esses  Institutos  entenderem  sua  função  no

contexto  territorial  e  construírem  as  estratégias  para  efetivá-la.  Disso  emerge  a

importância de verificar o processo de implementação da política a fim de perceber até

que ponto tais objetivos têm sido alcançados e quais os desafios a serem superados. 
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Filosofia da Educação: refletindo sobre a manifestação dos sentidos do letramento no
campo escolar erigida pela concepção analítica

Por: Mery Helen Rosa
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Resumo
No decurso da história, a Filosofia da Educação foi praticada desde os tempos da Grécia
clássica e, ainda hoje, elucida traços que compuseram sua gênese. Considerando, pois,
a essência dos fatos, a reflexão, a argumentação racional, o pensar criticamente, essa
filosofia associa-se com os sentidos do letramento no universo escolar, por envolver
bases subjetivas e intersubjetivas que sedimentam as discussões dos filósofos gregos
em termos  de  conhecimentos,  no  intuito  de  alcançarem a  verdadeira  sabedoria,  a
educação  integral.  Com  vistas  nesse  entendimento,  o  presente  estudo,  de  teor
bibliográfico, tem o objetivo de apresentar as diferentes concepções que sustentam a
Filosofia da Educação, tomando como referência a visão analítica para explicar como os
sentidos do letramento atravessam o fazer escolar na dimensão filosófica. Percebe-se,
neste  estudo,  que  os  sentidos  do  letramento  estão  prioritariamente  ligados  ao
contexto em que se manifestam, as relações interpessoais, aos argumentos dos alunos
frente a situações determinadas, nas quais o vivido, as experiências, logo, o cotidiano
tem centralidade no campo do pensar, refletir, desenvolver práticas de letramento, em
que o filosofar coincide com a força que a linguagem tem no âmbito dos argumentos e
posicionamentos. Vale dizer que esses elementos mostram-se passíveis de revelarem
sentidos  em  diferentes  domínios  sociais,  em  se  tratando  dos  variados  modos  de
utilização  da  leitura  e  escrita  que  a  sociedade  grafocêntrica  exige  em  termos  de
letramento.
Palavras-chave: Eventos  de  letramento;  Práticas  de  letramento;  Cotidiano;  Leitura;
Escrita

Resumo
Dum historio, la filozofio de edukado estis praktikita ekde la tagoj de klasika Grekio kaj
eĉ hodiaŭ, klarigas la trajtojn kiuj konsistas lia genezo. Konsiderante, sekve, la esenco
de la faktoj, reflekto, racia argumento, la kritike pensado, tiu filozofio estas asociita kun
la  alfabeteco  de  la  sensoj  en  la  lernejo  medio  ĉar  ĝi  implikas  subjektiva  kaj
intersubjetivo bazoj aranĝi la diskutojn de la grekaj filozofoj en terminoj de scio por 
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atingi vera saĝeco, integra eduko. Celante tio kompreno, la nuna studo, bibliografiaj
enhavo, celas prezenti la malsamaj konceptoj kiuj substreki la filozofion de edukado,
kun referenco al  analizaj  enrigardo klarigi  kiel  la legokapablo de la sensoj  trairu la
lernejo faras en la filozofia dimensio. Ĝi estas komprenita, en ĉi tiu studo, la alfabeteco
de la sensoj estas unuavice ligitaj al la kunteksto en kiu ili estas manifestita, interhomaj
rilatoj, la argumentoj de la studentoj al certaj situacioj en kiuj la spertoj vivitaj, tiel
ĉiutagaj havas centreco en kampo pensi, pripensi, evoluigi alfabetigo praktikoj en la
filozofio  koincidas  kun  la  povi  ke  lingvo  havas  en  la  kunteksto  de  argumentoj  kaj
pozicioj. Ni povas mencii ke ĉi tiuj elementoj montras sin kapablaj malkaŝante signifojn
en malsamaj sociaj kampoj, en la kazo de la diversaj modoj de uzo de legado kaj skribo
ke grafocêntrica socio postulas en terminoj de alfabetigo.
Ŝlosilvortoj: Alfabetigo okazaĵoj; Alfabeteco praktikoj; ĉiutaga; Legante; Skribado.

The author did not send the abstract in English.

Introdução

Entendendo  que  a  leitura  e  escrita  atravessou  e,  ainda  hoje,  continua

atravessando, mais intensamente, distintas constituições de sociedade, todas elas, de

algum modo, têm o letramento como sendo fenômeno que move atuações sociais. É

mister,  pois,  que  as  práticas  sociais  carregam  particularidades  e  especificidades,

responsáveis por requerer empregos de letramento em domínios sociais variados. Sob

esse prisma, é pertinente refletir a respeito dos sentidos do letramento na dinâmica

filosófica, tecida nas malhas da educação, no caso deste estudo, a educação escolar.

Com  efeito,  uma  reflexão  dessa  natureza  põe  em  evidencia  a  necessidade  de

considerar  a  linguagem,  comunicação,  diálogos,  argumentos,  posicionamentos,

conhecimentos,  dentre  outras  questões  de  caráter  subjetivo,  como  mecanismos

viabilizadores de atitudes filosóficas assentadas na arte do pensar, e, por conseguinte,

na busca da essência dos fatos, rumo a uma educação que permita desvelar o sentido 
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do mundo.

Na contemporaneidade, as situações concretas que emergem do cotidiano

trazem  como desafio  o  exercício  de  ações  refletidas  e  pensadas  criticamente.  Isso

porque, as discussões coletivas, os diálogos, nem sempre fazem parte dos contextos

sociais, em decorrência das automatizações, individualismos, gerirem ações efetivadas

em diferentes  instituições,  inclusive  nas  escolares.  Por  assim  ser,  este  estudo  está

fundamentado  na  Filosofia  da  Educação,  levando  em  conta  que  o  seu  acontecer

histórico,  clarificou  várias  dúvidas  e  contribuiu  para  transformações  qualitativas  no

âmbito social (VIERO et al., 2004).

Torna-se importante, então, entender o sentido que a filosofia ocupa na

conjuntura do letramento no ensino fundamental, de modo a possibilitar significados

que  possam  estar  associados  a  circunstâncias  cotidianas  que  elevem  a  sabedoria,

justiça,  perfeição,  dentre  outros  aspectos  abstratos,  inerentes  à  perenidade  do

conhecimento. Sob essa lógica, a filosofia, na prática educativa, abarca o subjetivo que

emana  do  humano  e,  ainda,  expressa  a  articulação  e  inter-relação  das  diferentes

formas de conhecimento.  Em consonância com isso, está o letramento que reveste

distintas áreas de conhecimento em um movimento plural, ancorado na especificidade

de cada setor de atuação social. 

Sendo  assim,  educação,  filosofia  e  letramento  estão  imbricados

mutuamente. Destaca-se que, mesmo o letramento não tendo essa denominação no

momento em que os filósofos gregos discutiam sobre os assuntos e os rumos da sua

sociedade, desta ele fez parte, quando praticavam a comunicação,  via linguagem, a

saber, expressando o poder das palavras, nas defesas de pontos de vista em praça

pública da pólis grega, no sentido de democratizar argumentações. Em outros termos, 

241

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

conforme Vernant (2002), na referida pólis, a palavra expressava instrumento político

por excelência, na perspectiva de agregar toda autoridade do Estado por meio de um

poder que visava o controle e direcionamento da relação com os outros. Vale demarcar

que o poder em questão se referia a ocasiões como: debate contraditório, discussão,

argumentação.  Nesse  contexto,  a  palavra  oferecia  aos  gregos  possibilidades

qualitativas  para  se  refletir,  criticar,  contestar,  defender,  argumentar  e  outros,  sem

perder de vista a razão que levaria a essência de todas as coisas, por fim, ao verdadeiro

e virtuoso no campo das compreensões humanas.

De fato, no contexto histórico ocidental, é nítida a percepção de que, tendo

como base o entendimento de Severino (1990, p. 18), a educação e filosofia sempre

estiveram juntas e próximas. O autor também esclarece que, “desde o seu surgimento

na Grécia clássica, a filosofia se constituiu unida a uma intenção pedagógica, formativa

do humano. Ela já nasceu Paidéia!” A prática de educar era condizente com o espírito

de desenvolvimento do conhecimento inteligível, a partir do qual se estruturava a vida

na pólis grega, alicerçada no bem comum.

Percebe-se, portanto, que desde o mundo grego existe relação da filosofia

com a educação. Viero et al. (2004, p. 92-93) explicam que a presente relação esteve

ligada a realidade de que os filósofos gregos, em busca da arete humana, iniciaram os

debates acerca da Filosofia da Educação e seu sentido no mundo. Com efeito, eles viam

na  educação  um  meio  fundamental  para  atingir  uma  cultura  ideal  e  uma  alma

purificada, “capaz de elevar o homem ao conhecimento inteligível, apostando na busca

de um ideal artístico de cultura”.

Nesse panorama, Sócrates exercitou atitudes filosóficas de forma singular,

haja vista que tratava filosofia e educação conjuntamente, a ponto de ambas se 
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confundirem. Por essa perspectiva, anunciada por Kohan (2011a, p. 4), a própria vida

do filósofo encarregou-se de ser simultaneamente filosófica e educacional. Revelação

disso foi que morreu pela filosofia, em razão de “uma acusação relacionada com sua

atividade pedagógica: corromper aos jovens”.

De modo similar, Platão, seguidor de Sócrates, fundamentou-se no fato de

que a filosofia passa a fazer parte da educação, tanto em termos práticos quanto no

que diz respeito a ser objeto de reflexão teórica. Em especial, Kohan (2011a) assegura

que o filósofo se inspirou em Sócrates em um ponto particular, a saber, que a filosofia

educa  ou  que  uma  educação  na  filosofia  constitui-se  exigência  para  o  alcance  da

transformação política da sociedade. Em decorrência desse entendimento,  na visão

platônica,  como  diz  Viero  et  al.  (2004,  p.  93),  a  filosofia  deveria  transpassar  a

contingência  histórica,  no  sentido  de  contribuir  para  o  processo  de  elucidação  da

verdadeira sabedoria, de forma a superar falsas crenças. Por essa via, é lançada a idéia

de  uma  educação  virtuosa,  perfeita,  a  partir  da  qual  “o  homem  se  torna  culto  e

erudito”. 

É oportuno frisar que este estudo, por tomar a filosofia como inserida na

educação  e  esta,  por  sua  vez,  mergulhada  na  filosofia,  traz  como  foco  central  a

indissociabilidade  entre  essas  áreas  do  conhecimento.  Ao  que  tudo  indica,

considerando essa condição, pode-se dizer que é preciso pensar uma educação e uma

filosofia que sejam, de igual modo e a um só tempo, pensamento (teoria) e experiência

(práxis) (GALLO, 2011).

Nessa  linha  de  interpretação,  a  Filosofia  da  Educação  condiz  com  uma

concepção consideravelmente articulada,  em função da qual  “se interpreta e/ou se

busca imprimir determinado rumo ao processo educativo” (SAVIANI, 1980, p. 16). No 
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bojo  desse  processo  cabe  considerar,  no  estudo  em  foco,  que  os  rumos  estão

sedimentados prioritariamente em questões comunicativas e dialógicas, em diferentes

usos da linguagem, quando se tem como eixo norteador os sentidos do letramento à

luz  de  perspectivas  socioculturais,  que  dimensionam  o  letramento  no  mundo

contemporâneo, regido em base grafocêntrica. Outro aspecto a destacar, é que não se

pode  analisar  e  nem  estudar  percepções  sensíveis  (os  sentidos)  na  educação  sem

adentrar no cenário do vivido, das experiências cotidianas, enfim, do que é pragmático.

Diante disso, a concepção analítica de Filosofia da Educação entra em cena

em  face  de  abranger  o  contexto  em  que  a  linguagem  se  dá  (SAVIANI,  1980),  a

informalidade dos diálogos, as relações intersubjetivas, que culminam na percepção

dos sentidos. Cabe lembrar que os sentidos dos quais aqui se falam, são de natureza

subjetiva e  ligados a instância do pensamento -  reflexão,  interpretação,  criticidade,

compreensão. A ênfase em tal concepção no delinear deste texto, não impede que

outra ótica filosófica seja  contemplada.  Isso porque,  em se  tratando de filosofia,  a

postura  dialética  solidifica  os  posicionamentos  críticos  frente  aos  problemas

educacionais, de modo a contestar o que está posto, descortinando contradições na

perspectiva  de  angariar  meios  que  viabilizem  transformação  no  que  se  refere  a

determinado quadro social vigente. 

Respaldando  nisso,  a  filosofia  caminha  na  direção  de  formar  sujeitos

pensantes, conscientes da realidade em que vivem, e do que nela podem modificar

com suas atuações sociais. Nesse cenário, por ser a filosofia uma reflexão e, logo, a

atitude filosófica caracterizar-se pela indagação, principalmente quanto aos problemas

que  se  referem  à  educação  (MORAES;  MONTEIRO,  2002),  interpretações  e

compreensões fundadas na reflexão são passíveis de proporcionar aos alunos visões e 
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posicionamentos críticos com relação a diferentes temáticas e questões trabalhadas. O

que  há  aqui,  no  interpretar  e  compreender,  é  a  possibilidade  de  os  educandos

lançarem mão de certa maneira de olharem a si mesmo e aos outros, assim como fez

Sócrates, que ensinou aos jovens ver os fatos a partir da sensibilidade, tendo atenção,

“um cuidado em primeiro  lugar,  com o  próprio  saber  e  o  pensamento e,  de  uma

maneira mais geral, consigo mesmo” (KOHAN, 2011a, p. 7).

Filosofia da Educação: concepções e seus contornos expressivos

Um adentrar no âmbito da Filosofia da Educação requer que se considere a 

necessidade de investigações substantivas na área, por ainda fazer parte dos contextos

educacionais escolares a idéia de transmissão de conhecimentos em filosofia, sendo

muitas  vezes  ausentes  reflexões  e  compreensões  no  que  diz  respeito  a  questões

educativas. A partir disso, Viero et al. (2004, p. 95-96) afirma que é fundamental uma

formação cultural de base qualitativa em termos de comunicação reflexiva que propicie

o  entendimento  hermenêutico  acerca  do  papel  da  filosofia  na  educação.  Nesse

sentido, os autores completam que, com essa formação, é possível haver a apropriação

de um conhecimento crítico - mediado intersubjetivamente - voltada às inovações da

filosofia contemporânea, de modo a permitir “o desocultar das implicações sistêmicas

e  racionalistas,  operacionalizando  novas  competências  nas  dimensões  da  formação

humana, assim como a produção de novas vias de esclarecimento no ato de educar”.

Com base nessa perspectiva, ações interpretativas, pensadas e refletidas,

problematizações  de  diversas  naturezas,  se  inserem  no  campo  dos  sentidos  do

letramento. A título de exemplo, nas comunicações, nos diálogos estabelecidos entre

alunos e professores, no decorrer de uma aula, cada um analisa determinada situação 
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ou fato, que partiu de um texto escrito, lançando mão das reflexões que sua vivência

social  e  cultural  proporciona  efetivar,  tanto  em  nível  de  experiência  quanto  de

conhecimento. É importante levar em conta, também, no âmago desse exercício, as

problematizações realizadas pelo educador, a fim de estimular a sensibilidade crítica

dos alunos. Ao propor isso, há que considerar que o desenvolvimento de uma prática

educativa e filosófica na escola contemporânea suscita, conforme Medeiros (p. 529,

s.d.), análise do presente, escutar o futuro e realizar uma análise prospectiva que dê

inteligibilidade e sustentação ao trabalho filosófico. Considerando que uma educação

fundada  na  Filosofia  supõe  ato  formativo  para  a  vida,  atuar  socialmente,  o  autor

informa que “o aprofundamento da filosofia deve gerar uma compreensão mais lúdica,

com benefício  social,  cultural  e  histórico”.  Luckesi  (2011)  contribui  com essa  ideia,

elucidando que a Filosofia oferece à educação uma reflexão acerca da sociedade na

qual  está situada. E,  também, proporciona reflexão sobre o educando,  o  educador,

além de explicitar para onde os mencionados elementos podem trilhar.   

Por  outro  lado,  a  Filosofia  da  Educação,  no  contexto  contemporâneo

enfrenta desafios, que são postos aos professores de filosofia. Em geral, os referidos

desafios,  nas  palavras de Xavier  (2011,  p.  28),  estão ligados a desconsideração dos

sentidos clássicos que foram outorgados à filosofia, a saber, ensinar a pensar, promover

a  cidadania,  desenvolver  o  pensamento  crítico,  o  que  tem  dificultado  o

desenvolvimento de  uma educação  filosófica  “comprometida  com a  construção  de

subjetividades preocupadas em inaugurar outros modos de vida”.

As concepções básicas de Filosofia da Educação, conforme se verá, trazem

formas de pensar o ensino de filosofia a partir de pressupostos distintos. Percebe-se,

sob um prisma genérico, a não abordagem dos aspectos centrais da filosofia, acima 
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referenciados, no conjunto delas. Essas concepções, definidas por Saviani (1980) como:

humanista tradicional, humanista moderna, analítica e dialética, mostram-se diferentes

quanto à forma de conceber o ensino no campo da filosofia.

A concepção humanista tradicional, segundo Saviani (1980), está ancorada

na visão essencialista de homem, a qual o encara como sendo constituído por uma

essência imutável.  Em vista dessa lógica,  cabe a educação conformar-se à  essência

humana. Verifica-se, pois, que a educação ocorre, independentemente, dos contextos

sociais, culturais e históricos que envolvem determinada sociedade, já que a essência

humana  liga-se  aos  sujeitos,  com  um  fim  neles  mesmo.  Como  pensar  reflexiva  e

criticamente, a partir, apenas, do que é essência humana imutável? Com efeito, nessa

concepção de educação, os sujeitos são passivos ao invés de atuantes e, nessa medida,

a filosofia se resume a transmissão de conhecimentos.  Por assim ser,  conforme diz

Saviani  (1980,  p.  17),  “Compreende-se também que é esta concepção “humanista”

tradicional que está na base dos métodos tradicionais de ensino”. Nessa ótica, o autor

comenta que se dá um privilégio ao adulto, visto como homem acabado, completo, ao

contrário da criança, tida como ser imaturo e incompleto. Os propósitos educacionais,

assim, estão em consonância com a educação centrada no educador, bem como no

intelecto e no conhecimento.

Na  concepção  humanista  moderna,  despontam  correntes  como  o

Pragmatismo,  Vitalismo,  Historicismo,  Existencialismo  e  Fenomenologia.  De  acordo

com Saviani  (1980),  aqui  a  visão  de  homem centra-se  na  existência,  na  vida  e  na

atividade e, não na essência. Na realidade, a existência precede a essência. O autor

esclarece que, nessa concepção, a educação segue ritmo vital variado, haja vista que a

existência dos indivíduos se dá diferentemente. Ocorre que, a natureza humana é 
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mutável, por ser determinada pela existência. Tem-se um deslocamento da educação

centrada no professor para a educação fundada na criança, no educando, na vida, na

atividade. Pondera-se que o autor destaca, ainda, que há o predomínio do psicológico

sobre o lógico. 

Nesse  contexto,  o  Movimento  da  Escola  Nova  entrou  em  cena,  sendo

percebida,  em grande  parte  das  escolas  brasileiras,  principalmente,  situação como:

deixar, geralmente, a criança aprender por si só, por se ter em vista o pressuposto de

que  ela  já  traz  consigo  as  estruturas  psicológicas  (cognitivas)  que  lhe  permitem

aprender, desenvolver. Então, qual seria o papel do professor em um ensino no qual o

aspecto  psicológico  é  o  princípio  orientador  básico,  ou  único?  Embora  com  outra

denotação, se comparada à concepção humanista tradicional, na visão moderna, os

alunos  também  não  são  levados  a  pensarem,  fazendo  o  uso  da  reflexão  e  de

posicionamentos críticos, em razão de o professor, nem sempre, efetivar intervenções

consideráveis no processo de ensino. Para Saviani (1980), na referida visão, momentos

verdadeiramente  educativos  são  raros,  passageiros  e  instantâneos.  Note-se  que  é

relegada a um segundo plano a intervenção, tampouco é permitida a construção de

conhecimentos que sejam válidos para a vida social.

Saviani  (1980,  p.  19)  entende que a concepção analítica de Filosofia  da

Educação,  não  pressupõe  nitidamente  uma  visão  de  homem  e  nem  um  sistema

filosófico geral. Nesse caso, o propósito da Filosofia da Educação é, nos dizeres autor,

efetuar a análise lógica da linguagem educacional.  Por ser a linguagem educacional

uma  linguagem  comum,  que  não  é  formalizada  e  nem  científica,  o  método  que

responde  às  exigências  dessa  análise  “é  o  da  chamada  análise  informal  ou  lógica

informal”. A informalidade da análise postula que o significado de uma palavra apenas 
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pode ser determinado a partir do contexto em que ela é empregada. O autor adverte

que  o  contexto  do  qual  se  fala  é  o  contexto  linguístico  e  não  o  contexto  sócio-

econômico-político, enfim, histórico. 

Apesar  de  não  trazer  explicitamente,  aspectos  sociais,  econômicos,

políticos, históricos para compor a educação, pode-se dizer que na concepção analítica

eles estão subentendidos, pelo fato de contextos linguísticos específicos, no quadro da

linguagem, da comunicação e dos diálogos, serem estruturados a partir de visões de

mundo,  cultura,  situações  socioeconômicas  e  políticas.  Esses  elementos  embasam

circunstâncias  comunicativas  de diversas  ordens e  matizes,  que se  problematizadas

significativamente, remetem a questões históricas. Afirma-se, pois, que mesmo tendo

uma especificidade regida pelo contexto linguístico, a concepção analítica não impede

que sejam olhados e analisados aspectos que transcendem o campo linguístico. É o

que será demonstrado mais a frente, quando for se dedicar a abordagem dos sentidos

do letramento no panorama da linguagem, comunicação, interpretação, diálogo, em

que a palavra tem forte expressão no campo dos valores, sentimentos, cultura, sendo

delineada pelo contexto em que é usada.

Por fim, a concepção dialética também não expressa visão de homem. O

que vem ao caso, segundo Saviani (1980, p. 20), é o homem concreto, que é entendido

como  “síntese  de  múltiplas  determinações”  e  como  conjunto  das  relações  sociais.

Respaldando nisso, ele reforça que a tarefa da Filosofia da Educação é explicitar os

problemas  educacionais.  Para  tanto,  esses  problemas  podem  ser  compreendidos

quando se toma como referência o contexto histórico em que estão inseridos. Nessa

concepção, há movimento, dinamicidade, fundados em leis objetivas que se apóiam na

realidade concreta. O autor ainda clarifica que tal dinamismo é explicado pela 
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interação  recíproca  do  todo  com  suas  partes  constitutivas,  bem  como  pela

contraposição dessas partes entre si. 

Defendendo  a  possibilidade  de  mudanças  nas  bases  da  educação,  a

abordagem dialética sinaliza para uma concepção revolucionária  que vai  a  raiz  dos

problemas, no sentido de efetivar transformações sociais que caminhem na direção da

emancipação.  Evidentemente,  o  teor  da  concepção  dialética  tem  foco primeiro  no

pensamento  crítico,  o  qual  proporciona  às  pessoas  consciência  do  contexto  e  da

sociedade em que vivem,  e que,  a  partir  dessa compreensão,  possam desenvolver

atitudes que levem a perceberem o papel que têm no mundo. Assim, a Filosofia denota

uma forma coerente de interpretar esse mundo, haja vista que “possibilita um modo

de agir também coerente, consequente, efetivo” (LUCKESI, 2011, p. 36).

Os sentidos do letramento: interlocução com postulados da Filosofia da Educação e
com a concepção analítica

Tratar de letramento na atualidade sugere que se pense a leitura e escrita

como mecanismos, fortemente, influenciados por múltiplos contextos, com distintas

exigências quanto aos usos do ler e escrever. Em atendimento a essas exigências, a

sociedade  grafocêntrica,  cada  vez  mais,  requer  que  o  letramento  corresponda  a

práticas sociais, em função das quais as pessoas necessitam fazer o uso social da leitura

e escrita para o cumprimento de diferentes propósitos. Dessa maneira, o letramento

entendido  como  prática  social  implica  a  consideração  da  realidade  vivenciada  em

diferentes espaços de atuação social, o modo como as pessoas praticam o letramento

(PERRY, 2012). Cabe então afirmar que, no âmago dessa prática (fazendo uso da leitura

e escrita), são inerentes ações como interpretar, compreender, argumentar, reflexionar,
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ter discernimento e coerência frente à execução de atividades que são próprias do

domínio  social  a  que  se  referem,  que  pode  ser,  escola,  trabalho,  esfera  jurídica  e

inúmeros  outros  espaços.  Envolvendo  esses  aspectos,  de  caráter  subjetivo,  o

letramento imerge no campo dos sentidos. Assim, os sentidos do letramento, neste

estudo, são manifestos por meio de percepções sensíveis, inobserváveis, imensuráveis,

imprevisíveis e que, portanto, abrangem questões de natureza subjetiva.

Nessa mesma linha de raciocínio, fundamenta-se em Mari (2008, p. 23) que

defende a ideia de que os sentidos se referem a algo “que não dispomos de regras para

justificar, nem de algoritmos para calcular, mas apenas de algum tipo de sensibilidade

para perceber. Podemos ainda não conhecer a sua razão de ser, mas sentimos, com

certeza,  os  efeitos  do  seu  existir”.  Nas  palavras  de  Kohan  (2011a),  a  filosofia,  em

específico as atitudes filosóficas de Sócrates caminham na direção de transmitirem as

pessoas certa sensibilidade. Afinal, ele comenta que a única coisa que interessa a esse

filósofo transmitir “não é um saber, mas uma inquietude, uma forma de sensibilidade,

a inquietude sobre si”. O que há aqui é uma aproximação do pensamento socrático

com os sentidos que conduzem o desenrolar desse estudo. Isso porque, os sentidos

também exigem, essencialmente, sensibilidade para se manifestarem nas ações das

pessoas (alunos) bem como para serem percebidos pelos outros (professores).

Conforme já foi  visto,  atitudes ativas  diante  da filosofia são próprias de

práticas que, para Kohan (2011b, p. 24), não se transmitem, mas que se exercem. Um

outro ponto digno de nota, abordado pelo autor, é que a filosofia abrange sentido,

possibilita que ele se manifeste no campo das atitudes, além de oportunizar o fluir da

sensibilidade  que  orienta  e  dá  sustentação  ao  pensamento  das  pessoas.   Nessa

perspectiva, o autor ressalta que filosofar é uma forma de acompanhar desde dentro o 
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enigma do  pensamento,  ao  passo  que:  “A  filosofia  tem sentido,  abre  os  sentidos,

expande a sensibilidade, a partir da qual ganha forças nosso pensamento”.

Adentrando na concepção analítica de Filosofia da Educação, cabe, então,

examinar  o  modo  como  os  sentidos  do  letramento  são  postos  no  universo  da

linguagem  e,  por  conseguinte,  da  comunicação,  diálogos,  interpretações,

compreensões. Para tanto, entende-se, pois, que esses sentidos emergem do cotidiano

escolar, em especial de aulas, na medida em que aspectos práticos da linguagem - de

caráter informal -  estão na composição do contexto de vida e das experiências das

pessoas  (alunos),  podendo  fundamentar  posturas  reflexivas  e  críticas  frente  a

diferentes realidades.

Tendo como referência aulas, por exemplo, torna-se oportuno especificar o

letramento no contexto dos seus eventos e práticas. Essa especificação é pertinente

pelo fato do letramento não ocorrer de forma solta no mundo, mas se ancorar nos

eventos de letramento - aulas, palestras, contação de histórias, compras, dentre outros

- que revelam o que é objetivo. As práticas de letramento, por sua vez, acontecem

dentro dos eventos, e diferentemente destes, abrangem o que subjetivo. Vê-se que

ambos estão interligados e, mais do que isso, são interdependentes. Em outros termos,

os eventos e práticas de letramento compõem uma malha tecida, conjuntamente, a

partir de uma variedade de fios que, ao entrecruzarem, revela o seu todo. Os fios a que

se refere são, nos eventos, principalmente, as interações, diálogos, participação dos

alunos nas aulas, que são visíveis, e, portanto, passíveis de se observar. Já nas práticas,

esses fios são os valores, costumes, sentimentos, emoções, ideologia, dentre outros

elementos de configuração subjetiva e abstrata, que não se podem ver e nem observar,

dada a sua invisibilidade. Embora seja possível, através da sensibilidade, sentir sua 
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presença.

Em síntese, os eventos são observáveis, podem ser fotografados (STREET,

2012),  estando  presentes  ações  colaborativas  que  acontecem  com  mais  de  um

participante (KLEIMAN, 2005). Envolvem, também, situações de interação, mediadas

pela  escrita  (MARINHO,  2010)  e  a  interpretação  das  interações  (HEATH,  1982).

Hamilton  (2000)  refere-se,  metaforicamente,  aos  eventos  como  sendo  a  ponta  do

iceberg, a qual tem sustentação nas práticas de letramento. É importante esclarecer

que as práticas de letramento são inobserváveis, sendo impossível fotografá-las, por

abrangerem uma concepção cultural ampla que subsidia modos particulares de pensar

e empregar a leitura e escrita em contextos culturais (STREET, 2012). São caracterizadas

por  elementos  abstratos  que  viabilizam  a  análise  do  evento  (FERREIRA,  2009)  e,

consideradas por Hamilton (2000), a base do iceberg, lugar de onde advêm valores não

materiais, compreensões, sentimentos e ideologias.

Como este estudo debruça-se sobre os sentidos do letramento, as práticas

de letramento permitem analisar as manifestações dos sentidos, a partir dos eventos

em que elas se apóiam, no caso aulas. As situações de letramento que ocorrem no

contexto  da  sala  de  aula  partem  da  linguagem,  haja  vista  que  ela  permeia  o

letramento, e, de forma mais específica, os eventos e práticas de letramento. Convém

demarcar  que  o  desenvolvimento  da  linguagem  desencadeou  no  aumento  do  seu

estoque de complexos sonoros, o que fez com que as significações começassem a se

estabilizar em consonância com “as linhas que eram básicas e mais frequentes na vida

da comunidade para a utilização temática dessa ou daquela palavra” (BAKHTIN, 1995,

p. 130).

Cabe explicitar que a linguagem, conforme Leal (2004, p. 55), é importante 
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no processo de constitutividade dos sujeitos e de suas relações com o mundo. Em face

disso, a autora reforça que, “no mínimo, o letramento pode favorecer e propiciar aos

sujeitos novas relações consigo mesmo, com o mundo e com o conhecimento”. Afirma,

ainda, que essas relações são diferenciadas, por dependerem do lugar, do tempo e do

espaço em que são construídas. Oliveira (2010, p. 336) argumenta que, além de ser

meio  de  expressão  e  comunicação,  a  linguagem  é  uma prática  que  possibilita  aos

aprendizes conhecerem a si mesmos, o contexto sociocultural em que vivem e atuam,

e também suas  possibilidades  para  o futuro.  Partindo disso,  a  autora  declara  que:

“Trabalhar a linguagem nessa direção envolve decodificar a dimensão ideológica dos

textos,  das  instituições,  das  práticas  sociais  e  das  formas culturais  (por  exemplo,  a

televisão, o cinema), para revelar seus interesses seletivos”.

Assentada em contextos reais, Freitas (2005) afirma que Bakhtin relacionou

a linguagem com a realidade, por estar enraizada na existência histórica dos homens.

Nesse  ponto,  a  autora  diz  que  Bakhtin  argumenta  que  a  comunicação  verbal  é

compreendida em sua ligação com a vida concreta,  visto que o aspecto linguístico,

acrescido do contextual, faz-se necessário para que haja dialogicidade. Vale mencionar

que, as pessoas fazem o uso da linguagem para se comunicarem e, para tal, interagem

umas com as outras. A partir das interações podem interpretar os fatos e questões

concernentes  a  uma  dada  realidade.  Ressalta-se,  também,  que  o  conteúdo  das

interações, pode lançar esclarecimentos, obtidos a partir dos diálogos, em que várias

vozes amparadas na colaboração, tendem a permitir a compreensão do que é tratado.

Isso porque, como alerta Bakhtin (2011, p. 316), “a compreensão é sempre dialógica”,

de modo que se tem “a compreensão como diálogo” (p. 325).

De posse desses esclarecimentos a respeito da linguagem e dos aspectos, 
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acima referidos, que ela abarca no contexto do letramento, percebe-se que a análise

da linguagem educacional, proposta pela concepção analítica de Filosofia da Educação,

transcende o universo da escola, se alargando para situações em que está incluído o

que  é  cultural,  social,  ideológico,  enfim,  histórico.  Elucidação disso  é  o  fato  de  os

alunos,  quando  utilizam  a  linguagem,  trazerem  para  o  contexto  escolar  bagagens

alusivas às vivências, conhecimentos que são exteriores a esse domínio social e, nesse

sentido,  certamente  carregam  valores,  costumes,  ideologias,  cultura  em  geral,

advindos  de  outros  espaços  dos  quais  participam,  atuam.  Compreende-se  que  os

sentidos do letramento, em suas manifestações, abarcam essa variedade de questões

subjetivas que, por exemplo, no trabalho desenvolvido pelo professor com relação a

um  determinado  assunto  (temática),  podem  vir  à  tona  nos  posicionamentos  dos

alunos,  emissão  de  idéias,  opiniões,  contestações,  argumentações,  por  meio  da

interação e dos diálogos. Nessa circunstância, a filosofia entra em ação por envolver

ações conscientes, pensadas e refletidas, já que para posicionar, emitir ideias, opinar,

contestar, argumentar é preciso apresentar rigor, consistência e coerência nas atitudes

reflexivas.

Por assim ser, comunga-se da ideia de Kohan (2011b, p. 22), em especial no

ponto de que o filosofar é visto “como uma experiência, como um trabalho sobre o

sentido: sobre o sentido do que somos e do que nos acontece. O que nos acontece nos

afeta particularmente, afeta a relação que temos conosco e com o mundo”.

Reiterando a questão dos sentidos do letramento no contexto da sala de

aula,  ao estudar,  a  título de exemplo,  determinado texto,  alguma palavra,  frase ou

enunciado,  há a possibilidade de despertar  atenção dos  alunos,  podendo provocar

espanto, divergência, negação, alegria, enfim, uma infinidade de outras reações, 
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expressas na força da linguagem, que é observada em situações comunicativas. Sobre

isso, Bakhtin (1995) explica que a palavra pode preencher qualquer espécie de função

ideológica,  a  saber,  estética,  científica,  moral  ou  religiosa.  Têm-se,  dessa  forma,

dimensões amplas, de cunho social, que comandam os sentidos atribuídos às palavras,

haja vista que os  modos de viver,  compreender  o mundo, os valores presentes na

cultura  de  um  grupo,  de  uma  sociedade,  portanto,  o  contexto  em  que  elas  são

utilizadas, por certo, definem os entendimentos das pessoas acerca do modo como as

interpretam e compreendem. Assim, uma palavra pode causar estranhamento em uma

pessoa e não provocar o mesmo em outra. Pode suscitar contestação por parte de um

e aceitação com relação a outro.

Bakhtin  (1995),  ainda,  acrescenta  que  a  palavra  acompanha  e  comenta

todo  o  ato  ideológico  ao  possibilitar  a  compreensão  de  um  fenômeno  ideológico.

Ademais, a palavra, para o autor, comporta duas faces, ao proceder de alguém e dirigir-

se para alguém:

Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte.

Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-

me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra

é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim

numa extremidade, na outra apóia-se sobre meu interlocutor. A palavra é o território

comum do locutor e do interlocutor (BAKHTIN, 1995, p. 113, grifos do autor).

Note-se que a utilização das palavras na comunicação discursiva é sempre

de índole individual-contextual, embora tenha ecos de outros enunciados, advindos do

coletivo social (BAKHTIN, 2011), que se insere no âmbito cultural, ideológico, portanto,

histórico. Nesse ponto, a concepção analítica, também, postula que o significado de 
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uma palavra só pode ser determinado a partir do seu contexto de uso, porém se refere

apenas a contexto linguístico. Na posição defendida nesse estudo, tornou-se necessária

uma  ampliação.  Não  se  tomou  somente  o  contexto  linguístico,  em  razão  dele,

unicamente,  não  responder  pelos  sentidos  do  letramento  no  panorama  atual.  Em

conformidade com o que foi exposto, os sentidos assentam-se em dimensões maiores,

como valores, ideologias, aspectos sociais e históricos que a sistemática do contexto

linguístico, unicamente, não possibilita abarcar.

O que tudo isso leva a concluir, é que frente aos sentidos do letramento,

cabe ao professor proporcionar situações em que os alunos, exercitem a sensibilidade

na  perspectiva  de  pensarem  a  realidade,  de  modo  sistemático,  elaborando

entendimentos  coerentes  e  críticos  que  oportunizem  direcionamentos  consistentes

para as ações que desenvolvem ou que venham desenvolver (MORAES; MONTEIRO,

2002). Sob esse ponto de vista, é como diz Luckesi (2011, p. 40): a filosofia pode ser

uma força, sustentáculo de um modo de agir. E, nesses termos, “uma arma na luta pela

vida e pela emancipação humana”. Nisso se inclui a Filosofia da Educação, tendo em

vista que a filosofia oferece a educação uma reflexão no que se refere à sociedade na

qual está situada, e também, a respeito do educando, do educador e para onde esses

elementos podem caminhar (LUCKESI, 2011, p. 46).

 Assim  sendo,  a  linguagem,  expressa  em  comunicação,  interação,

dialogicidade,  configura-se  como  mola  propulsora,  incumbida  de  orientar  relações

intersubjetivas, as quais sejam respaldadas em posicionamentos, argumentações, na

perspectiva de proporcionar as pessoas modos de ver, pensar, refletir sobre o mundo

do qual são parte. Para tanto, nesse sentido, podem lançar mão de interpretações e

compreensões, que as figurem como sujeitos ativos e construtores da sua história, 
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arquitetos  do  meio  em  que  atuam.  Vê-se,  portanto,  que  a  concepção  analítica  de

Filosofia da Educação oferece as bases para se pensar a sistemática da linguagem no

universo da filosofia. 

Afirma-se que a linguagem, entendida na sua dimensão maior, conforme foi

abordado no presente estudo, elucida um processo em que os sujeitos se constituem

no quadro das relações sociais,  a partir  das quais se inclui  o que é social,  cultural,

político, econômico, em síntese, o que é histórico. É importante reforçar que, ao se

referir  à  concepção  analítica,  tomou-se  os  aspectos  acima  mencionados,  como

acréscimo a tal concepção. Isso porque, esse olhar amplo, proporciona alargar o campo

das discussões em que os sentidos do letramento têm suas manifestações. Por fim, o

que  faz  parte  da  sociedade  como  um  todo  -  as  práticas  sociais  desenvolvidas  em

diferentes  espaços,  que  não  os  escolares  -,  acompanha  a  linguagem  educacional,

adentra nas escolas e, é vivenciado pelas pessoas no próprio ato de agir e atuar, em

função do mundo o qual estão inseridas. Desse modo, as ações humanas refletem, por

meio da linguagem, em ideologias,  valores,  cultura,  aspectos econômicos,  políticos,

históricos que atravessam a vida em sociedade. Nessa direção, tais ações envolvem

questões  subjetivas  que  convergem nos  sentidos  do  letramento,  em específico,  na

elucidação  de  percepções  sensíveis,  advindas  do  conteúdo  expresso  em diferentes

formas de textos que circulam e permeiam a cultura grafocêntrica.
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A Teoria da Ação Comunicativa de Habermas: Um Conflito ou Realidade Social na
Gestão da Educação em Moçambique39?

Por: Pedro João Uetela40

uetelaha@yahoo.com

Resumo
Alguns elementos da teoria de Habermas são aplicados na conceptualização de gestão
das  instituições  em  alguns  países  como  Brasil.  É  possível  pensar  a  educação  em
Moçambique a luz deste autor? O presente artigo busca compreender a teoria da força
da ação comunicativa de Habermas na análise do possível nexo entre a sua máxima
com a gestão das instituições escolares no país. O olhar se incide sobre perspectivas
sociológicas de conflito e aplica o método interpretativo na discussão e construção de
dados.  O trabalho  está  organizado em duas  partes.  Numa primeira  fase  buscamos
mapear  e  descrever  a  popularização  do  pensamento  habermasiano  da  ação
comunicativa para em seguida mensurar a aplicação da teoria do autor na reflexão
sobre a educação em Moçambique.
Palavras Chave: Ação Comunicativa; Gestão; Educação; Moçambique.

Resumo
Iuj elementoj de Habermas teorio aplikas en la koncepteco de demarŝo de institucioj en
iuj landoj kiel Brazilo. Chu povas pensi de eduko en Mozambiko al lumo de tiu aŭtoro?
Tiu artikolo provas kompreni forton de la teorio de komunika agado de Habermas en
analizanta la ebla ligo inter lia maksimuma kun la demarŝo de edukaj institucioj en la
lando. La rigardo temigas sociologiajn perspektivojn de konflikto kaj aplikas interpretan
metodon en diskuto kaj konstruo datumoj. La papero estas organizita en du partoj:
komence serĉis mapi kaj priskribi la populareco de Habermas pensis pri komunika ago
por poste mezuri la apliko de la aŭtoreco teorio en pensante pri edukado en 

39.  Esse artigo é versão mais desenvolvida e estendida de um trabalho apresentado na 3 a Conferencia
Internacional intitulada: Dinâmicas Sociais em África: Rupturas e continuidades organizado pelo Centro
de Estudos Africanos CEA da Universidade Eduardo Mondlane-Moçambique realizado entre os dias 19 a
20 de Novembro de 2014. 
40.  Doutorando  em  Ciências  Sociais  pela  Universidade  Estadual  Paulista  Júlio  de  Mesquita  Filho  –
UNESP/ SP, é mestre em Educação pela Universidade de Sidney/ Austrália é graduado em Estudos só
Ensino Superior pelas Universidades Eduardo Mondlane/ Moçambique e pela Universidade de Oslo/
Noruega.
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Mozambiko.
Ŝlosilvortoj: komunika ago; Administrado; Eduko; Mozambiko.

The author did not send abstract in English.

Introdução

O  nome  de  Habermas  está  associado  à  segunda  geração  da  escola  de

Frankfurt,  um instituto de pesquisa social  fundado a quando de desdobramento de

esforços  para  reflectir  sobre  o  rumo  cuja  sociedade  ocidental  enveredava.

(HABEERMAS,  1980,  p.  10).  O  que  Habermas  faz,  é  dar  uma  continuidade  a  esta

hegemonia  embora de  uma forma antagônica  a  filosofia  critica  iniciada por  Hegel,

Marx bem como pelos seus predecessores na escola Frankfurtiana nomeadamente;

Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Walter Benjamin. (HABERMAS,

1980, p.10). Conforme Marx (2005), um dos grandes iluministas depois de Kant, (Hegel)

deu um novo rumo na concepção do pensamento ocidental através da sua máxima “o

racional é real, e o real é racional” (p. 7) o que o conduziu a dedução de que o estado é

o  fundamento  da  sociedade  civil.  Uma  das  grandes  preocupações  dos  jovens

hegelianos, movimento cujo Feuerbach, Marx e postumamente de onde vieram todos

os pensadores da escola frankfurtiana, foi fazer uma critica a filosofia hegeliana, o que

se popularizou por crítica da filosofia crítica. (MARX, 2005, p. 19). Como é que foi feita

esta  crítica  da  filosofia  critica  e  como  ela  nos  elucida  na  percepção  da  gestão  de

instituições escolares em Moçambique? 

Hegel  considerou  antes  de  Habermas  que  aquilo  que  dá  ordem  à

sociedade, é o estado (o absoluto) e que sem ele a sociedade estaria submetida a um

caos.  (MARX, 2005,  p. 145).  Esta concepção da desordem ou anomia resultante do

disfuncionamento da sociedade, parece estar ancorada a sociologia durkheimiana 
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referente à discussão das tipologias de solidariedade que mantém os indivíduos coesos

e aglutinados. (GIDDENS, 2001, p. 10). Mas seja de quem for a apropriação do termo

entre Durkheim e Hegel, o importante é percebermos a máxima hegeliana fundada no

argumento de  que  tudo o  que  é  real  é  racional  o  que  nos  facilita  chegarmos  até

Habermas. O resultado que provem desta lógica hegeliana é sem sombra de dúvida

que  as  instituições  é  que fundam e  dão sentido a  sociedade.  (MARX,  2005,  p.  7).

Através deste argumento, parece ter se perpetuado o uso da força e desvalorização das

relações e negociação de poder entre agentes dentro das instituições uma vez que se

elas são reais aquilo que fazem é racional, o que na perspectiva hegeliana tinha a sua

razão de ser. Se for esta a concepção de Hegel, qual será então o papel da sociedade

civil perante a escola? Embora Hegel tenha se limitado à análise das relações de poder

entre estado e sociedade civil, se transferirmos sua teoria para outras instituições do

estado concretamente escolas,  pode se  pensar  também que tudo o que o sistema

escolar faz é real e é também racional. A demonstração de que o sistema de educação

pode  agir  de  forma irracional,  é  claramente  apontada  no  trabalho  de  Bourdieu  &

Passeron (1970) ao afirmarem que o sistema escolar do tempo era um mecanismo de

irracionalidade  através  da  reprodução  e  perpetuação  de  desigualdades  e  violação

simbólica. (p. 79).

Consequentemente, tanto a visão de Hegel quanto o sistema criticado por

Bourdieu & Passeron (1970) remetem-nos a relações entre instituições e sociedade

civil fundamentadas pelo verticalismo contrariamente ao horizontalismo. Parece que

na concepção hegeliana esta perpetuação teria justificação uma vez que a instituição é

que  dá  ordem  e  coesão.  Os  seguidores  de  Hegel,  sobretudo  Feurbach  e  Marx

inverteram a máxima hegeliana de que o estado ou as instituições fundam a sociedade 

263

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

para “a sociedade funda o estado” o que nesta mesma visão corresponderia afirmar

que a sociedade dá sentido as  instituições.  Os  fundadores  da  escola  de Frunkfurt,

sobretudo  Habermas,  trazem  um  meio  termo  fundado  no  poder  comunicativo  e

negociação  para  o  fortalecimento  desta  ordem  na  sociedade  bem  como  nas

instituições. Para a escola de Frunkfurt de Habermas contrariamente ao que os seus

predecessores  haviam  deixado,  sobretudo  a  visão  da  teleologia  da  história  e  que

através das leis  sociais  era possível  mostrar  o sentido a seguir,  para ele a  força da

participação, interação e negociação do poder pelas partes através da comunicação é

primordial.  Paralelamente ao que Habermas considera, Bourdieu (1982) diria que a

economia das trocas linguísticas está no centro da ordem entre grupos de indivíduos e

instituições.  A  forma  através  da  qual  a  ação  comunicativa  ocorre,  bem  como  os

desafios que advêm das relações entre indivíduos nas instituições constitui o nosso

foco de análise a seguir numa tentativa de trazer Habermas na interpretação da gestão

escolar Moçambicana.

Teoria da ação Comunicativa de Habermas

A concepção da ação comunicativa formulada por Habermas está atrelado

a  diversas  questões  presentes  em  algumas  das  suas  obras  “Sociologia  (1980)  e  o

discurso filosófico da pós-modernidade (2002)”. De entre os vários temas que o autor

discute, considera a crítica do saber, da ciência, da sociedade e do sujeito 

O fio condutor que parece lhe direcionar a estas abordagens segundo
Ludwig et al (2007) está ancorado a idéia da persistência no passado
soberano do tipo de ciência, do saber e de sociedade perpassados
desde Hegel, Freud até Nietzche e que conforme mostramos 

264

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

anteriormente viam a história como um caminho que se pode prever.
É  de  relevante  importância  a  menção  de  dois  pensadores  que
articularam sobre a tal teleologia da história nomeadamente Comte e
Marx.  Segundo  Giddens  (2001,  p.  20-80)  enquanto  Comte
considerava que a descoberta das leis do estilo das ciências naturais
iria  possibilitar  a indicação do fim da história,  Marx por sua vez e
apesar da sua antipatia com Comte afirmou ter descoberto tais leis
da física (leis do movimento) contidas na sua dialética.

No entanto, conforme Gomes (2007) as afirmações supracitadas não são

tão importantes quanto é significante a ação comunicativa através da racionalização

das ações coletivas e que culminam com a construção de sujeito social,  dialógico e

intersubjetivo  podendo  moldar  esta  ação  comunicativa  as  ações  coletivas  dos

indivíduos. (. 

Através  desta  concepção  habermasiana,  o  que  unifica  os  sentidos  de

entendimento é  a  linguagem (ação comunicativa)  por  intermédio  daquelas  normas

linguisticamente  articuladas  e  cujo  objetivo  é  o  entendimento  coletivo.  Habermas

parece  ter  em  conta  a  viragem  linguística  e,  sobretudo  a  teoria  da  competência

linguística chomskyano em que as normas e regras de linguagem e o discurso contam

significativamente e dão sentido as ações dos indivíduos. Nota-se neste argumento que

a instituição ou a sociedade civil por si só são insuficientes na determinação da ordem

tidos  anteriormente  tanto  por  Hegel  quanto  por  Marx  como  máximas.  Todavia,

Habermas se distancia de Chomsky na medida em que, enquanto este se preocupava

com regras linguísticas abstratamente preconcebidas na construção de frases, aquele

se preocupa em construir ações linguísticas aceites por unanimidade dentro de grupos

de indivíduos e instituições. (HABERMAS, 1980, p. 14).

Nasce desta interpretação a necessidade de se criar espaços comuns e de

posses coletivas onde as opiniões são feitas em debates públicos através do exercício 
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do uso da linguagem podendo ganhar quem tiver melhor argumento. Habermas parece

invocar  a  necessidade  de  se  voltar  ao  modelo  aplicado  na  Grécia  Antiga  onde  a

validade  das  opiniões  era  feita  em coletividades  e  com participação direta  ou  por

representação dos intervenientes. 

Alguns  estudos  tentaram  mostrar  a  naturalização  destes  ideais  de

Habermas e como é que se  criam espaços  públicos  para  empoderamento da  ação

comunicativa na educação. De acordo com Pinto (1994), Gohn (2003), Uetela (2014) e

Boas (2006. p. 21) que escreveram sobre alguns elementos de participação contidos

em Habermas e que o último se refere a recepção de Habermas no Brasil, por exemplo,

existe  na  concepção  destes  pensadores  no  contexto  brasileiro  em  particular,  a

popularização dos mecanismos de participação na educação através de conselhos de

escola,  orçamentos  participativos,  conselhos  gestores  e  audiências  públicas  cuja

centralidade se assenta na negociação e uso de linguagem isto é na naturalização da

teoria de Habermas. São estes espaços que Habermas privilegia porque colocam as

instituições  mais  sociais  e  não  repressivas  uma  vez  que  já  não  são  elas  só  que

determinam a formação discursiva e as regras de jogo (HABERMAS, 1980, p. 8). Embora

tenha se mostrado divergente a Foucault em muitos aspetos, o filósofo alemão partilha

o  mesmo  entendimento  da  microfísica  do  poder  com  o  filósofo  francês  onde  as

relações de poder são importantes na construção de sentidos. (ROUANET, 1998, p. 147-

227). Pode ser desta forma que se pode pensar na gênese de uma nova sociedade, de

um novo sujeito e um novo saber. 

Habermas (1980) se preocupa em demonstrar como se operacionalizam as

ações coletivas considerando que no âmbito de negociação e em cada momento de

fala dos indivíduos dentro das instituições, existem 4 expectativas para validação dos 
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argumentos.  Primeiro,  os  conteúdos  transmitidos  devem  ser  compreensíveis.  Em

seguida,  os  sujeitos  participantes  são  verdadeiros.  Terceiro,  os  conteúdos

proposicionais que eles apresentam são verídicos e por último os intervenientes ao

agirem através do uso de linguagem devem ter argumentos válidos para o fazer, isto é,

agem dentro de normas que lhes pareçam justificadas. Ele se distancia desta forma da

concepção do poder na perspectiva de Weber definido como a possibilidade de impor

a vontade sobre os outros e traz a questão da negociação e, aproxima-se de Hannah

Arendt e como ressaltamos anteriormente de Foucault que consideram o poder como

faculdade  de  se  chegar  ao  consenso  num  contexto  de  negociação  sem  violação.

(HABERMAS, 1980, p.100).

Este  distanciamento  e  aproximação  por  parte  de  Habermas  a  Weber  e

Arendt  respectivamente  nota  se  quando  o  autor  de  Frankfurt  postula  alguns

pressupostos para ações coletivas nomeadamente (i) a comunicação quotidiana dentro

das instituições, (ii) questionamento para apurar a veracidade dos argumentos e (iii)

discurso (discussão de soluções com arguições) como forma de selecionar os discursos

plausíveis. Para o autor são estes pressupostos que conduzem a uma situação ideal de

fala  justificado pela preposição de que todos os participantes são iguais  perante o

debate, todos falam e ninguém é oprimido. (p. 10). Habermas abandona desta forma o

que se considera solidariedade tradicional fundada na hierarquização e validade das

opiniões definida pela burguesia dominante. (SOUZA, 1998, p. 32). O que conta mais

para Habermas é a  validade das  opiniões.  Todavia,  em sistemas caracterizados por

hierarquias, este pressuposto pode ser questionável e constitui um desafio quando se

pensa  nos  espaços  públicos  e  sua  criação.  O  contexto  da  escola  Moçambicana

conforme discutiremos a seguir pode ser um dos exemplos em que a construção de 
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consensos fundamentados na teoria de Habermas em alguns casos é um conflito.

A Teoria de Ação Comunicativa de Habermas na análise da gestão educacional em
Moçambique.

A  sessão  anterior  mostrou  como  o  período  em  que  Habermas  vive

caracterizado por movimentos sociais em que o debate pela cidadania e construção de

consensos só poderia ser construído a partir da negociação. Esta sessão elucida como a

construção de tais consensos na gestão da escola moçambicana pode se caracterizar

por  conflitos  devido  a  hierarquização  nos  conselhos  escolares,  insuficiência  ou

inexistência  de  conselhos  gestores  e  de  financiamento  e  instrumentalização  dos

participantes nas audiências públicas em alguns casos.

Para  a  escola  Moçambicana,  estes  pressupostos  da  ação  comunicativa

parecem um desafio ligado às relações de poder e do sistema escolar em uso no país.

Apresentamos aqui a construção das ações coletivas no contexto Moçambicano como

um desafio impresso num dilema social caracterizado por contradições entre grupos no

poder e atores envolvidos e que na perspectiva de Ludwig et al (2007) no que se refere

a definição das decisões em Moçambique parece não se “desvencilhar” dos antigos

modelos herdados aparentemente da colonização. Dai que sugerimos alternativas para

melhoria  de gestão da educação em Moçambique através  do aperfeiçoamento nas

relações entre atores.

Por exemplo,

com a independência houve em Moçambique uma mudança e
democratização do sistema de educação. Esta afirmação pode
ser  interpretada  a  luz  de  mudança  da  centralização  para
descentralização o que na linguagem de Habermas implicaria 
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ações  coletivas  e  primazia  na  comunicação,  participação  e
envolvimento de vários atores na tomada de decisão e partilha
de  poder.  Mas  em  termos  empíricos,  que  tipo  de
democratização passou a se efetivar nas escolas moçambicanas
com  aparentes  ações  individuais  e  às  vezes  sem
questionamento, discurso ou mesmo sem consensos?

Será que o atual  funcionamento dos  conselhos  de escola  não pode ser

interpretado de ponto de vista de conflito para a educação quando analisado a luz da

teoria  da  ação  comunicativa  de  Habermas?  A  idéia  de  conselho  de  gestão  escolar

pressupõe características tais como participação, descentralização e partilha de poder

entre  os  agentes.  As  abordagens  teóricas  parecem  se  contradizer  com  evidências

empíricas no que se refere a Moçambique. Nhanice (2013) tentou elucidar-nos sobre

esta  temática  ao  definir  o  conselho  de  escola  em  perspectivas  diversificadas  e

diferenciadas como passamos a citar algumas das suas definições:

Já  no  que  diz  respeito  ao  Conselho  de  Escola,  autores  como
Abranches (2003), como citado em Silva e Neto (2007) sustentam que
é um órgão de decisões coletivas, capaz de ultrapassar a prática do
individualismo. Para o autor, se o Conselho de Escola for realmente
formado por todos os segmentos da comunidade escolar, ele pode
mudar  a  natureza  da  gestão  da  escola  e  da  educação,  podendo
também intervir positivamente na qualidade do serviço prestado pela
escola à comunidade onde a escola está inserida (NHANICE, 2013, p.
12).

Em um outro contexto o mesmo autor define o conselho de escola nos
seguintes moldes.

De acordo com Ferreira e Aguiar (2004:48), o termo Conselho, vem
do  Latim  Consilium,  que  significa  “tanto  ouvir  alguém  quanto
submeter algo a uma deliberação de alguém, após uma ponderação
reflectida,  prudente  e  de  bom  senso”.  Já  no  Grande  Dicionário
Enciclopédico Verbo (1997:466), o termo Conselho é definido como 
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“um  organismo  que  pode  possuir  diferentes  funções,  tais  como
funções consultivas,  técnicas  e  executivas”.  Para  Cury  (2004:48),  o
conselho é também “lugar onde se delibera. Por isso, toda a decisão
deve  ser  precedida  de  uma  análise  e  discussão  dos  participantes.
Nesta  discussão,  Cruz  (s/d),  ainda  afirma  que  o  termo  conselho
embora seja amplamente utilizado para designar diferentes formas
de organização ou reunião política, no sector da educação, passou a
configurar-se mais recentemente como um mecanismo de gestão do
sistema, da escola e de controlo popular de políticas públicas. Por
isso, alguns pesquisadores afirmam que o termo conselho surge no
sector da educação, como forma de institucionalizar a participação da
comunidade  nos  processos  de  gestão  escolar  numa  perspectiva
democrática.  Para Cruz (s/d),  o conselho é assim um lugar onde a
razão se aproxima do bom senso. (NHANICE, 2013, p. 17-18).

O conflito que se nota num conselho de escola pelo menos no contexto de

Moçambique  é  que  a  priori  os  membros  não  partem  do  mesmo  pé  de  igualdade

conforme  Habermas  sugeriu  na  sua  ação  comunicativa.  Conseqüentemente,  a

divergência entre o primado na definição do que deve ser um conselho com evidencia

empírica  e  quotidiana.  Habermas  (1980)  prima  pela  igualdade  dos  participantes

porque isso irá justificar a partilha igualitária do poder comunicativo. Segundo Nhanice

(2013)  o  conselho de escola no contexto de Moçambique é composto da seguinte

forma:

Nesta perspectiva de organização e gestão escolar, os diferentes segmentos

da comunidade escolar, nomeadamente: diretores, professores, pais, alunos, etc., são

considerados sujeitos ativos do processo, de forma que sua participação no processo

deve acontecer de forma clara e com responsabilidade. (NHANICE, 2013, p. 24).

Mas  como  é  que  pode  ser  possível  a  atuação  ativa  e  igualitária  destes

membros tendo em conta que o seu lugar já está hierarquizado? Os modelos de gestão

por hierarquização foram aplicados segundo Hatch & Cuncliffe (2006) por gestores 
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clássicos como Weber e Gulick. O anterior cometeu a falha de pensar que somente a

autoridade e racionalidade eram fundamentais para o sucesso organizacional  e que

quem tem esta capacidade é o gestor ou administrador. O segundo, que seguiu Weber

conceptualizou o modelo do trabalho do chefe executivo em planificação, organização,

direção, coordenação, relatório e financiamento implicando monopólio justificado pela

especialização (p. 12).

A  hierarquização  dos  membros  do  conselho  de  escola  no  contexto  de

Moçambique  parece  instrumentalizar  alguns  participantes  devido  às  diferenças  na

posição hierárquica que os mesmos ocupam. A falha de gestão por hierarquização é a

sua ênfase no verticalismo (top down41) uma vez que a possibilidade de influência das

decisões vindas da base ou horizontalismo (botton up42) é muito reduzida. Uma vez que

o posicionamento dos membros dentro do conselho já está hierarquizado os membros

já partem de vertentes não igualitário como Habermas advogara e, na economia das

trocas  lingüísticas  de  Bourdieau  (1982)  os  discursos  dos  dominadores  do  campo43

prevalecem,  isto  é  as  vozes  dominantes  seguirão  a  hierarquização  ao  longo  da

negociação, podendo para o caso de Moçambique as decisões serem dominadas pelos

diretores.

Além  disso,  uma  vez  que  o  conselho  é  representação  (governo

representativo) muitos estudos mostraram, por exemplo, Fcitando Rousseau, que não

há garantia que os representantes sempre agem segundo os 

41.  Um modelo de gestão baseado na hierarquização e que as decisões são tomadas pela estrutura
máxima e são cumpridas sem questionamento pelos súbditos.
42.  Inverso de gestão por hierarquização. Aqui todos coordenam na tomada de decisões inclusive as
decisões dos súbditos são validadas pelas estruturas máximas. 
43.  Campo neste artigo refere-se a teoria domínio da área frequentemente usado na sociologia de
Bourdieu sobre a reprodução e herdeiros para ilustrar que aqueles que possuem o capital cultural e
econômico alto, irão se impor sobre os fracos e perpetuando se desta forma as desigualdades. 
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interesses coletivos e não em interesse pessoal. (FAREJOHN & PASQUINO, 2001, p. 17).

Este  questionamento  parece  ser  visível  quando  se  pensa  nos  mecanismos  de

financiamento  escolar  moçambicano  que  se  caracterizam  por  um  alto  nível  de

centralização,  contrariando  a  idéia  de  descentralização  defendida  e  vista  em

Moçambique de pós independência.

A AIM (2011) no âmbito de gestão da educação em Moçambique aponta

para  2  modelos  de  financiamento  das  escolas  através  de  (i)  negociação  entre  as

instituições e o ministério das finanças e (ii) financiamento direto das instituições sem

negociação. (p.1). Só neste modelo de financiamento da educação em si está implícita

uma verticalidade o que contraria, por exemplo, o modelo de gestão tido como ideal e

sugerido  por  Clawson  (2006)  que  citando  Roddick  preconizou  a  maximização  da

flexibilidade e confiança nas pessoas. O autor afirma: “You have to look at leadership

from the eyes of the followers and you have to live the message. What I have learned is

that  people  become  motivated  when  you  guide  them  to  the  sources  of  their  own

power”. (CLAWSON, 2006, p. 2 APUD RODDICK, Body and Soul, p. 214). 

No  contexto  de  Brasil  por  exemplo  e  em  relação  ao  orçamento

participativo44 no sector educativo, tanto o estudo de Gohn (2001 p.100) quanto de

dão  ênfase  ao  papel  dos  conselhos,  na  determinação  da  aquisição  do  orçamento

escolar algo preconizado pela legislação federal. Uma vez que a existência de conselhos

determina a alocação de recursos financeiros, podemos falar do processo de gestão

baseado na democratização do ensino através da emergência de novas estruturas de

participação como resultado da proliferação desses conselhos. 

44.  (O.P) mecanismo de democracia participativa usado aqui para explicar como a sua aplicação no
sector da educação através do envolvimento pode fortalecer a democracia participativa na educação.
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Uetela (2014) descreveu esta viragem tida por Gohn nos seguintes moldes:

[...]  a  transferência  e  o  recebimento  dos  recursos  financeiros  pelos
municípios estão vinculados por lei federal à existência de conselhos. A
lei preconiza três conselhos de gestão no nível do poder municipal, todos
com caráter consultivo, ligado ao poder Executivo, a saber: O Conselho
Municipal de Educação, o Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho
de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundo de Manutenção
e  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  e  de  Valorização  do
Magistério. (UETELA, 2014, p. 22 APUD GOHN, 2001).

Por fim, as audiências públicas servem significativamente no contexto de

gestão  da  educação  brasileira  como  mecanismo  que  incita  a  democratização  e

participação através do aumento durante o governo Lula de conferências nacionais,

audiências  públicas,  espaços  públicos  e  o  aumento  de  organizações  não

governamentais (ONGs) que atuam em vários  sectores inclusive na educação como

áreas  prioritárias  para  incentivar  a  participação.  (.  Em  Moçambique  as  audiências

públicas embora se verifiquem no sector da educação, a distância do poder (power

distance45) que aparentemente é maior tendo em vista o país, parece aumentar cada

vez mais o conflito de gestão comunicativa sugerido por Habermas. 

Conclusões

Este  trabalho  tinha  como  objetivo  discutir  a  teoria  da  força  da  ação

comunicativa de Habermas e o conflito que se pode verificar entre a mesma com a

gestão  escolar  Moçambicana.  Dentre  os  vários  aspectos  considerados,  mostramos

como Habermas superou as ideias propagadas pelos seus predecessores 

45.  Distancia que se estabelece entre os governantes e governados ou entre o chefe e o resto dos
trabalhadores dentro de uma empresa. 
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nomeadamente Hegel e Marx uma vez que o período em que o pensador alemão vive

é  mais  caracterizado  pelo  surgimento  de  movimentos  sociais  que  pautam  pela

reclamação,  partilha  e  redistribuição  do  poder.  Esta  redistribuição  só  poderia  ser

possível  através da negociação, da comunicação e debate de ideias e validação dos

melhores argumentos. Igual filosofia e na atualidade, parece se naturalizar em vários

sectores inclusive na educação através de criação de mecanismos de empoderamento

de  participação  tal  como  conselhos  de  escola,  conselhos  gestores,  orçamentos

participativos  e  audiências  públicas.  Nota  se  no  âmbito  destes  mecanismos  a

naturalização de teoria do autor aqui apresentado. Todavia, em Moçambique embora

alguns dos elementos que fizeram da teoria de Habermas sucedida se verificarem na

gestão escolar, é indispensável  uma critica a forma como esta teoria é maximizada.

Primeiro o conselho de gestão escolar está hierarquizado de tal forma que os agentes

não partem do mesmo nível na tomada de decisões como Habermas sugeriu. Sendo

assim a  instrumentalização de alguns  agentes  e  a  tomada de  decisões  vitais  pelos

dominadores  do  campo  (diretores)  é  notável.  Sendo  assim  parece  haver  uma

contradição entre o plasmado no modelo de conselho sugerido por Habermas e o que

se verifica em Moçambique considerado em nosso entender como uma situação de

conflito social. Além disso, a hierarquização faz com que o modelo top down de gestão

seja dominante na administração escolar Moçambicana. E quando é assim as decisões

da base da hierarquia não contam tanto, mas sim as do topo ou das elites dominadoras

do campo. O modelo de financiamento das escolas no contexto de Moçambique está

muito longe de igualar se ao modelo de Habermas onde todos participam na tomada

de decisão através de participação direta ou representativa. No caso de Moçambique

nota se uma centralização de decisões orçamentais o que mais uma vez remete nos a 
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verticalidade  de  financiamento  escolar.  Se  o  modelo  democrático  sugerido  por

Habermas e que é em certa medida aplicado em alguns contextos como o brasileiro

conforme  mostramos  na  segunda  parte  deste  artigo  é  tido  como  ideal,  então

Moçambique precisa melhorar cada vez mais a sua forma de gerir  e administrar as

escolas. Por último, a idéia das audiências públicas que incentivam a participação e

igualdade na tomada de decisões são quase inexistentes em Moçambique e das poucas

que  se  verificam  parece  servirem  de  instrumentalização  dos  participantes.  A  ser

verdade,  como mostramos anteriormente,  que a confiança nas  pessoas  é uma das

formas ideais de gestão, então parece existir a necessidade de se criar mais espaços de

participação  e  envolvimento  na  partilha  do  poder  e  de  decisões  na  escola

moçambicana.
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Blog na escola: uma ferramenta educomunicativa e eficaz no processo de ensino e

aprendizagem

Silvane Santos Souza46

silvanerio@yahoo.com.br

Resumo
Vivemos em uma nação em que a tecnologia e a informação se multiplicam a cada
segundo, onde todos devem estar atentos aos acontecimentos seja na escola, na rua
ou em casa, em que a ciberculturamodifica e amplia os diversos espaços e costumes.
Desta mesma forma, muitas escolas também já estão redirecionando seus currículos,
graças a empregabilidade das TIC’s.A exemplo deste tipo de atitude, podemos citar o
uso  do  blog  como  ferramenta  educomunicativa,  capaz  de  ampliar  os  processos
pedagógicos, promovendo a interação entre educandos e educadores. Neste sentido, o
presente artigo traz uma análise do uso das ferramentas pedagógicas incrementadas
com o auxílio do uso do blog, bem como o acesso à internet e a utilização destes pelos
professores durante o processo de ensino e aprendizagem.
Palavras–chaves:  Tecnologia;  Comunicação;  Educação;  Blog;  Internet;  Ensino  e
Aprendizagem.

Resumo
Ni vivas en nacio kie teknologio kaj informoj multiĝas ĉiu dua, kie ĉiuj devus konscii pri
eventoj  ĉu  en lernejo,  sur  la  strato  aŭ  en  la  hejmo,  kie  la  ciberkulturo  ŝanĝas  kaj
vastigas la diversajn spacojn kaj kutimoj. En la sama maniero, multaj lernejoj estas nun
ankaŭ direktanta iliajn instruplanojn, tra la laborposteneble de TIC's. La ekzemplo de
tiu speco de sinteno, ni povas mencii la uzon de la blog kiel edukakomunikadilo, 

46. É especialista em Formação Continuada em Mídias pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
– UESB, especialista em Gestão Escolar pela Faculdade de Tecnologia e Ciência – FTC, especialista em
Docência do Ensino Superior pela Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia e graduado em
Pedagogia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú – UVA/ CE. É servidor público estadual PSS da
Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC. É servidor público municipal de Rio Real, docente. É
docente do Ensino Superior, atuando na Faculdade de Tecnologia e Ciência – FTC.
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kapabla pligrandigi la pedagogia procezoj, promociante la interagado inter studentoj
kaj pedagogoj. En tiu senso, ĉi tiu artikolo prezentas analizon de la uzo de pedagogiaj
iloj pliigita helpe de la blogo uzo tiel kiel Interreta aliro kaj uzo de tiuj majstroj en la
procezo de instruado kaj lernado.
Ŝlosilvortoj:  Teknologio;  Communication;  Eduko;  Blogo;  Interreto;  Instruado  kaj
Lernado.

The author did not send the abstract in English.

Introdução

A  Educação  na  contemporaneidade  está  impregnada  de  muitas

informações, as quais muitas vezes passam despercebidas pelos educadores. E, se de

fato fossemutilizadas no processo de ensino e aprendizagem, seriam essenciais para

melhoria do mesmo e, consequentemente, acabariam corroborando para eficácia da

função primordial da escola, que é a de promover o desenvolvimento do educando em

todos os seus aspectos, de forma a torná-lo cidadão preparado para o convívio social e

para o exercício da cidadania.

A escola não pode deixar de trabalhar com os aspectos midiáticos, uma vez

que estes já estão sendo utilizados pelos educandos, seja em casa ou na até mesmo na

rua. O que acaba tornando estes outros ambientes, muitas vezes, mais atrativos do que

o ambiente escolar.

Um outro fator que dificulta o fazer pedagógico é o currículo fechado, com

programas unidirecionais, que acaba desmotivando os educandos, tornando as aulas

repetitivas, gerando assim indisciplina em sala de aula, evasão, além dos baixos índices

educacionais que perduram por décadas em nossas unidades escolares, principalmente

as da rede pública.
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Assim  como  muitas  escolas  brasileiras,  a  escola  municipal  Raimundo

Guimarães do Nascimento, localizada no município de Rio Real/BA, também apresenta

tais dificuldades. Por isso, muitos educadores já estão incrementando a proposta da

escola, a partir da introdução dos recursos midiáticos nas ações pedagógicas. Sendo

assim, a presente proposta busca identificar até que ponto o planejamento e o fazer

pedagógico podem ser modificados, com o incremento dos recursos midiáticos.

Desta forma, o foco de investigação desta pesquisa será o uso do blog como

uma  ferramenta  eficaz  para  o  processo  de  ensino  e,  consequentemente,  de

aprendizagem,  com  o  intuito  de  analisar  como  os  professores  incrementam  o

planejamento,  voltando  o  olhar  pedagógico  para  sistematização  dos  conteúdos

essenciais para o crescimento do seu alunado, e como o blog vem contribuindo para

esse processo.

O  tema  Blog  na  Escola:  uma  ferramenta  educomunicativa  e  eficaz  no

processo de ensino e aprendizagem surgiu mediante trabalho já realizado por algumas

escolas, o que traz como resultado a melhoria do processo ensino e aprendizagem, e

também  devido  a  escola  dispor  de  um  laboratório  de  informática  com  acesso  a

internet.

Ao realizar a construção e disseminação do blog, foi  possível  vivenciar a

maior interação entre educandos e educadores, bem como, a socialização e registro

das  ações  exitosas  da  escola,  construídas  a  partir  da  vivência  dos  alunos,  como

também, solidificar  uma reflexão sobre a  importância  das  mídias  na  Educação,  em

especial na escola pública.

Ao desenvolver  tal  proposta  de investigação sobre o uso do blog como

ferramenta educativa e comunicativa, foi possível dispor a muitos educadores a 
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oportunidade de reflexão, um despertar para novas maneiras de diferenciar sua práxis

pedagógica, tornando, assim, sua ação um instrumento potencializador na construção

do conhecimento.

O trabalho que ora é apresentado foi resultado de um levantamento sobre

tecnologias  e  educação,  com  ênfase  nas  mídias,  especificamente  as  interativas  e

virtuais.  Fazendo,  assim,  uma  análise  sobre  a  prática  docente,  tecendo  algumas

considerações  sobre  a  concepção  dos  sujeitos  sobre  o  mundo  das  tecnologias  da

informação e da comunicação.

A análise da temática abordada neste artigo está dividida em três etapas.

Na primeira,  é  apresentado um panorama sobre TIC  e  aprendizagem,  tendo como

suporte teórico o pensamento de Nelson Pretto,  Cavalcante,  Paiva,  Moacir  Gadotti,

dentre outros que serviram para respaldar o que é aprendizagem colaborativa frente

ao processo de transformação do ato de ensinar e aprender, além de fomentar o uso

da internet e do blog por educandos e educadores. Fazemos ainda uma descrição dos

processos metodológicos utilizados para obtenção dos resultados os quais  serviram

para confirmar que de fato a empregabilidade da tecnologia na educação transforma

os  processos  pedagógicos,  como  também  impregnamos  uma  ruptura  na  trajetória

tradicionalista que educadores não são capazes de inovar sua práxis. E, finalmente, é

apresentada  uma  discussão  sobre  a  visão  de  educandos  e  educadores  sobre  a

complexidade do ato de aprender na era da tecnologia e da cibercultura.

Tecnologia e educação

O interesse sobre o tema surgiu a partir das discussões promovidas no curso 
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“Mídias e Educação”47, em que algumas questões norteadoras também serviram para busca da

concretização da pesquisa, sendo estas:

 Como os professores estão incrementando seus currículos a partir do advento

das mídias na Educação?

 Os professores participam da construção e disseminação de produções, juntos

com os alunos, no blog da escola?

 Os  alunos  conhecem  e  já  visitaram  o  blog  da  escola  e  são  capazes  de

externarem sua importância para a progressão de sua aprendizagem?

O tema da inclusão digital frente a quebra das práticas tradicionais serviu também

para  analisar  o  uso  do blog  como uma ferramenta  educocomunicativa  eficiente  no

desenvolvimento  do  processo  ensino  e  aprendizagem,  através  da  interação,

comunicação e socialização de ações no meio virtual, buscando identificar, a partir do

uso do computador e suas ferramentas, as contribuições da tecnologia para o avanço

do  processo  ensino  e  aprendizagem,  o  que  culminou  no  reconhecimentoda

importância do blog como recurso eficaz para a ação educativa, capaz de sistematizar e

socializar informações coletadas por educandos e educadores, além de demonstrar,

por  meio da construção do blog da escola,  a  importância da comunicação na vida

contemporânea e no processo de construção do conhecimento.

A  informação  e  a  comunicação  sempre  foram  elementos  de  grande

importância  para  as  sociedades,  principalmente  no  processo  de  construção  e

disseminação da cultura. Pois, desde os tempos mais remotos, a humanidade buscava

trocar informações, as quais eram essenciais para localização, registro de território e, 

47. Curso oferecido pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia no período de 16 de abril de 2012
a 13 de janeiro de 2013.
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principalmente, para o processo de comunicação

Já segundo Barreto (1994),  quando a informação é assimilada de forma

adequada,  ocorre  uma  modificação  no  acumulado  de  informações  do  indivíduo,

trazendo benefícios ao seu desenvolvimento e ao desenvolvimento da sociedade em

que vive,  o que ocorre de fato é o processo da passagem de uma situação de menor

equilíbrio para uma de maior equilíbrio.

Lévy  (2000)  de  forma clara  afirma que novas  maneiras  de pensar  e  de

conviver estão sendo formadas no mundo das telecomunicações e da comunicação. As

relações  estabelecidas  nos  convívios  entre  os  homens,  o  trabalho  e  até  mesmo  a

construção e desenvolvimento da inteligência dependem da mudança constante de

dispositivos usados para informação e comunicação. A aquisição e aprimoramento da

capacidade  de  escrita,  leitura,  interpretação,  visão,  audição,  criação,  ensino  e

aprendizagem são capturados  por  uma informática  cada vez mais  avançada,  o  que

acaba corroborando com o processo da educomunicação.

Cavalcante  (2008)  diz  que  novas  tecnologias  digitais  correspondem  à

aplicação de conhecimento científico ou técnico como também métodos e materiaiss

para  a  solução  de  uma  dada  dificuldade.  Aponta  ainda  o  que  é  tecnologia  da

comunicação, diferenciando-a da informação, sendo a primeira ambiente de veiculação

e a segunda forma de determinar, processar e reproduzir informações.  Sendo estas

últimas importantes para que a aprendizagem aconteça. 

Segundo Kesnki, 1996:

a  aprendizagem  pode  se  dar  com  o  envolvimento  integral  do
indivíduo, isto é,  do emocional,  do racional,  do seu imaginário,  do
intuitivo,  do  sensorial  em  interação,  a  partir  de  desafios,  da
exploração  de  possibilidades,  do  assumir  de  responsabilidades,  do
criar e do refletir juntos. (KENSKI,1996)
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Segundo Paiva (2008), o termo blog foi criado em 1997 por Jorn Barger,

com a intenção de se fazer uma lista de Links interessantes e divulgá-la, com isso, seria

possível  uma  maior  disseminação  das  ideias,  como  também,  a  transmissão  de

descobertas recentes, o que a muito tempo não ocorrera. Desta forma, o blog pode ser

entendido como um meio de transmissão de informação e comunicação, possibilitando

agilidade, maior abrangência e socialização das ideias levantadas e exploradas em um

determinado contexto.

Moacir  Gadotti  (2002)  que  diz  que,  pelo  avanço  das  novas  linguagens

tecnológicas, onde nem tudo pode ser utilizado e que elas precisam ser selecionadas,

avaliadas,  compiladas  e  processadas  para  que  se  transformem  em  conhecimento

válido, relevante e necessário para o crescimento do homem como ser humano em um

mundo alto sustentável. Pois, não disponibilizamos dos recursos apenas para uso de

forma exacerbada e incontrolável.

Na atualidade, para se efetivar a construção da cidadania faz-se necessário

repensar a processos de construção de conhecimento, buscando-se para isso processos

educacionais  que ancorem uma educação de qualidade.  Para  concretização de tais

ideais,devem ser priorizados a reflexão, o pensamento crítico, além da abertura para

discussões e realização de ações mais significativas.

Como  sujeitos  e  comunidades,  é  imprescindível  que  se  busquem  a

transformação  dos  contextos  sociais  com  vistas  à  emancipação  e  construção  de

saberes.  Assim,  a  escola  precisa,  antes  de  tudo,  ser  um  espaço  de  construção  e

disseminação da cultura do saber, possibilitando, de acordo com Corrêa (2002, p. 221),

o “acesso igualitário ao espaço público como condição de existência e sobrevivência

dos  homens  enquanto integrantes  de  uma comunidade  política.”,  deixando  claro  a

necessidade de superação das chamadas medidas compensatórias, mas que as ações 
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concretizadas sejam frutos das discussões coletivas 

Portanto,  a  tecnologia,  em especial,  a  dos  ciberespaços,  deve contribuir

para fazer com que a comunicação se torne mais dinâmica, além de influenciar nos

processos sociais. Assim, o acesso à informação e à comunicação compõem os direitos

humanos  fundamentais,  de  acordo  como  artigo  194,  da  Declaração  Universal  dos

Direitos Humanos de 1948 (ONU,2004).

A  educação,  durante  muito  tempo,  serviu  de  aparelho  reprodutor  do

estado,  o  qual  definia  suas  diretrizes  e  programas,  ficando  as  escolas  apenas

responsáveis pela execução das ações. Com isso, vários educadores deixaram de buscar

atualizações, e passaram a considerar o seu trabalho como uma ação sem perspectiva

transformadora, principalmente aqueles que trabalhavam na escola pública. Porém, a

partir  da  revolução  industrial,  o  mundo  passa  a  ter  acesso  aos  mais  variados  e

eficientes recursos tecnológicos, os quais permitem a maior agilidade e comobilidade

na transmissão da informação como também da comunicação.

A escola, dentro deste contexto de evolução e revolução tecnológica, não

conseguiu inserir em seu contexto todas as transformações que a tecnologia conseguiu

disponibilizar.  Pois,  durante  décadas,  muitos  educadores  reproduziam e ainda  hoje

reproduzem  os  elementos  da  visão  tradicionalista,  alegando  que  é  uma  forma  de

manter o controle sobre alunos, sobre o que é ensinado e de que forma cada um

aprende.

Por volta de 1990, surge a Web, o que acaba revolucionando o processo de

transmissão  e  processamento  da  informação.  Com  seus  aplicativos,  é  possível

compartilhar, em tempo real e de forma virtual, tudo o que acontece, seja no trabalho,

em casa ou em qualquer outro ambiente.
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Algumas das possibilidades existentes e que podem ser aproveitadas no

ambiente escolar como instrumentos facilitadores do aprendizado são resultantes das

ferramentas essenciais e indispensáveis na era da comunicação, também chamadas de

novas  tecnologias,  que  ganham  espaço  efetivo  nas  salas  de  aula.  Como  exemplo,

podemos destacar os Computadores ligados à internet, software de criação de sites,

televisão a cabo, sistema de rádio e jogos eletrônicos.

O blog faz parte de uma série de ferramentas educomunicativas advindas

da  web.  E  suas  características  estruturantes,  além  dos  processos  de  interação,

colaboração e inclusão digital, são resultados do que podem ser observados com o uso

do blog no contexto escolar.

Na contemporaneidade, principalmente diante das mudanças ocorridas na

sociedade,  com  o  acesso  aos  meios  tecnológicos  antes  restritos  a  maioria  da

sociedade,  pode-se  salientar  que  o  blog  e  seus  aplicativos  devem ser  vistos  como

veículos de disseminação do mundo digital, o qual depende de outros meios para sua

consolidação.

Durante  o  processo  de  aplicação  de  questionários  e  realização  de

entrevistas, foi possível identificar alguns posicionamentos que acabam chamando a

atenção de  como a  educação ainda precisa  expandir  suas  políticas  para  atender  a

universalização do saber.

Metodologia

A principal temática que o estudo procurou desenvolver, com base no nível

teórico – prático,  fundamentou-se,  basicamente,  na empregabilidade do blog como

ferramenta para o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem. O que 
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determinou a abordagem da pesquisa foi o aspecto qualitativo, uma vez que esse tipo

de ação, segundo Bogdan e Biklen (in ANDRÉ e LÜDKE, 1986), busca a obtenção de

dados descritivos, os quais são obtidos a partir do contato direto do pesquisador com a

situação estudada. Os autores enfatizam ainda que há uma necessidade de uma maior

atenção a ser dada ao processo de investigação, sendo esta superior ao produto, como

também faz-se necessária uma preocupação quanto a perspectiva dos participantes.

Como forma de obtenção de dados e coleta de informação da pesquisa,

foram  utilizados  os  questionários  com  questões  fechadas  e  as  entrevistas  semi-

estruturadas, onde as perguntas permitiram obter as respostas relativamentelivres. 

Nesta linha de pesquisa, foi realizada a análise dos blogs disponibilizados

pelas escola e pelos professores, foram realizadas conversas formais e informais com a

população envolvida, alunos e professores, além da aplicação de questionários com os

professores e alunos da escola. Para melhor esclarecimento do domínio da temática,

também  foi  possível  realizar  entrevistas  com  perguntas  abertas,  direcionadas  a

educadores e educandos. Também foi realizada uma entrevista semi-estruturada com a

Coordenação Pedagógica da escola.

Neste artigo, o universo da pesquisa foram 80 professores e 10 turmas da

rede municipal de ensino e que atuam na referida escola. Para tanto, foram usados

como amostra 50 sujeitos, selecionados através do retorno do questionário aplicado,

dos quais 20 representavam os professores e 30 os educandos.

Resultados e discussões

As TIC– Tecnologias da Informação e da Comunicação têm propiciado novas
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mudanças  na  Educação,  o  que  possibilita  diferentes  formas  de  difusão  do

conhecimento,  maior  facilidade  no  desenvolvimento  da  aprendizagem  e,

principalmente, uma maior interação entre educandos, educadores e comunidade.

Nesta perspectiva, podemos sinalizar mudanças positivas advindas do uso

das  invenções  tecnológicas  como  enciclopédias  digitais,  que  substituem  as  antigas

enciclopédias pesadas e sem atrativos para os alunos realizarem pesquisas, como os

dicionários. 

A  internet  é   um  veículo  digital  que  possibilita  a  disponibilização  da

informação em tempo real para todos os cantos do mundo,o que hoje é denominado

de  cibercultura,  principalmente,  pela  capacidade  de  acoplar  diferentes  ideias  e

possibilitar a transformação da informação em conhecimento mais solidificado, uma

fez que o mesmo passa a ser analisado por diferentes dimensões.

Outras mudanças também podem ser visualizadas na esfera educacional,

como  na  lectoescrista.  Pois,  segundo  Levy(1994)  parte  da  comunidade  o  ato  de

negociação permanente da ordem das coisas, da sua linguagem, do papel de cada um,

como também a identificação e a definição dos seus objetos, are-interpretação da sua

memória. Com isso, passa sempre a existir uma alteração de contextos o que pode

contribuir para a ampliação as possibilidades de leitura, como também a realização de

ações individualizadas e coletivas, a partir da utilização das redes cooperativas.

Muitos educadores estão presos a um pensamento primitivo que afirma

que ele é um detentor do saber. No entanto, com o desenvolvimento da internet, o

conhecimento vem sendo construído de forma síncrona,  o que não só o professor,

como os pesquisadores e os alunos podem ter acesso ao que foi teoricamente e/ou

coletivamente construído, na condição de multilateralidade. 
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Por  outro  lado,  é  função  do  professor,  no  processo  de  construção  das

inteligências  colaborativas,  manter  em  foco  o  discernimento  para  análise  e

acompanhamento  das  informações  tramitadas  pelos  alunos  a  partir  do

desenvolvimento  das  redes  interativas  desenvolvidas  pela  escola,  e  nela

acompanhadas. Assim, o papel do professor nunca foi tão imprescindível como é no

contexto da contemporaneidade. É neste contexto que o presente trabalho aponta as

inquietações  sobre  a  comunicação e  interação no processo  educativo,  sobretudo a

partir  da  empregabilidade  da  ferramenta  blog  no  ambiente  escolar  como  uma

ferramenta educomunicativa, capaz de adicionar ao fazer pedagógico os artefatos da

comunicação digital, como as redes sociais e toda diversidade interativa que ela acopla.

Ao realizar entrevistas com alguns educadores do campo de pesquisa, foi

possível  perceber  uma  visão,  principalmente  dos  que  buscam  um  processo  de

formação continuada, mais politizada e inovadora sobre os benefícios que os recursos

midiáticos trazem à educação. Neste sentido, na visão da coordenadora pedagógica, L.

Claúdia:

Ao realizar o papel de orientador das pesquisas por parte dos alunos
e  professores,  constatei  que  os  mesmos  desenvolveram
competências  de  pesquisar,  desafiar,  inovar  e  principalmente
concentrar-se,  tornando-se  mais  autónomos  e  colaborativos.  Isso,
respingou nos resultados,  principalmente no fluxo escolar,  uma fez
que praticamente eliminou da nossa escola os índices de evasão e
indisciplina. (Coordenadora Pedagógica, 2012)

Ao  observar  o  posicionamento  da  coordenadora  pedagógica,  é  possível

perceber  um ar  de satisfação em demonstrar  que é  possível  atrelar  aos  processos

educacionais os elementos da educomunicação. O que afirma a educadora da 
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disciplina de Língua Inglesa, ao relatar uma de suas experiências desenvolvida junto

aos alunos com o envolvimento da comunidade:

Durante  um  determinado  projeto  pedagógico  titulado  “buscando
exemplos e revelando sonhos”, solicitei aos alunos que escrevessem
sobre  quais  os  seus  sonhos,  em  que  área  queriam  atuar  quando
atingissem um determinado grau de instrução, em seguida, conduzi-
os até o laboratório e solicitei que buscassem  junto a internet, seja
através  de  vídeo,  imagens,  depoimentos,  ou  qualquer  outra
ferramenta  exemplos  de  pessoas  que  estejam  desenvolvendo
projetos ou atuando na em uma das áreas. O resultado foi fantástico,
especialmente,  pelas  contribuições  vindas  dos  exemplos  de  vida
pesquisados pelos alunos. (Professora L.M.)

Para  confirmar  o  posicionamento,  tanto  da  professora  como  o  da

coordenadora, RENATO(1997), salienta que:

Estamos diante de uma bela demonstração de que a modernização
da educação é séria demais para ser tratada somente por técnicos. É
um  caminho  interdisciplinar  e  a  aliança  da  tecnologia  com  o
humanismo é indispensável para criar uma real transformação. (...)
Em síntese, só terá sentido a incorporação de tecnologia na educação
como  na  escola,  se  forem  mantidos  os  princípios  universais  que
regem a busca do processo de humanização, característico caminho
feito pelo homem até então. (RENATO, Eduardo José. Informática e
educação, 1997,05).

Neste sentido, é fato afirmar que a prática pedagógica transformadora não

restringe-se  aos  processos  formativos,  como  também  a  implementação  das  práxis

pedagógicas,  deixando-as mais idealizadoras,  fazendo com que não só alunos como

também educadores realizem reflexões críticas sobre a vida em sociedade e sobre os

problemas que nascem desta vivência. 

Já  para  a  professora  de língua Portuguesa,  M.S.  o  uso do laboratório é

fundamental para o processo de manipulação de informações, servindo para os 
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educandos digitalizarem e registrarem espaços e acontecimentos. Ela ainda aponta que

as  mais  variadas  e  diversificadas  tecnologias,  que  num  primeiro  momento  são

utilizadas de forma assíncrona, como o computador, o celular, a internet,os diferentes

meios  de  comunicação,  desde  o  gravador  de  áudio  ao  MP9,  todos  integram  as

convergências midiáticas. Um exemplo deste tipo de convergência são as ferramentas

agregadas  em  um  meio  de  comunicação  móvel,  especificamente  o  celular,  muito

utilizado na atualidade para o acesso às redes sociais.

Os  artefatos  da  tecnologia  começam  a  modificar  significativamente  a

educação,  ampliando  as  possibilidades  de  crescimento  dos  educandos,  pois  em

qualquer  lugar  e  a  qualquer  horário,  os  educandos  têm  acesso  aos  processos

comunicativos.  No  entanto,  a  instituição  escolar  ainda  não  despertou  para  as

transformações que circundam a sociedade, ficando restrita ao repasse de programas

fechados,  com  calendários  fixos,  horários  estipulados  e  atividades,  muitas  vezes,

repetitivas.

Quando  questionados  sobre  quais  as  dificuldades  em trabalhar  com  os

recursos tecnológicos na escola e/ou sala de aula, foi  possível  perceber,  segundo a

visão dos educadores pesquisados, que há uma impregnação dos traços da pedagogia

tradicional, que acaba dificultando a adesão da perspectiva inovadora.  Uma vez que os

mesmos conseguem afirmar que os modelos de ensino adotados ainda estão focados

na imagem do professor. Porém, fora do contexto escolar, com as mudanças com o

advento da tecnologia, em especial a chegada dos meios interativos, os professores

ainda afirmam que será possível a reprodução de moldes educacionais, mesmo com a

chegada da virtualidade.

Já na visão dos alunos, os mesmos percebem a necessidade das tecnologias
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de  ponta  dentro  da  escola,  e  que  os  professores  façam  uso  das  ferramentas

educomunicativas para alavancarem os seus resultados. Nesta perspectiva, é possível

enfocar  que  a  informática  educativa  possibilita  a  abertura  de  diversos  caminhos,

fazendo com que o professor incremente suas aulas, deixando-as mais dinamizadoras e

criativas, uma vez que no mundo globalizado e plugado, não se consegue sobreviver

longe dos elementos que a informatização disponibiliza.

Para  maior  compreensão  do  posicionamento  dos  entrevistados,  foram

realizadas as tabulações. E os resultados foram todos expostos em gráficos, os quais

demonstram, em termos percentuais, as opiniões externadas durante a aplicação dos

questionários.

O  primeiro  questionamento  referia-se  ao  acesso  à  internet  e  sua

periodicidade. As respostas de fato serviram para confirmar que o imenso potencial

que  circunda  a  sociedade  na  era  da  globalização  é  a  internet.  Como  pode  ser

comprovado  no  gráfico  abaixo,  a  maioria  dos  educadores,  cerca  de  75%  dos

entrevistados,   já  está  conectando-se  consistentemente.  Aumentando,  com  isso,  a

participação nos  processos formais,  informais ou não-formais,  corroborando,  assim,

para a produção de um novo tipo de conhecimento, o qual vem sendo incorporado aos

espaços virtuais da cibercultura.
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5%

75%

20%

não acesso acesso diariamente esporadicamente

A  ampliação  dos  processos  comunicativos  acaba  deixando  mais  ampla

também a diversidade digital. Com isso, emerge a necessidade da criação de políticas

públicas  mais  consistentes,  capazes  de  assegurar  a  tramitação  da  informação  sem

perder de vista a garantia dos processos formativos. O que é claramente explicitado

por Sérgio Amadeu Silveira (2008):

[...]  a  sociedade  da  informação  baseia-se  na  intensa  troca  de  bens
informacionais,  na  comunicação digital  enredada,  portanto,  a  redução da
necessidade  de  gastos  com  comunicação  ampliam  as  possibilidades  da
inserção  das  camadas  pauperizadas  no  cenário  informacional,  baixam  os
custos  para  criar  conteúdos  na  rede,  aumentam  as  possibilidades  da
Educação e diminuem os gastos para gerar serviços digitais. (SILVEIRA, 2008)

Assim, faz-se necessário pensar em políticas públicas mais complexas, que

estejam atreladas a outras áreas como a cultura, a tecnologia e a educação, dentre

outras, o que serve de mecanismo para criação de recursos educacionais mais abertos

e abrangentes.
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Uma outra questão que também serve para desmistificar a ideia de que

professor não usa tecnologia na contemporaneidade é o que aparece no gráfico abaixo.

Cerca de 75% dos professores entrevistados sinalizaram que a internet já faz parte do

seu contexto, como relatou a professora de Língua Inglesa, “ a internet é a minha fonte

de  inspiração  nos  momentos  de  planejamento  das  minhas  aulas”.  A  maioria  dos

professores  acessa  essa  ferramenta  diariamente,  pesquisando  para  melhorar  a  sua

prática pedagógica.

75%

15%

10%

acesso do meu próprio computador acesso do  laboatório da escola
de outros locais

Ao  serem  questionados  sobre  o  local  de  acessa  à  internet,  75%  dos

entrevistados afirmaram acessar do seu próprio computador. No entanto há aqueles,

cerca de 15%,  que fazem isso utilizando o laboratório da  escola  no horário  do AC

(atividades  Complementares)  e  apenas  10%  se  utilizam  de  outros  locais  para  tal

atividade, como pode ser confirmado no gráfico abaixo.
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90%

10%

sim não

Neste gráfico,  fica explicito que tanto o computador como a internet já

fazem parte da rotina da maioria dos educadores, o que, segundo Nelson Pretto(1996),

corresponde à valorização do professor e da necessidade de se pensar em ambientes

escolares mais abrangentes e espaços mais conceituados do que simples fornecedor de

informações livrescas e, em muitos casos, já consumadas.

Por  outro  lado,  ainda persiste,  em algumas  escolas,  os  educadores  que

resistem  ao  arcabouço  da  tecnologia  interativa,  conforme  se  confirma  no  gráfico

abaixo, em que 10% dos professores entrevistados ainda não sabem o que é um blog.

Por  outro  lado,  é  percebível  que  90%,  ou  seja,  a  maioria  já  tem

conhecimento, o que coloca-os em local de destaque no contexto atual que, segundo

Henry  Giroux  (1997)  é  um  professor  intelectual  transformador  que  deve  está

comprometido  com  uma  política  emancipatória,  com  ambientes  escolares

democráticos e valores progressistas compartilhados.
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Ao  serem questionados  sobre  o  conhecimento  e  domínio  dos  software

livres,  foi  possível  evidenciar  que  muitos  já  estão  fazendo  uso  destas  ferramentas

educomunicativas.  Um  outro  ponto  favorável  vem  sendo  a  construção  em  rede

colaborativas, ao realizarem a construção e alimentação do blog da escola, que tem

como princípios estruturantes a participação, interação entre educandos e educadores,

como também entre os próprios educadores.  Chales Leadbeater(2009, p.29),  citado

por Pretto em seu artigo Professores-autores em rede, diz que as pessoas querem o

compartilhamento  de  informação  e  a  colaboração  para  resolver  problemas,  foi

questionado aos educadores a empregabilidade de uma das ferramentas interativas

bastante  explorada  na  educomunicação  –  o  blog,  ficando  evidenciado  que  muitos

ainda  não  dispõem  do  conhecimento  necessário  para  uma  melhor  exploração  das

questões  multifacetadas,  mas  que  uma  das  possíveis  soluções  é  o  trabalho

intercultural, com a adoção da interdisciplinaridade. Pois, segundo as ideias de Augé,

(1998, p. 24-25) faz-se necessário o processo de remixagem e do intercâmbio entre

outras culturas.

Como já foram mencionadas anteriormente, muitas são as vantagens da

empregabilidade do blog no processo educativo. Ao analisar a visão dos educadores,

foi  possível  confirmar  a  capacidade  do  trabalho  colaborativo  e  disseminador  dos

trabalhos desenvolvidos, foi que relataram os professores das disciplinas de Religião e

História. Já os professores de Língua Portuguesa e Redação apontaram como vantagens

a interatividade, os processo in(formativos), além do fascínio em dominar os aplicativos

que  o  blog  disponibiliza.  Na  visão  dos  educadores  de  Geografia  e  Língua  Inglesa,

possibilita  o  povoamento  de  “ambientes  inóspitos”,  como  é  o  caso  dos  diversos

aplicativos que o blog traz e que, em muitos casos, não são explorados.
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Por outro lado também, segundo resultados das  pesquisas,  ainda existe

uma baixa  oferta  da tão esperada universalização da  informação,  visto que muitos

alunos,  principalmente  os  que  residem  no  campo,  não  têm  tanto  acesso  às  redes

sociais. Outros ainda afirmam que os próprios professores apresentam resistência para

conhecerem  o  arcabouço  das  TIC’s  na  educação,  apontando  que  cabe  à  escola

ministrar aulas e que outros conhecimentos devem ser buscados fora da dela.

Por fim, devemos compreender os recursos educacionais, especificamente

os  virtuais,  como  sendo  uma  oportunidade,  como  também  uma  garantia  de

viabilizarmos aquilo que argumentamos ao longo dos últimos anos,ao apontarmos que

os recursos oferecidos  pelas  tecnologias  digitais  de  informação e comunicação,  em

rede,  devem  ser  empregados  para  produção  de  conhecimentos  historicamente

construídos e na cibercultura disponibilizados. 

A internet na atualidade já faz parte da vida dos educandos, em muitos

casos,  assumindo uma posição acima de qualquer outro membro da família,  pois a

juventude consegue desabafar seus problemas, emitir opiniões, realizar tarefas que, a

depender do contexto familiar em que está sendo criado, seria muito mais difícil  a

concretização de tais ações.

Para realização da pesquisa, foram selecionados trinta educandos, de séries

variadas e também de turnos variados, sendo três grupos de dez alunos para cada

turno.

No  gráfico  abaixo,  apresentamos  os  locais  de  acesso  a  internet,  o  que

serviu  para demonstrar  que ainda não há a universalização do acesso à tecnologia

digital,  uma vez que 8% não têm acesso e a maioria,  o correspondente  a 40%, só

acessam se estiverem com condições de pagar.
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8%

20%

12%
40%

20%

na escola em casa no celular
em lan-house não tenho acesso

Nesta  perspectiva,  segundo  Pretto  (2012),  o  desafio  está  posto  para  as

políticas públicas (...) no sentido de se compreenderem as possibilidades trazidas pela

liberdade  de  experimentar,  e  pela  diversidade  de  oportunidades  propiciadas  pelas

redes, tecnológicas ou não, colocando-se aí a necessidade de maior disponibilidade da

banda larga para atender um maior espectro da comunicação. Com isso, muitos alunos

estariam compartilhando coletivamente as  descobertas  e aprendizados,  de forma a

romper  a  barreira da individualidade,  sendo capazes  de possibilitar  a  construção e

multiplicação de ideias.
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10%

17%

13%

33%

27%

enquetes comentário de texto ou vídeos
envio de fotos ou vídeos nunca participei nem postei nada
outros

Um  fato  que  nos  inquieta  diz  respeito  ao  trabalho  individual  dos

professores, servindo para maior interação com os alunos, pois quando se referiam ao

trabalho com o blog da escola, os alunos participavam. Com isso, fica evidente que o

trabalho de como acessar ainda está sobre o direcionamento do professor e muitos

educadores não construíram e apenas colaboram do blog da escola.
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20%

23%

30%

27%

sim, para enriquecer as aulas
sim, reforçar conteudos trabalhados
apenas no laboratório para acesso livre
raramente

Já conforme é mostrado no gráfico acima, a maioria dos alunos, 33%, nunca

participaram de atividades envolvendo blog, e os que mais participaram eram apenas

como visitantes, para olhar imagens e informações que os outros comentavam.

Um  outro  ponto  interessante  revelado  nesta  pesquisa  diz  respeito  ao

despertar dos professores para o incremento de suas aulas com a empregabilidade da

internet e dos blogs educativos.

Por fim, um outro ponto que serve para afirmar que os educadores não

estão presos a pedagogias de métodos tradicionais é o que se apresenta no gráfico

acima, que mesmo sendo a minoria ainda, mas já fazem a diferença uma vez que os

que já estão utilizando a internet correspondem a 78% de todos os entrevistados. Mas

ainda  existe  uma  falta  de  planejamento  para  exploração  dos  laboratórios  e  dos

aplicativos ou software livres, o que ficou claro ao revelar 30% dos alunos são levados

aos laboratórios sem devida apresentação de uma proposta de trabalho.
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É  preciso,  pois,  trabalhar  de  forma  colaborativa  para  que  mais  alunos

também possam  expressar  opiniões  sobre  a  satisfação  em ter  acesso  as  redes  de

comunicação.

Considerações finais

O foco principal que buscamos com a realização da presente produção foi o

de fomentar mais questionamentos, que façam das ferramentas interativas, a exemplo

do  blog,  instrumentos  facilitadores  do  acesso  ao  conhecimento,  de  forma  mais

dinamizada e atualizada. Garantindo, desta forma, a formação plena do cidadão, sem

fronteiras  da  informação,  com  a  universalização  da  banda  larga,  possibilitando  a

criação e disseminação da cibercultura.

Com isso, é mister afirmar que as TIC e a Educação não podem mais estar

dissociadas,  que  os  planejamentos  educacionais  necessitam  superar  as  diferenças

impregnadas pela pedagogia tradicional.

Por  fim,  pode-se  afirmar  que  o  blog  corrobora  para  o  despertar  da

aprendizagem,  sendo considerado uma das  ferramentas  eficazes  para  produção do

conhecimento advindo dos processos de ensino e de aprendizagem, cabendo mais do

que nunca aos ambientes escolares elaborarem propostas mais significativas e atrativas

para seus educandos.

Nesta perspectiva, podemos confirmar que um dos primeiros passos para a

transformação  da  sociedade  pelos  processos  educativos  é  a  empregabilidade  dos

recursos  educativos,  principalmente,  os  abertos,  com  produções  de  hipertextos,

aproveitando cada ideia dos alunos para o desenvolvimento de redes colaborativas. 

O grande desafio do mundo contemporâneo consiste no domínio dos 

301

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

recursos  tecnológicos  por  parte  dos  educadores,  uma  vez  que  se  faz  necessário

dominar diversas técnicas da informática e ao mesmo tempo é imprescindível fazer a

aplicação destas com vistas ao alcance dos êxitos na aprendizagem.

Um  exemplo  marcante  do  potencial  da  informática  e  que  também  é

elemento  de  estudo  neste  artigo  foi  o  blog  como  ferramenta  eficaz  no  processo

educomunicativo. Pensando nesta vereda, podemos discorrer sobre algumas vantagens

que sua empregabilidade no contexto escolar pode trazer, como por exemplo: o blog

apresenta várias etapas de um projeto desenvolvido na escola, na sala, em grupos ou

mesmo individual, podendo demonstrar, em forma de linha do tempo, os resultados

que  um  planejamento  pode  trazer,  serve  também para  divulgação  e  avaliação  das

atividades pedagógicas,  podendo até  ser  utilizado como ferramenta  auxiliar  para o

trabalho de uma determina disciplina. Pode-se ainda afirmar que a partir do despertar

da  curiosidade  dos  alunos,  é  possível  criar  diferentes  linguagens  que  permitem  o

desenvolvimento de habilidades e competências. 

O blog faz parte do mundo da informação e comunicação, uma vez que

possibilita não apenas o armazenamento da informação, mais apresenta também um

largo espectro de possibilidades, desde a construção de memoriais até as postagens de

links diversos.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo investigar e questionar o conceito de cidadania
no Brasil  republicano.  Questionamos como a ideia de cidadania  foi  desenvolvida a
partir  do  conceito  de  trabalho  durante  a  formatação  do  Estado  e  da  democracia
brasileira. Investigamos também como o presidencialismo de coalizão em vigência na
administração do Estado pode influenciar na cidadania do brasileiro. 
Palavras-chave: Cidadania; Democracia; Trabalho; Presidencialismo de coalizão; Brasil.

Resumo
Tiu  artikolo  celas  enketi  kaj  pridubi  la  koncepton  de  civitaneco  en  la  Respublikana
Brazilo. Ni pridubi kiom la ideon de civitaneco disvolvis de la koncepto de laboro dum
la formatado de la ŝtato kaj de brazila demokratio. Ni ankaŭ ekzamenis kiom la koalicio
prezidantismo en forto en la ŝtato administrado povas influi la civitanecon de la brazila.
Ŝlosilvortoj: Civitaneco; demokratio; labori; Koalicio prezidantisma; Brazilo.

Abstract
This paper aims to investigate and question the concept of citizenship in the Republican
Brazil.  We question how the idea of citizenship was developed from the concept of
work during the formatting of the state and of Brazilian democracy. We also examined
how the coalition presidentialism in force in the State administration may influence the
citizenship of the Brazilian.
Keywords: Citizenship; Democracy; Work; Coalition presidentialism; Brazil.
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O objetivo deste artigo é investigar, ainda que de modo singelo e inicial, o

conceito de cidadania na democracia  brasileira,  através  dos  conceitos  de cidadania

regulada e presidencialismo de coalizão.  Entendemos que é possível  perceber  uma

maior movimentação política da população brasileira, a partir do início deste século, e

que  tem  se  tornado  mais  evidente  nos  últimos  dois  anos.  Notamos  que  algumas

camadas da sociedade brasileira passaram a atuar mais intensamente na política e em

protestos de cunho políticos nos últimos anos. Desta forma, podemos perceber que o

comportamento do cidadão brasileiro tem se tornado mais ativo, questionador, o que é

positivo. No entanto, há uma mudança ou reorientação da cidadania brasileira?

Questionamos  então  a  formação  da  democracia  brasileira,  através  da

compreensão  dos  conceitos  de  cidadania  regulada  e  presidencialismo  de  coalizão.

Embora este  trabalho não tenha cunho histórico,  pois  não tratamos da história  da

democracia  brasileira,  nossa  visão  parte  da  materialidade  histórica,  ou  seja,

entendemos que a consciência é formada a partir das relações humanas, entendidas

como reais e materiais. Desta forma, a cidadania presente no cérebro e nas ações dos

brasileiros constitui a síntese da história política em nosso país, sem esquecer aqui a

base  econômica  da  qual  a  política  tende  a  relacionar-se  superestruturalmente,

colocando determinações em últimas instâncias. Não tomamos portanto que origem

da política é a economia, e que aquela se resume nesta. A política é um complexo de

complexos que possui uma relação dialética com a economia. Justificamos este artigo

ao buscarmos a compreensão de temas fundamentais para a dinâmica da sociedade e

da política brasileira, contribuindo com a contemporaneidade deste debate.

No primeiro momento deste texto, apresentaremos a cidadania brasileira, a

partir  da  herança  rural  e  escravocrata  da  colonização,  ou  seja,  como  o  cidadão

brasileiro foi moldado por este passado. A cidadania, que na modernidade ocidental 
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passou a significar a postura do indivíduo perante o Estado como afirmação de classe e

contra os estamentos privilegiados, no Brasil  do século XX significou a forma que o

indivíduo, especialmente o trabalhador das classes medianas e baixas se adaptou às

políticas estatais. A cidadania é portanto, regulada pelo Estado, controlando a atuação

política do cidadão. Na segunda parte deste texto, apresentaremos o presidencialismo

de coalizão,  prática política hegemônica dos fins do século XX até provavelmente o

nosso  momento  atual,  questionando  o  que  tal  prática  implica  para  a  cidadania  e

democracia em nosso país.

A escravidão e a formação do cidadão no Brasil

Discutir a formação da cidadania brasileira é necessariamente, considerar a

escravidão longa, penitente e traumática que aniquilou, durante três longos séculos, a

formação de um conceito de trabalho e de um trabalhador. Neste ponto, entendemos

que o papel do Estado Brasileiro foi o de mediar, politicamente, a economia do país. Se

o Estado Moderno foi criado para ser o suporte político e institucional do capitalismo,

aqui  o  Estado  era  comprometido com as  oligarquias  rurais  (comprometidas  com a

escravidão) que não permitiam a industrialização e a urbanização do país. No entanto,

mesmo depois dos anos 30 do século passado, quando houve um esforço maciço por

parte de Getúlio Vargas (1882-1954) as oligarquias não deixaram de existir,  fazendo

assim, que os rumos do capitalismo no Brasil fossem esquadrinhados e calculados pela

agenda política.

A  escravidão  implantada  pela  colonização  lusitana  no  Brasil  não  teve

apenas o objetivo  de exploração econômica,  mas de apropriação de outros  povos,

como penitência religiosa da expansão pela fé ultramarina portuguesa. Como nos diz 
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Oliveira, a escravidão brasileira caracterizou-se pelas “cores fortes da violência sexual

como apropriação do corpo e anulação do outro,  na proibição dos cultos africanos

como  proibição  da  fala,  no  rigor  dos  castigos  como  proibição  da  reivindicação”

(OLIVEIRA, 1999, p. 59). Muito mais que econômica, a escravidão moldou a cultura em

nossa sociedade.

Podemos considerar o trabalho é forma de criação de relações humanas e

durante a modernidade ocidental, especialmente na formação do capitalismo, onde a

burguesia  colocou o  trabalho como um de  seus  fundamentos  filosóficos  para  suas

reivindicações  de  liberdade  e  propriedade  (e,  portanto,  de  sua  cidadania).  Na

escravidão,  as  relações  de  trabalho  estão  totalmente  transfiguradas  e  fortemente

violentadas. Podemos até dizer que na escravidão o trabalho retorna ao seu conceito

original:  o  tripalium,  o chicote que açoitava os escravos da Antiguidade. O trabalho

escravo não é um direito ou um dever: é uma propriedade que aniquila a humanidade

do escravo transforma em divino o senhor, proprietário daquelas vidas.

É interessante notarmos que a escravidão no Brasil Colônia significou muito

mais que um padrão de produção: significou a elaboração de uma verdadeira cultura

na sociedade brasileira. Assim como Marx questiona, “O que é um escravo negro? Um

homem da raça negra. (...) Um negro é um negro. Somente sob certas condições ele se

torna um escravo” (MARX, [s.n]). Quais condições falamos aqui? A exploração colonial,

forçando os primórdios do capitalismo ocidental. Ainda conforme Marx:

Os  diferentes  meios  propulsores  da  acumulação  primitiva  se
repartem  numa  ordem  mais  ou  menos  cronológica  por  diferentes
países,  principalmente  Espanha,  Portugal,  Holanda,  França  e
Inglaterra. (...). Esses métodos se baseiam em parte na violência mais
brutal, como é o caso do sistema colonial. Mas todos eles utilizavam o
poder do Estado, a força concentrada e organizada da sociedade para 
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ativar artificialmente o processo de transformação do modo feudal de
produção  no  modo  capitalista,  abreviando  assim  as  etapas  de
transição. A força é o parteiro de toda sociedade velha que traz uma
nova  em  suas  entranhas.  Ela  mesma  é  uma  potência  econômica.
(MARX, 1998, p. 864).

Dissemos acima que o trabalho burguês gerou uma cultura diferenciada

nos países que não se utilizaram da escravidão, devemos considerar que durante a

modernidade as sociedades que experimentaram a pujança da transformação social do

feudo  para  o  mercado  urbano,  foram  também  violentamente  conduzidas  pela

necessidade de gerar o capital primitivo. No caso da sociedade lusitana, as condições

que mais lhe facilitavam era a exploração de vasto e promissor território, usando do

negro africano, em cujas mentes a escravatura era uma construção social plenamente

formada,  diferente do indígena,  que desconhecia a exploração humana pela via do

trabalho.

A vida do engenho foi transposta para a sociedade urbana, ao contrário de

países  como  França  e  Inglaterra,  que,  na  formação  de  sua  sociedade  moderna,

industrial e capitalista, os mundos urbanos e rurais encontravam-se em oposição. No

Brasil, a cidade passou a reproduzir o campo, inclusive com a concepção que o trabalho

era um castigo destinado povos  não cristianizados  da África.  A partir  das  teses  de

Sérgio Buarque de Holanda, Sallum Jr. comenta:

(...)  na  ausência  de  uma  burguesia  urbana  independente,  as
principais ocupações citadinas acabam sendo preenchidas por donos
de engenhos, lavradores, ou seus descendentes, os quais acabaram
por transportar para as cidades a mentalidade, os preconceitos e, na
medida do possível, o estilo de vida originário dos domínios rurais. A
mentalidade  de  casa-grande  teria  invadido,  assim,  as  cidades  e
conquistado  todas  as  profissões,  sem  excluir  as  mais  humildes.
(SALLUM JR., 2004, p. 246)
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Esta herança rural teria gerado, segundo Sérgio Buarque de Holanda, em

seu clássico Raízes do Brasil, o “homem cordial”, que, significa não a cordialidade do

trato,  mas o agir  de forma sentimental,  como se estivesse no âmbito da família,  a

“organização  de  defesa  ante  a  sociedade”  (HOLANDA,  1995,  p.  147)  que  o  para  o

brasileiro, “a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor

que ele sente em viver consigo mesmo” (ibidem). Assim, o homem cordial, o indivíduo

brasileiro,  para  viver  em  sociedade,  no  espaço  público,  precisa  transformá-lo  em

espaço privado, como se fosse extensão de sua casa ou de sua família. Ao criar os laços

emotivos, abandona a racionalidade e os direitos.  Tal  formação foi  fundamental  na

constituição da cidadania no Brasil. 

A cidadania inglesa, na conhecida análise de E. P. Thompson, foi construída

em cima de profundo sentimento de liberdade; a francesa assentou nos princípios da

liberdade, da igualdade, da fraternidade; a norte-americana emergiu das comunidades

livres da Nova Inglaterra. A brasileira foi implantada a porrete. O cidadão brasileiro é o

individuo que (...) tem o gênio quebrado a paulada, é o indivíduo dobrado, amansado,

moldado, enquadrado, ajustado a seu lugar. O bom cidadão que se sente livre e igual, é

o que se encaixa na hierarquia que lhe é prescrita. (CARVALHO, 2005, p. 307).

A cidadania no Brasil  teve um caminho completamente diferente do que

em  outros  países.  Onde  podemos,  assim,  localizar  essa  diferença  histórica?  Com

certeza,  os  séculos  de  escravidão  explicam  muito,  pois  a  categoria  trabalho,

fundamental  para  a  formação  do  cidadão  livre  e  igual  da  modernidade,  foi

completamente enviesada em nossas  terras,  com a utilização massiva e cultural  da

escravidão.  O  trabalho  colonial  é  uma  praga  religiosa,  destinado  aos  que

desgraçadamente  possuem  determinadas  características  físicas  e  sociais.  Muito

diferente das bênçãos que a burguesia protestante colhia em sua ética.
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O  fim  da  escravidão  em  nossas  terras  gerou  esse  impasse:  como

transformar  essa  visão  de  trabalho?  A  imigração  foi  uma  forma,  mas  mesmo  o

imigrante que aqui chegara, que conceito de trabalho encontrou?

Produzir, portanto, identidade social e política para o trabalhador era um

esforço muito grande. Em primeiro lugar, porque tratava-se de afirmar a dignidade do

próprio ato de trabalhar e da figura do trabalhador em distinção à figura do escravo.

Não se possuía no Brasil um passado de tradições que se pudesse recorrer ou que esse

pudesse acionar em auxílio à construção deste perfil  de trabalhador.  Tratava-se,  ao

contrário,  de  superar  o  passado  escravista,  em  nome  do  futuro  de  um  novo

trabalhador. Só que este sujeito sem passado, também não possuía contornos nítidos

no presente. Como em outras experiências históricas, os trabalhadores do Brasil de fins

do  século  XIX  não  são  um  todo  homogêneo.  Eles  se  diferenciam  em  cor,  sexo,

nacionalidade (a imigração cresce até os anos 20),  e se autodefinem como artistas,

operários, artesãos-assalariados, funcionários, etc. (GOMES, 1991, 72).

Foi  com  a  Revolução  de  1930  que  houve  uma  mudança  acerca  do

desenvolvimento  econômico  do  Brasil.  Assim,  o  rompimento  com  o  passado

oligárquico e rural  foi  levado à frente pelos novos governantes, com a bandeira do

desenvolvimento  capitalista,  industrial  e  urbano,  levado  à  frente  pelo  Estado

fortalecido  e  centralizador.  Se  a  era  varguista  pode  ser  considerada  a  era  do

trabalhismo,  quem  é  então  esse  trabalhador  dos  anos  30?  Como  se  formou  sua

identidade? Se o “trabalhador”  não foi  formado historicamente,  como se deu esse

processo? O novo governo, centralizador (a ponto de ter sua face autoritária, de 1937 a

1945), buscou, pela via das leis e da cidadania a formação da consciência do trabalho.

Vejamos nesta citação de Santos:
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Sugiro que o conceito-chave que permite entender a política econômico-social pós-30,
assim como fazer a passagem da esfera da acumulação para a esfera da equidade é o
conceito de cidadania, implícito na prática política do governo revolucionário, e que tal
conceito  poderia  ser  descrito  como  de  cidadania  regulada.  Por  cidadania  regulada
entendo o conceito de cidadania cujas  raízes  encontram-se,  não em um código de
valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal
sistema de estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras palavras,
são cidadão todos aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em
qualquer uma das ocupações reconhecidas em lei. A extensão da cidadania se faz, pois,
via  regulamentação  de  novas  profissões  e/ou  ocupações,  em  primeiro  lugar,  e
mediante a ampliação do escopo dos direitos associados a estas profissões, antes que
por  expansão  dos  valores  inerentes  ao  conceito  de  membro  da  comunidade.  A
cidadania  está  embutida  na  profissão  e  os  direitos  do  cidadão  restringem-se  aos
direitos  do  lugar  que  ocupa  no  processo  produtivo,  tal  como  reconhecido  em  lei.
(SANTOS, 1987, 68).

Podemos  assim  perceber  que  a  luta  pela  formalidade  e  mesmo  pela

legitimidade passam a ser buscada sempre no campo jurídico: há a necessidade da lei,

da sentença, e não do acordo ou do contrato. A cidadania tem o caminho “de cima

para baixo” reforçado. O trabalhador funde-se com o cidadão, ou seja, seus direitos só

podem ser peticionados se fizer parte da parcela com lugar jurídico na sociedade, ou

seja, se houver uma lei que reconheça e defina sua profissão. Se assim o trabalhador

ganhava uma identidade (esquecido o passado de escravo) temos aqui novamente a

confusão da  economia  com a  política,  e  com o jurídico.  Claro  que para  as  classes

dominantes  (oligárquicas  inclusive)  esta  situação  foi  bastante  favorável.  Mesmo  no

ambiente urbano ficava possível distinguir rapidamente o legítimo do não-regulado, e

destes, do marginal. Institui-se o símbolo da cidadania regulada:

Paralelamente, instituía-se, em 1932, a carteira de trabalho, que era a
evidência jurídica fundamental para o gozo de todos os direitos 
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trabalhistas, e nela fixava-se a profissão do trabalhador. Ao mesmo
tempo,  produzia-se  abundante legislação regulando categoria  após
categoria  econômica,  na  área  urbana,  evidentemente,  sem  o  que
seria impossível a implementação das leis. (...).
A regulamentação das profissões, a carteira profissional e o sindicato
público  definem,  assim,  os  três  parâmetros  no  interior  dos  quais
passa  a  definir-se  a  cidadania.  Os  direitos  dos  cidadãos  são
decorrência dos direitos das profissões e as profissões são existem via
regulamentação  estatal.  O  instrumento  jurídico  comprovante  do
contrato  entre  o  estado  e  a  cidadania  regulada  é  a  carteira
profissional que se torna, em realidade, mais do que uma evidência
trabalhista, uma certidão de nascimento cívico. (SANTOS, 1987, 69).

Podemos notar que a grande diferença da organização do trabalho no Brasil

é que ela é feita obrigatoriamente discutindo o papel do Estado. A carteira de trabalho

não é  um símbolo  da  identidade  do trabalhador,  mas  o  atestado  de  cidadania  do

sujeito. Mais ainda, seu atestado de normalidade, no sentido das normas jurídicas que

o regem e protegem. Tanto o taylorismo, fordismo e toyotismo ocorreram dentro das

fábricas, e em muito pouco podemos observar seus idealizadores falando de política ou

de  normas  jurídicas.  No  entanto,  seus  objetivos  eram  bem  claros:  transformar  –

selecionando  –  trabalhadores  adaptados  à  nova  realidade  do  mercado.  O  regime

trabalhista  instaurado  por  Vargas  tinha  a  mesma  finalidade  seletiva,  mas  era  uma

seleção que abrangia a esfera política da sociedade. Os sindicatos eram a mediação

entre  o  trabalho  e  a  política,  entre  o  Estado  e  a  economia.  Outras  formas  de

organização dos trabalhadores foram suprimidas:

É  notável  e  reconhecido  na  literatura  que  tanto  as  sociedades  de
ajuda  mútua  organizadas  pelo  operariado  quanto  os  próprios
sindicatos,  anarquistas,  anarco-sindicalistas,  socialistas  e
posteriormente  comunistas,  foram  anulados  e  transformados  pela
ditadura  de  Vargas  nos  Institutos  de  Previdência  e  nos  sindicatos
tutelados” (OLIVEIRA, 1999, p. 61.)
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O Estado centralizava tudo o que se referia ao trabalho. A identidade do

trabalhador  brasileiro  é,  em  sua  origem,  uma  identidade  estatizada,  definida

milimetricamente  por  séculos  de  tradição  jurídica  que  permitiu  que  a  Justiça  do

Trabalho fosse tão bem definida, pairando como instância aparentemente isenta nos

conflitos desta natureza. O sistema previdenciário atrela definitivamente o trabalhador

à burocracia estatal e o deixa, em todas às fases de sua vida funcional e de aposentado,

atrelado  ao  Estado.  No  entanto,  para  ter  acesso  ao  sistema  previdenciário,  era

necessário que o sujeito fosse um cidadão, devidamente regulado:

O sistema previdenciário estatal permitiu, assim, a consolidação dos
laços que amarravam a um mesmo destino a oligarquia política que
controlava as  instituições  do Ministério  do Trabalho e a  oligarquia
sindical  que controlava os  organismos  operários.  Na base de tudo
encontrava-se  a prática  da  cidadania  regulada,  sem a qual  todo o
sistema  de  controle  sindical  e  de  distribuição  de  benefícios
previdenciários  compensatórios  perderia  eficácia.  (SANTOS,  1987,
71).

O que é interessante notarmos é que este Estado, gestado nos anos 30,

serviu de base para os próximos governos que lhe sucedeu, até fins dos anos 80. Muito

embora tenha sido questionado, modificado, o Estado brasileiro desta parte do século

XX foi alavancado pelo pacto desenvolvimentista, ou seja, o Estado como norteador e

patrocinador  do  desenvolvimento  do  capitalismo.  O  capitalismo,  desta  forma,  foi

implantado  de  forma  segura,  gradual,  lenta,  sob  a  batuta  da  política  que  via  nos

acordos  entre  os  setores  burgueses  e  oligárquicos  nacionais  a  melhor  forma  de

conduzir a economia do país:

Mesmo industrializante, o Estado Desenvolvimentista brasileiro nunca
foi  representante  político  de  uma  burguesia  conquistadora,  com
vocação  para  moldar  a  totalidade  da  vida  social  aos  padrões  do
capitalismo industrial e da sociedade de classes desenvolvida. Pelo 
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contrário,  nascido  em  1930  de  uma  peculiar  acomodação  entre
oligarquias agromercantis e setores urbanos emergentes, o Estado foi
ajustando-se ao crescente domínio da burguesia industrial mas esta
nunca  rompeu  politicamente  com  as  frações  “atrasadas”  da
burguesia,  fossem rurais  fossem urbanas,  apenas deslocou-as  para
posições subalternas.” (SALLUM JR., 1996, p. 46). 

O  Estado  Desenvolvimentista  era  a  forma  que  as  elites  tinham  para

acomodarem-se no poder, e manter assim as rédeas da economia. O que fizeram os

governos até os anos 80 foi manter o pacto, ainda que de forma exacerbadamente

cruel, como em 1964:

O golpe de Estado de 1964 e toda sua duração não foram senão o
esforço desesperado de anular a construção política que as classes
dominadas  haviam realizado no Brasil,  pelo  menos desde os  anos
trinta. Tortura, morte, exílio, cassação de direitos, tudo era como uma
sinistra repetição da apropriação dos corpos e do seu silenciamento,
do  seu  vilipendiamento,  da  saga  gilbertiana.  Sindicatos  mais  que
tutelados  passaram  a  administrações  diretamente  nomeadas  pelo
Ministério do Trabalho, além, é claro, da regulação administrativa dos
conflitos e da fixação, igualmente por via administrativa, dos salários,
seus pisos, e, por conseqüência, seus tetos, e a própria formação do
mercado de força de trabalho. (OLIVEIRA, 1999, p. 64.)

Percebemos então que o trabalhador brasileiro foi  forçosamente forjado

através da cidadania regulada. Aliás, a cidadania em si foi totalmente regulada em sua

configuração no século XX. Esta citação de Francisco de Oliveira faz um interessante

paralelo com o Brasil Colonial e escravocrata e a ditadura militar, comprometida com

aquilo que justamente nasceu da negação do passado colonial brasileiro. A escravidão

e o processo colonização no Brasil deixaram raízes profundas na configuração de nossa

sociedade, o que se reflete na visão de trabalhador e do cidadão. 
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O presidencialismo de Coalizão: novas marcas na cidadania brasileira?

Se  a  cidadania  brasileira  tem  como  marca  as  cores  fortes  do  passado

escravagista, passamos agora a olhar para o outro lado, a estrutura e a dinâmica do

poder. Neste tópico trataremos essencialmente das relações entre a chefia de Estado e

de  Governo (o  poder  Executivo)  e  o  parlamento brasileiro.  Não  questionaremos  a

fundo a relação do poder Judiciário, uma vez que escapa aos nossos objetivos.  No

entanto, é importante mencionar que o Judiciário é fundamental na constituição da

cidadania e formação da democracia  brasileira.  Por  ser  uma função de Estado que

necessita ser provocado para exercer a jurisdição (dizer o direito),  a análise política

muitas vezes não abrange tal poder. Como expomos acima, a cidadania regulada passa

por  questões  burocráticas  e  jurídicas,  então  é  relevante  asseverar  que  em  nossa

democracia há um projeto de poder que perpassa pelos três poderes da República,

todos comprometidos com uma determinada “ordem” social. 

A  estrutura  do  poder  no  Brasil  não  é  mera  formalidade,  mas  sim uma

construção  histórica  e  social.  O  sistema  presidencialista,  parlamentar  e  jurídico

brasileiro  não  é  mera  cópia  de  outros  países,  mas  resulta  da  necessidade  de

administração e até mesmo da aceitação popular da forma da manifestação do poder:

“o  presidencialismo,  o  federalismo,  o  bicameralismo,  o  multipartidarismo  e  a

representação  proporcional.  Seria  ingênuo  imaginar  que  este  arranjo  político-

institucional se tenha firmado arbitrária ou fortuitamente” (ABRANCHES, 1988, p. 10).

Podemos aqui lembrar do plebiscito de 1993 que decidiu pelo forma republicana de

governo  (competindo  com  a  Monarquia)  e  com  o  sistema  presidencialista  (que

competia  com  o  parlamentarismo).  Podemos  dizer  até  que  nosso  sistema  político

resulta de decisões em certa medida, democráticas, considerando até mesmo
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 que  este  plebiscito  aconteceu  logo  após  uma  grave  crise  republicana  e

presidencialista,  com  o  impedimento  do  então  Presidente  da  República  Fernando

Collor de Mello, em 1992.

O presidencialismo,  em geral,  pode ser  caracterizado pela separação de

Poderes (ou funções do Poder) em Legislativo, Executivo e Judiciário, havendo relativa

independência  e  harmonia  institucional  entre  eles.  O  chefe  do  poder  Executivo  é

ocupado pelo Presidente da República, que acumula as funções de Chefe de Governo e

Chefe de Estado (representação internacional). O Presidente é um cargo eletivo, direta

ou indiretamente, e,na função de Chefe de Governo, cabe a ele escolher os Ministérios,

compondo a equipe que irá executar projetos, políticas públicas e estabelecer a agenda

de governança.  No caso do parlamentarismo, há uma separação entre a  Chefia  de

Estado (cabendo ao Presidente, ou a um monarca) e Chefia de Governo (ocupado por

um Primeiro-ministro). O Primeiro-ministro pode ser tanto um parlamentar, ou uma

indicação do Chefe de Estado, mas deve ser aprovado, juntamente com seu gabinete,

pelo parlamento. A equipe ministerial governa como um todo, em conjunto (em caso

de crises políticas, o ministério é comprometido, e não este ou aquele ministro). Não

há,  portanto,  separação  nítida  entre  Poder  Executivo  e  Legislativo  (como  no  caso

presidencial), e o parlamento deve confiar na equipe ministerial.  Isto não impede a

existência de oposição,  mas a maioria do Parlamento deve apoiar  o  governo. Há a

possibilidade  de  um  quarto  poder:  o  moderador,  onde  o  Chefe  de  Estado  pode

dissolver o parlamento e demandar novas eleições, ou dissolver o ministério, em caso

de crises políticas. 

Tal  distinção  é  importante  pois  permite  entender  o  funcionamento  do

presidencialismo brasileiro. Como uma sociedade complexa, em um território extenso, 
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mantém  um  governo  que  integre  tantos  interesses  sociais  distintos,  com  projetos

políticos de grande alcance e com forte aprovação popular, principalmente na forma e

estrutura de poder? Como o presidencialismo brasileiro, que confere pouco poder aos

Estados (ao contrário dos Estados Unidos) e até mesmo pouco poder parlamentar se

sustenta com um forte presidencialismo? Em um artigo de 1988, durante a Constituinte

de 1987-1988,  o  cientista  político  Sérgio  Henrique Hudson Abranches publicou um

artigo que se tornou clássico desta disciplina e cunhou a expressão “presidencialismo

de coalizão”.  A tese de Abranches é que frente a complexidade cada vez maior da

sociedade brasileira, não apenas cultural, mas política e econômica também, geraria

também um Congresso (Câmara dos deputados e Senado) com grande complexidade, o

que poderia  gerar  um Presidente da República fraco,  com pouca força perante um

parlamento  já  constituído  e  com  uma  dinâmica  diferente  do  projeto  político

presidencial.

Em  síntese,  a  situação  brasileira  contemporânea,  à  luz  de  seu

desenvolvimento  histórico,  indica  as  seguintes  tendências:  (a)  alto  grau  de

heterogeneidade  estrutural,  quer  na  economia,  quer  na  sociedade,  além de  fortes

disparidades  regionais;  (b)  alta  propensão  ao  conflito  de  interesses,  cortando  a

estrutura de classes, horizontal e verticalmente, associada a diferentes manifestações

de clivagens inter  e intra-regionais;  (c)  fracionamento partidário  parlamentar,  entre

médio e mediano, e alta propensão à formação de governos baseados em grandes

coalizões, muito provavelmente com índices relativamente elevados de fragmentação

governamental; (d) forte tradição presidencialista e proporcional. A primeira indicando,

talvez, a inviabilidade de consolidação de um regime parlamentarista puro. A segunda,

apontando para a natural necessidade de admitir à representação os diversos 
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segmentos da sociedade plural brasileira; (e) insuficiência e inadequação do quadro

institucional  do  Estado  para  resolução  de  conflitos  e  inexistência  de  mecanismos

institucionais para a manutenção do "equilíbrio constitucional". (ABRANCHES, 1988, p.

31-32)

Para este autor, o sistema político presidencial brasileiro foi construído a

partir  da promulgação da Constituição de 1946, quando “os poderes legislativos do

presidente  da  República  foram imensamente  ampliados”  (LIMONGI  & FIGUEIREDO,

1998, p. 82), e possui especificidade ao ser comparado com outros sistemas políticos:

“o  Brasil  é  o  único  país  que,  além  de  combinar  a  proporcionalidade,  o

multipartidarismo e o ‘presidencialismo imperial’, organiza o Executivo com base em

grandes coalizões.” (ABRANCHES, 1988, p. 21). Mesmo tendo a formação da cidadania

brasileira formatada pela via da regulação, como já exposto, percebemos que há uma

forte  contradição  entre  os  interesses  locais,  especialmente  capitaneados  pelas

oligarquias especialmente familiares, considerando que o nepotismo é um fenômeno

político  fundamental  para  esta  configuração  brasileira  (ver  OLIVEIRA,  2015)  e  os

interesses  macroestatais.  A  resolução  desta  contradição  passa,  no  entanto,  pelas

mesmas práticas: a imensa força atribuída aos mandatários (ou mandantes) do poder

Executivo, e a aliança entre os grupos (famílias, partidos, grupos de interesse, etc.) que

ao invés de disputar o poder, passa a gravitar os cargos e comissões da burocracia e a

eternizarem-se, reproduzindo-se silenciosamente nos meandros da estrutura estatal.

Segundo  Abranches  a  política  de  coalizões  é  realizada  nos  seguintes

momentos: Primeiramente, a aliança já deve ser costurada no período eleitoral, em

torno de diretivas mínimas dos programas de governo. As propostas não podem ser

específicas, por dificultar no futuro a manutenção da aliança. No segundo momento, 
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na constituição do governo, onde o programa mínimo de governo ainda genérico, deve

nortear a escolha dos cargos. O terceiro momento é “a transformação da aliança em

coalizão efetivamente governante,  quando emerge,  com toda força,  o problema da

formulação da agenda real de políticas, positiva e substantiva, e das condições de sua

implementação” (ABRANCHES, 1988, p. 27-28). 

O Presidente deve aliar os votos que recebeu diretamente na eleição, com

os apoios políticos no Congresso. Interessante notarmos que após a publicação deste

artigo, e da promulgação da Constituição de 1988, a única eleição presidencial  que

aconteceu sem a eleição do parlamento concomitantemente foi a eleição de1989, que

terminou com Fernando Collor de Mello eleito Presidente em 17 de dezembro, após

segundo  turno.  Collor  fazia,  na  ocasião,  parte  do  PRN,  Partido  da  Reconstrução

Nacional. A falta de coalizão com o Congresso que não pôde ser costurada durante a

eleição é considerado um dos fatores que levaram o governo Collor ao fim trágico em

1992, com o impeachment deste Presidente. Além da previsão de datas coincidentes

para  a  eleição presidencial  e  do  Congresso  Nacional,  nosso  sistema atual  também

passou a ver com bons olhos a construção de maioria no Congresso, garantindo assim a

aprovação dos projetos governamentais (e a garantia de proteção política em caso de

denúncias e contrariedades da oposição).

Mesmo nos momentos de crise política não tão agudas como o caso do

presidente Collor,  podemos perceber a política de coalizões, sendo,  por exemplo, a

prática  comum  de  reformas  ministeriais  contemplando  partidos  que  garantam  o

retorno à estabilidade: 

No  caso  do  presidencialismo  de  coalizão,  é  o  próprio  presidente
quem deverá demitir o ministério e buscar a recuperação de sua base
de apoio, em um momento em que enfrenta uma oposição mais forte
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e que sua autoridade está enfraquecida. Será tanto pior a situação do
presidente  se  estiver  rompido  com  seu  partido,  pois  aí  estará
enfrentando não apenas a oposição da maioria, mas a desconfiança
de seus aliados naturais. (ABRANCHES, 1988, p. 31).

É  importante  asseverar  que  a  prática  da  coalizão  é  comum  do

Parlamentarismo, onde os partidos já fazem as uniões necessárias para dar sustentação

ao Primeiro-Ministro.  No caso brasileiro, o Presidente, tendo que negociar com um

sistema multipartidário dificilmente conseguiria alcançar, seja no plano ideológico, seja

no plano do interesse, a harmonia necessária, se não fosse um sistema de coalização. 

Essa maioria é conquistada por meio da distribuição de cargos públicos aos

partidos  que  compõem  a  coalizão  (especialmente  da  formação  do  gabinete  de

ministros),  da  liberação  de  emendas  parlamentares  ao  orçamento  da  União,  da

centralização  da  atividade  legislativa  do  Poder  Executivo  mediante  a  utilização  de

medidas provisórias, o que tem o condão de entregar o poder de agenda ao Presidente

da República, tudo isso reforçado pelo controle que a coalizão governamental exerce

sobre  os  trabalhos  legislativos,  centralizados  na  atuação  dos  líderes  partidários

(MENDES & BRANCO, 2015, p. 936)

A coalizão refere-se aos acordos partidários, distribuição de cargos, alianças

políticas, negociações com lideranças com a finalidade do Presidente garantir a maioria

no  Congresso,  mantendo  a  governabilidade.  Mas  com  tantos  acordos,  como  se

mantém a necessária governabilidade? “Sendo assim, dever-se-ia esperar um sistema

com fortes tendências à inoperância, quando não à paralisia; um sistema político em

que um presidente impotente e fraco se contraporia a um Legislativo povoado por uma

miríade de partidos carentes de disciplina.” (LIMONGI & FIGUEIREDO, 1998, p. 82).
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Aqui entramos na expressão “presidencialismo imperial”. A Constituição de

1988 confere uma imensa força legislativa ao Presidente da República, o que nos leva a

questionar  a  tal  “tripartição de poderes”.  Uma leitura da Seção VIII  –  Do Processo

Legislativo, arts. 59 a 75, podemos perceber que além de espécies legislativas próprias

do Presidente da República, como as Medidas Provisórias (art. 62), Leis Delegadas e

Resoluções.  O  chefe  do  Executivo  tem  poder  de  iniciar  o  processo  legislativo  em

emendas a Constituição (art. 60, II), Leis Ordinárias e Leis Complementares (art. 61),

tendo inclusive iniciativa privativa em alguns casos (art. 61, parágrafo primeiro). Além

disso, de acordo com o art. 64, parágrafo primeiro, o Presidente pode interferir nos

trabalhos legislativos, podendo solicitar urgência nos projetos de sua iniciativa. 

O Executivo domina o processo legislativo porque tem poder de agenda e

esta  agenda é  processada e  votada por  um Poder  Legislativo organizado de forma

altamente centralizada em torno de regras que distribuem direitos parlamentares de

acordo com princípios partidários. No interior deste quadro institucional, o presidente

conta  com  os  meios  para  induzir  os  parlamentares  à  cooperação.  (LIMONGI  &

FIGUEIREDO, 1998, p. 85).

E assim é conquistada a disciplina parlamentar e partidária. O parlamentar

deve agir disciplinadamente para garantir os recursos para sua localidade – o que lhe

renderá retorno eleitoral futuro. Desta forma, a alternativa a muitos parlamentares,

representantes dos poderes locais, é discretamente aderir aos projetos e iniciativa do

poder Executivo. Podemos observar também que uma série de projetos “polêmicos”

de tempos em tempos surgem na ordem legislativa e parecem não chegar  a  lugar

algum, como família, aborto, desarmamento, etc. Nos últimos tempos, notamos que

muitas dessas propostas polêmicas têm origem em parlamentares de fundamento 
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religioso, gerando reações – mais ou menos republicanas – em outros parlamentares e

partidos. A prática legislativa parece acontecer em torno de tais debates, mas parece

inexistir discussões em torno dos projetos do poder Executivo, especialmente quando

envolvem orçamento, diretrizes e pessoal da administração pública, e outros temas de

relevância.

Assim sendo, fica a questão: e onde fica o espaço da cidadania, para além

do que já lhe foi determinado? A cidadania brasileira continua regulada. O Presidente

passa ter imensa força em nosso sistema, pois com a coalizão, é ele que tem o poder

de agenda, que é determinar o que e quando será votado. Podemos observar o quanto

os deputados federais (e por extensão os estaduais e vereadores) são fracos no Brasil. É

o Poder Executivo que se elege com um Programa de Governo, o que não acontece

com o parlamentar, que estabelece programas “genéricos”, que possam facilmente ser

cooptados pela coalizão. E justamente por isto, o eleitor continua ainda mais distante

dos projetos de governo, e o poder parece realmente não emanar do povo, mas se

encastelar em Brasília.
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Crítica

Sobre “O relativismo político de Voltaire: um estudo sobre a moralidade liberal
pragmática”, de Homero Fraga Bandeira de Melo

Por: José Provetti Junior49

jose.provetti@ifpr.edu.br

“O relativismo político de Voltaire: um estudo sobre a moralidade liberal

pragmática”,  de  autoria  do  professor  Melo  (2010),  na  Revista  Litteris

(http://www.revistaliteris.com.br/) se mostra muito interessante, nas colocações feitas

por Melo, no que se refere à temática central do quinto número da “IF-Sophia: revista

eletrônica de investigações  Filosófica,  Científica e Tecnológica”,  a  saber:  “Cidadania,

política e relações sindicais.

Essa crítica se dividirá em três momentos: 1. Apresentação do autor e de

seu texto; 2. A pertinência de sua abordagem e 3. Nexos e conexões com o momento

que vivemos no Brasil.

49 É mestre em Filosofia Moderna e Contemporânea pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE  –  Toledo,  mestre  em  Cognição  e  Lingugem  pela  Universidade  Estadual  do  Norte-
Fluminense Professor Darcy Ribeiro – UENF/ Campos dos Goytacazes/ RJ, é especialista em História,
Arte e Cultura pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG/ Umuarama/ PR, especialista em
Saúde para Professores e Alunos dos Ensinos Fundamental e Médio pela Universidade Federal do
Paraná – UFPR, é graduado e licenciado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro –
UERJ. É servidor público federal, docente EBTT de Filosofia, lotado no campus do Instituto Federal do
Paraná  –  IFPR,  na  cidade  de  Assis  Chateaubriand/  PR.  Possui  Reconhecimento  de  saberes  e
competências nível III (RSCIII – doutor) pelo IFPR/ SETEC/MEC. Atua nos cursos Técnicos Integrados
de Informática e Eletromecânica. É pesquisador do Núcleo de Estudos da Antiguidade – NEA – UERJ,
do Grupo de estudos Karl R. Popper – UNIOESTE e é pesquisador-efetivo, Coordenador Geral do
Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologia – IFPR. É filiado a Associação Nacional de Pós-
graduações em Filosofia – ANPOF e membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos – SBEC. É
Editor-chefe da “IF-Sophia: revista eletrônica de investigações Filosófica, Científica e Tecnológica” e
autor dos livros “A alma na Hélade: a origem da subjetividade Ocidental” (2011) e “O dualismo em
Platão” (2014).
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O professor Melo é graduado em Filosofia pela Universidade do Estado do

Rio  de  Janeiro  –  UERJ,  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  Brasil.  Ele  tem  formação

complementar em Fenomenologia, Psicanálise e Psiquiatria:  fenômeno, pela mesma

instituição de ensino superior.

Em 2012 o professor Melo desempenhou a função de docente no Ensino

Médio  do Colégio  Primeiro  de  Maio  e  na  Fundação Centro  de Ciência  e  Educação

Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ.

Entre os anos de 2012-13 atuou como responsável técnico de informática

da  Faculdade  de  Odontologia  da  UERJ.  É  co-autor  do  livro  “Devir”  (2005)  e  vem

atuando de 2009-13 como cronista em jornais de notícias e revistas como o “Jornal

Extra”, vinculado ao grupo Globo/ RJ, o “Jornal do Centro Acadêmico de Filosofia Gerd

Bonheim”, da UERJ, o “Jornal Ganesha”.

Entre 2014-15 participou de programas e comentários na mídia sobre os

temas “Aspectos para um novo amanhecer” (2014), “Filosofia franciscana” (2015a e b),

através da Rádio Rio de Janeiro AM.

O texto do professor Melo (2010) tem a virtude de apresentar a alternância

de Voltaire entre uma postura plenamente iluminista e seus deslocamentos a alguns

posicionamentos políticos liberais de sua época. É dividido em duas partes: a) Voltaire

– o corifeu da civilização universal e b) Uma resposta à doença do romantismo.

No  primeiro  parágrafo  da  primeira  parte,  Melo  (2010)  parte  de  uma

afirmação sobre o estado do campo relativo à influência cultural e religiosa da Igreja

romana, que se considera muito universal no século XVII e que hoje isso não se vê tão

intensamente.

Segundo Melo, tais influências se tornaram “secundárias”, deixando de 
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serem relevantes  no cotidiano das  pessoas.  Restando o que denomina “(…)  alguns

parcos  resquícios  nas  polêmicas  sobre  o  aborto,  eutanásia,  sexualidade  e  assuntos

semelhantes; (...)”.

Em tal  tentativa,  se crê, inaplicável  ao Brasil  contemporâneo, Melo dá a

impressão de que a influência daquela instituição religiosa está superada e se mostra

negativa quanto aos interesses iluministas,  isto é, da tendência humana moderna à

religião humana, racional, iluminada, contra a fé cega e a sua ortodoxia irracional.

Completa  Melo  que  a  fé  cristã  se  tornara  um  fenômeno  individual  e

deliberado,  isto  é,  prática  apenas  de  indivíduos  que  se  mantém  em  suas  crenças

pessoais, vinculados aos estamentos da fé romana, mas não mais o que denomina a

“cosmovisão dos Estados Contemporâneos”.

Conclui  o  parágrafo  com  o  que  denomina  de  “fé  Ilustrada”  está  tão

intensamente ligado ao pensar  dos  indivíduos  e  dos  Estados,  que tal  vínculo seria

citológico, ou, ainda, no âmbito de nosso D. N. A. psicossocial.

Para que haja justiça quanto ao tratado por Melo, essa crítica restringirá

sua análise ao Brasil contemporâneo, por acreditar que talvez haja certa pertinência

nos  comentários  de  Melo  no  que  se  refere  a  Europa,  mas  se  discorda,

peremptoriamente,  do  que  concerne  às  culturas  contidas  geograficamente  nos

continentes americano, africano asiático e na Oceania.

Tal discordância se fundamenta, quanto a América, em se considerando ao

forte ascendente da Igreja Romana em quase a totalidade dos Estados americanos, se

excetuando raríssimos grupos étnicos ameríndios que ainda se mantém isolados em

partes  da  Amazônia,  no  que  se  refere  a  Estados  propriamente  ditos,  basta  se

considerar a última visita do Papa ao continente para se verificar o quanto se mobiliza 
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de pessoas e a deferência recebida pelo Sumo Pontífice enquanto chefe de Estado (o

Vaticano), a Organização das Nações Unidas (ONU) para se verificar o quanto a Igreja é

presente no cotidiano das pessoas e Estados americanos.

Nesse particular, também, ainda cabe se relatar em contrário ao exposto

por Melo, a polêmica gerada pela Igreja Romana em relação à propensão do Estado

brasileiro, entre os anos de 2011-13 discutir em sua Câmara dos Deputados Federais e

Senado, a liberação do aborto. O que foi prontamente combatido pela Igreja enquanto

instituição e pelos cristãos de todas as denominações presentes no Brasil, a ponto do

projeto ser engavetado.

Isso sem contar nos demais continentes. Na África, além da sua miríade

cultural religiosa, tanto o catolicismo quanto as demais igrejas cristãs disputam palmo a

palmo a hegemonia das consciências e Estados com o Islã.

Na Ásia,  fora os  enormes blocos  populacionais,  védico-hinduistas  e  tao-

xinto-confucionista da Índia e China se verifica em menor escala a mesma disputa que

se afirmou presente na África, exceto por se substituir o cristianismo pelo islamismo e

aquele, embora presente, em especial no Japão e Filipinas, se pode considerar minoria

em relação as demais culturas religiosas.

Na Oceania, de maioria cristã protestante, não se desconsidera as religiões

tradicionais  aborígenes,  nem  tampouco  se  desconhece  a  presença  relativamente

paritária do cristianismo romano nos países desse continente.

No que se refere à política interna e externa, a aceitação quase universal

dos denominados e defendidos pela ONU “Direitos Humanos”, embora a tentativa de

viés iluminista quanto à religião da humanidade, mal disfarça valores especificamente

cristãos em seu bojo filosófico.
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Portanto, aqui se discorda de Melo quanto a sua afirmação universal  de

que a fé Iluminista se encontra no DNA da civilização Ocidental. Mesmo porque essa fé

se estabelece sobr os seguintes princípios:

1. O conhecimento apurado da natureza para torná-la útil;

2. Promoção do intercâmbio intelectual;

3. Tolerância;

4. Ênfase na razão;

5. Saber enciclopédico;

6. No poder humano de tornar o mundo melhor através da:

6.1. Introspecção;

6.2. Livre exercício das capacidades humanas;

6.3. Engajamento político-social;

6.4. Uso da própria razão;

6.5. Livre-arbítrio;

6.6. Coragem para fazer uso do próprio entendimento independentemente da

direção de outrem;

7. Oposição ao mercantilismo;

8. Oposição à intervenção do Estado na economia, que se regeria por leis naturais

que deveriam agir livremente;

9. Ênfase  na  produção  agrícola,  mineradora  e  pecuária  com  desprezo  pelo

comércio como atividade estéril, uma vez que se trata apenas de uma troca de

riquezas;

10. Combate ao hierarquismo social;
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Embora  não  se  ignore  o  impacto  histórico  e  político  dessas  ideias  na

maioria dos países Ocidentais, há de se concordar que as teses Iluministas são mais

referências de metas a serem atingidas do que um consenso filosófico e, sobretudo

político e social no Ocidente. Se verifica, facilmente, que tal qual em seu nascedouro, a

despeito dos fatores estratégicos que a maioria dos governos, em especial dos países

denominados como do “Primeiro Mundo” e meta existencial dos países denominados

“Emergentes”, como o Brasil; o que se verifica é o cultivo de uma determinada elite

intelectual, capaz de usufruir dos bens culturais academicamente produzidos por uma

interface  cultural  internacional  e  um  imenso  esforço  de  persuasão  social,  via

marketing, para convencer a maior parcela das populações, que se deve aderir a essas

teses, tendo em vista as vantagens da ciência de que “conhecimento é poder!”.

Basta se verificar a situação brasileira no que se verifica ao processo de

escolarização do corpo cívico e, sobretudo, a tentativa de se atrair pessoas ao Ensino

Técnico primeiramente e com ênfase nas camadas populares urbanas e rurais e, de

maneira secundária, ao acesso ao Nivel Superior.

Se  ressalte  aqui,  quanto  à  observação  anterior,  que  os  programas

educacionais  governamentais,  tentam  persuadir  a  população  da  necessidade  de

melhor trato com as linguagens matemática e gramatical, afirmando-as como critérios

de  referência  para  verificação  de  qualidade  do  ensino,  se  desconsiderando,  por

exemplo, a tradicional inclinação do Ensino Superior brasileiro de privilegiar as Ciências

Humanas, em detrimentos das demais Ciências, em especial, as Exatas.

Outra  estratégia  social  educacional,  de  amplo  uso  nos  últimos  noventa

anos no Brasil, é o atrelamento de um patamar mínimo de remuneração (piso salarial)

para o exercício profissional de certas especialidades vinculado ao processo de 
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escolarização enquanto manejo de oferta e procura do mercado de trabalho para se

incentivar a escolarização e o progresso do país. O quê, comumente se vem deparando

com  a  inclinação  popular  de  se  direcionar  ao  setor  econômico  de  prestação  de

serviços,  em  especial,  às  práticas  comerciais,  como  opção  de  remuneração

relativamente  satisfatória  sem  se  levar  em  conta,  necessariamente,  os  títulos

acadêmicos e os patamares mínimos de remuneração, mesmo em se considerando os

iminentes riscos sociais de adoecimentos diversos e fragilidade das praças comerciais

nacionais,  enquanto vinculadas  a  projetos  de governo de  uma nação emergente e

periférica das nações detentoras do capital.

Outro esforço notável no Brasil para se implantar os ideais Iluministas, que

denuncia a fragilidade das afirmações universais de Melo (2010) são os programas e

incentivos  nacionais  à  pesquisa,  extensão,  ao  aperfeiçoamento do pessoal  de  nível

superior em programas de especializações, mestrados, doutorados, pós-doutorados e

intercâmbio  que  em  si,  além  de  serem  direcionados  a  uma  parcela  mínima  dos

cidadãos,  destes,  quase  que  exclusivamente  os  que  se  beneficiam  dos  programas

governamentais são os que trabalham na rede de ensino superior pública estatal. Os

que  trabalham  na  rede  pública  privada  de  ensino  superior  praticamente  estão

excluídos desse processo.

No que se refere  ao ideal  da tolerância,  não apenas no Brasil,  mas em

vários dos países ocidentais,  o que se verifica é exatamente o contrário,  ou pior,  a

aparência  da  tolerância  para  com  as  diferenças.  Máscara  esta  que  se  desfaz  nas

práticas sociais cotidianas do trabalho, do exercício religioso ou sexual, sem contar, é

claro, dos lamentáveis espetáculos de intolerância étnica e política.

Quanto ao ideal racional ou racionalista, bom, as relações de trabalho 
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daqueles  que  seriam membros  da  elite  social  iluminista,  muitas  vezes  é  dissolvido

através dos procedimentos administrativos institucionais, pejados de assédios morais,

como se verifica no Instituto Federal do Paraná entre os anos de 2010-15 em todo o

estado do Paraná/ BR.

O exemplo mais marcante da falência do ideal racionalista iluminista e seu

potencial libertador da humanidade é o inesquecível e trágico desastre da Segunda

Guerra Mundial, que ceifou milhões de vidas, varrendo o mundo em conflitos entre

1939-45,  sem  contar  o  extermínio  sistemático  e  descarado  de  africanos,

afrodescendentes,  ciganos,  deficientes  físicos,  mentais,  homossexuais  e  judeus,  nos

campos de extermínio nazistas da Europa e da África. Tudo racionalmente planejado e

macabramente executados.

Sobre o ideal do saber enciclopédico, nos últimos oitenta anos, mais do que

nunca,  a inclinação Positivista nas Ciências e,  sobretudo após os anos 1920, com a

atuação  do  Círculo  de  Viena  e  a  elaboração  do  Pragmatismo  Linguístico  e  do

Positivismo  Lógico,  que  tentam  separar  a  metafísica  dos  saberes  científicos,  em

especial  na  utilização  de  uma  linguagem  lógico  matemática,  em  detrimento  da

linguagem expressa por meio dos idiomas nacionais e seu estamento metafísico, nunca

se dividiu tanto os saberes humanos tanto em especialidades como agora.

O que tem provocado, como reação, em especial por meio do racionalismo

crítico de Karl R. Popper, a reconstrução do vínculo cosmológico dos saberes humanos

em oposição à doutrina academicista das especialidades, para um visão integrada dos

saberes  humanos  (cosmológica),  dedutivista,  propensionista  e  falsiabilista,  que

possibilite a Ciência maior criatividade, inovação e eficiência lógica e teórica.

Quanto ao ideal iluminista do poder humano de tornar o mundo melhor, 
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por meio dos subitens, o que se verifica, em especial no Brasil é:

a)  Introspecção  –  é  praticamente  uma  qualidade  de  indivíduos,

desqualificada  como  patológica,  psocossialmente  falando  e  como  fonte  de  sofrer

diante  da  visão  de  um  mundo  e  da  sociedade  mecanicista,  atomista,  cética  e

individualista;

b)  Livre  exercício  das  capacidades  humanas  –  o  que  se  verifica  é  uma

tentativa  inconsciente  de  incorporação  e  materialização  do  conceito  de  “homem-

máquina”,  que  somado ao  ideal  de  produção  português  de  produção,  reinante  no

Brasil, que infere o desgaste humano até os limites de sua força física e mental pelo

mercado de trabalho, o que se observa é uma educação formadora para o mercado

profissional,  que  pouco  investe  em  disciplinas  que  fomentem  hábitos  e  o

desenvolvimento de capital  intelectual/ cultural  rumo às capacidades humanas.  Em

especial,  as  que  contrariem  as  habilidades  exigidas  no  mercado,  tais  como,  livre-

iniciativa, empreendedorismo, crítica racional político-funcional, artes, música, estética

e liberdade de pensamento. Em síntese, as Humanidades;

c) Engajamento político-social – Em outros países Ocidentais, de maneira

variada, se verifica esse ideal mais ou menos desenvolvido. No entanto, no Brasil, além

do exposto no item anterior, o que se verifica, em especial fora dos grandes centros

urbanos, é o cultivo dos antigos ideias lusitanos de produção, isto é, o poder centrado

nos cidadãos que são proprietários de terras, que possuem a consideração social por

parte de uma ampla e eficiente rede de relações de interesses variados e corporativa e

que tenham cabedal, isto é, recursos financeiros decorrentes de rendas e, se possível,

por meio de atuação em cargos públicos estatais do Executivo ou outros concursos

públicos dos poderes Judiciário e/ ou Legislativo. Portanto, como esperar de ex-
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escravos e ex-servos, assalariados, com pouca escolarização e jugulados aos meios de

produção de propriedade do primeiro grupo aqui descritos, um engajamento político-

social que invista no controle democrático e co-participativo dos bens públicos estatais

e dos investimentos em sua qualidade de vida? É algo que ainda está por ser feito no

Brasil;

d) Uso da própria razão – No caso brasileiro se pode afirmar com quase

total certeza que inexiste a vivência de tal conceito de maneira forte e generalizada na

população. Mesmo porque apenas no ano de 2007 houve o retorno das disciplinas de

Filosofia e Sociologia de maneira obrigatória para o Ensino Médio. E mesmo assim, com

recomendação  mínima,  por  parte  do  Ministério  da  Educação,  de  uma  hora-aula

semanal! Num país cuja a população tem o histórico descrito acima, o uso da razão é

extremamente  perigosa,  pois  infere  nos  necessários  conflitos  sociais  e  fomento da

autonomia, que por assim dizer, excluem os que assim se aventuram, das redes sociais

de auxílio mútuo, sendo discriminado como “os de esquerda”, os “revolucionários”, os

“loucos”,  os  “fora  da  realidade”.  Mesmo  entre  os  ditos  “intelectuais”,  a  prudência

recomenda moderação e adequação ao denominado “politicamente correto”, muitas

vezes até em franca oposição às legislações em vigor;

e) Livre-arbítrio – Diante do exposto até o presente, como exercê-lo sem se

pagar o preço social, político e econômico, decorrentes da quebra dos contratos sociais

não escritos nesse tipo de sociedade?

f) Coragem para fazer uso do próprio entendimento independentemente da

direção de outrem – Aqui se repete a questão acima proposta.

É nesse sentido, que se encerra essa crítica ao excelente texto de Melo 
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(2010) se discordando de sua colocação inicial quanto à inserção citológica e genética

dos ideais  e  metas  Iluministas na sociedade Ocidental,  em especial  a  brasileira e a

paranaense.
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Pri "Voltaire politikaj relativismo: studo   pri   la pragmata liberala moralo" de Homero
Fraga   Bandeira de   Melo.

Por: José Provetti Junior50

jose.provetti@ifpr.edu.br

"La politika relativismo de Voltaire: studo sur la pragmata liberala moralo",

verkita  de  Profesoro  Melo  (2010),  en  la  Revuo  Litteris

(http://www.revistaliteris.com.br/) pruvas tre interesaj, faritaj en allokigoj de Melo, en

rilato al la centra temo de la kvina eldono de "IF-Sophia: elektronika revuo de filozofia

esploro, scienco kaj teknologio", jene: "Civitaneco, politikaj kaj sindikataj rilatoj.

Tiu kritiko estos dividita en tri etapoj: 1. Prezento de la aŭtoro kaj sia teksto;

2. La gravecon de lia alproksimiĝo kaj 3. Ligiloj kaj rilatoj kun la tempo ke ni vivas en 

50 Estas  majstro  en  Moderna  kaj  Nuntempa  Filozofio  ĉe  la  Ŝtata  Universitato  de
Okcidenta de Paraná - UNIOESTE - Toledo, majstro en Sciiĝo kaj Lingveco en la Ŝtata
Universitato  de  Norda  Fluminense  Profesoro  Darcy  Ribeiro  -  UENF  /  Campos  dos
Goytacazes / RJ, specialigas en Historio, Arto kaj Kulturo en la Universidade Estadual de
Ponta Grossa - UEPG / Umuarama / PR, specialisto en Sano por Instruistoj kaj Studentoj
de Fundamenta kaj Mezainstruado la Federala Universitato de Paraná - UFPR, graduito
kaj licenciato en Filozofio de la Ŝtata Universitato de Rio de Janeiro - UERJ . Federala
publika servisto, instruisto EBTT de Filozofio, amasiĝis pri la kampuso de la Federala
Instituto de Paraná - IFPR en la urbo de Assis Chateaubriand / PR. Havas rekonon de
scio kaj kapabloj nivelo III (RSCIII - Doktoro) per IFPR / Setec / MEC. Ĝi operacias en la
Integrita Teknikaj kursoj Komputilo kaj Electromekanika. Li estas esploristo de la Antikva
Studoj  Centro  -  NEA  -  UERJ,  la  Studgrupo  Karl  R.  Popper  -  UNIOESTE  kaj  estas
esploristo-efika,  Ĝenerala  Kunordiganto  de  la  Filozofio  Splorgrupo,  Scienco  kaj
Teknologio - IFPR. Li estas aligita kun la Nacia Asocio de Postgrado en Filozofio - ANPOF
kaj membro de la Brazila Societo de Klasika Studoj - SBEC. Li estas Redaktisto en Ĉefo
de "IF-Sophia: elektronika revuo de filozofia, scienca kaj teknologia esploro" kaj aŭtoro
de "La animo en Helade: la origino de Okcidenta subjektiveco" (2011) kaj "La dualismo
en Platono" (2014). 
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Brazilo.

Profesoro Melo diplomiĝis en Filozofio de la Ŝtata Universitato de Rio de

Janeiro - UERJ, en la urbo de Rio de Janeiro, Brazilo. Li  havas aldonan trejnadon en

Fenomenologio,  Psikoanalisis  kaj  Psikiatrio:  fenomeno,  la  sama institucio  de  supera

edukado. 

En  2012  la  profesoro  Melo  ludis  la  majstron  rolon  en  la  Meza  Kolegio

Edukado May Day Foundation kaj la Centro por Scienco kaj Supra Eduko de la ŝtato

Distanco de Rio de Janeiro - CEDERJ. 

Inter 2012-13 jaroj li laboris kiel komputila teknikisto zorge de la Fakultato

de  Dentokuracado,  UERJ.  Li  estas  kunaŭtoro  de  "Iĝante"  (2005)  kaj  laboris  kiel

kronikisto de 2009-13 jaroj en taggazetoj kaj revuoj kiel la "Revuo Ekstra", ligita al la

Globo / RJ Grupo, "Ĵurnalo de Filozofio de la Akademia Centro Gerd Bonheim ", UERJ

kaj la" Ĵurnalo Ganesha ".

Inter  2014-15  jaroj  li  partoprenis  en  programoj  kaj  komentoj  en  la

amaskomunikiloj pri la temoj 'aspektojn al nova tagiĝo" (2014), " franciskana Filozofio "

(2015a; b) per Radio Rio de Janeiro AM.

La  instruisto  teksto  Melo  (2010)  havas  la  virton  de  prezenti  Voltaire

alternecoj de plene iluminiĝi teniĝo kaj liajn movadojn al iuj liberalaj politikaj pozicioj

de  lia  tempo.  Ĝi  estas  dividita  en  du  partoj:  a)  Voltaire  -  la  korifeoj  de  universala

civilizacio b) Respondo al la romantikismo de la malsano. 

En  la  unua  paragrafo  de  la  unua  parto,  Melo  (2010)  en  la  parto  de

komunikaĵo pri la stato de la kampo sur la kultura kaj religia influo de la Roma Eklezio,

kiu estas konsiderata tre universala en la deksepa jarcento kaj hodiaŭ ĝi ne estas vidita

kiel intense.
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Laŭ Melo, tiaj  influoj iĝis "malĉefaj",  malsukcesante esti  rilata en ĉiutaga

vivo.  Lasante  kion li  nomas "(...)  kelkaj  magraj  restoj  en la  diskutadoj  pri  abortigo,

eŭtanazio, sekseco kaj similaj aferoj; (...) ". 

En tia provo, ĝi estas kredita, malaplikebla al nuntempa Brazilo, Melo donas

la impreson ke la influo de tiu religia institucio estas malmoderna kaj pruvas negativa

kiel la klerismo interesoj, tio estas, la moderna homa emo homa religio, racia, klerigita,

kontraŭ blinda fido kaj lia neracia ortodokseco. 

Plenas  Melo  ke  la  kristana  kredo  fariĝas  individuan  kaj  intencan

fenomenon, te, praktiko nur individuoj kiuj restas en siaj personaj kredoj, ligita al la

biendomoj de la roma kredo,  sed ne kion ĝi  nomis  la "mondrigardo de Nuntempa

Ŝtatoj". 

Konkludas la paragrafo kun kion li nomas la "Ilustrita fido" estas tiel forte

ligita al la pensado de individuoj kaj ŝtatoj, ke tia ligo estus ĉelologia , aŭ eĉ ene de nia

psikosocia DNA.

Por tie esti justeco kiel la traktato per, de tiu kritika limigi ilia analizo por

nuntempa Brazilo, kredante ke eble ekzistas iu graveco en la komentoj de Melo rilate

Eŭropon,  sed  ni  malkonsentas,  diktatore,  la  respekto  al  kulturoj  enhavis  geografie

Ameriko, Afriko, Azio kaj Oceanio.

Tia  malakordo baziĝas,  kiel  Ameriko,  en  konsideri  la  fortaj  supren de  la

Roma  Eklezio  en  preskaŭ  ĉiuj  amerikanaj  ŝtatoj,  escepte  maloftaj  indianaj  etnoj

ankoraŭ restas izolitaj  en partoj  de Amazonio, kun konsidero al  ordinaraj  ŝtatoj nur

konsideru la lasta Papa vizito al la ĉeftero kontroli kiom mobilizas homojn kaj cedemo

ricevita de la Papo kiel  ŝtatestro (Vatikano),  la Unuiĝintaj  Nacioj  (ONU) por kontroli

kiom preĝejo ĉeestas en la ĉiutaga vivo de homoj kaj ŝtatoj.
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Tiurilate, ankaŭ, ankoraŭ taŭgas raporti al la kontraŭe al raportoj de Melo,

la polemiko generita de la Roma Eklezio en rilato al la volanteco de la brazila ŝtato, inter

la  jaroj  2011-13 diskuti  vian Usona Domo de Reprezentantoj  kaj  Senato,  la ĵeto de

abortas. Kio estis senprokraste oponis la Preĝejo kiel institucio kaj por kristanoj de ĉiuj

konfesioj ĉeestas en Brazilo, la punkto de la projekto estos arkivitaj.

Ne mencii la aliajn kontinentojn. En Afriko, krom siaj religiaj kultura miriado

ambaŭ Katolikismo kiel la aliaj kristanaj eklezioj disputi centimetron post centimetro la

hegemonio de konscio kaj ŝtatoj kun Islamo.

En Azio, ĝi estis grandega loĝantaro blokoj, veda hinduoj kaj tiel Tao-Shinto-

konfucea Barato kaj Ĉinio povas esti viditaj laŭ pli malgranda mezuro la saman disputon

kiu  deklaris  tion  en  Afriko,  krom  anstataŭi  kristanismo  de  Islamo  kaj  ke,  kvankam

nuntempe , aparte en Japanio kaj Filipinoj, povas esti konsiderata minoritata kompare

kun aliaj religiaj kulturoj.

En  Oceanio,  la  Protestanta  kristianismo  plimulto,  ne  ignoru  la  tradician

Aboriginal religioj, nek estas sciate kion relative egala ĉeeston de roma kristanismo en

la landoj de tiu kontinento.

Koncerne al interna kaj ekstera politiko, la preskaŭ universala akcepto de

enoficigis kaj protektita de la ONU "Homaj Rajtoj", provante Klerismo emo kiel la religio

de la homaro, malbonaj maskovestoj specife kristanaj valoroj en sia filozofia ŝvelaĵo.

Do, ĉ i tie ni malkonsentas de Melo kiel lia universala aserto ke la klerismo

fido estas en la DNA de la okcidenta civilizacio. Se nur pro tiu fido recargos establas la

sekvajn principojn:

1. La funda scio de naturo por fari ĝin utila;

2. Promocio de intelekta interŝanĝo;
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3. Toleremo;

4. Emfazo sur racio;

5. Sciu enciklopedia;

6. En la homa povo por fari la mondon pli bona tra:

6.1. Enrigardo; 

6.2. Libera ekzerco de la homaj kapabloj; 

6.3. Politika kaj socia engaĝiĝo; 

6.4. Uzu de racio mem; 

6.5. Libera volo; 

6.6. Kuraĝo uzi prudenton nekonsiderante la direkto de alia persono;

7. Opozicio al merkantilismo;

8. Opozicio al ŝtata interveno en la ekonomio, kiu estas regitaj de naturaj

leĝoj kiuj devus agi libere;

9. Emfazo sur agrikultura produktado, minado kaj brutaro kun malestimo

fare komerco kiel sterila aktiveco, pro tio ke estas nur interŝanĝo de riĉeco;

10. Kontraŭstari socian hierarchism;

Kvankam  ne  ignori  la  historian  kaj  politikan  efikon de  tiuj  ideoj  en  plej

okcidentaj landoj,  oni  devas konsenti  ke la Iluminisma teorioj  estas pli  referencoj al

celoj esti atingita ol filozofia konsenton kaj precipe politikaj kaj sociaj en la Okcidento.

Rezultas facile, tia ke en lia naskiĝloko, malgraŭ la strategia faktoroj kiuj plej registaroj,

speciale  de  landoj  nomitaj  kiel  "Unua  mondo"  kaj  existencial  celo  de  tiel  nomataj

"aperanta" landoj, kiel Brazilo; kio okazas estas la kultivo de certa intelekta elito, povos

utiligi akademie kulturaj varoj produktitaj de internacia 
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kultura interfaco kaj grandega peno de socia persvado, tra marketing, konvinki la plej

grandan parton de la  loĝantaro,  kiu  devas  aliĝi  al  tiuj  tezoj,  donita la avantaĝoj  de

scienco kiu "scio estas potenco".

Simple kontrolu la brazila situacio kiel ĝi aperas al la civita korpo instruado

procezo kaj, ĉefe, provante altiri homojn al la Teknika Eduko unua kaj kun emfazo de

urbaj kaj kamparaj laboristaj klasoj kaj, due, por aliri Supera Nivelo.

Ĝi  havas  mencii  ĉi  tie,  ĉar  la  antaŭa  observado,  ke  registaro  edukaj

programoj,  provi  konvinki  la  loĝantaron  pri  neceso  bona  interkonsento  kun  la

matematika kaj gramatikaj lingvoj, asertante ilin kiel Benchmarks por instruado kvalito

ĉeko,  malatentante,  ekzemple  ,  la  tradicia  emo  de  la  brazila  alteduko  favorante  la

Homaroj, en malutilo de aliaj sciencoj, precipe, Akurataj. 

Aliaj edukaj socia strategio en ĝeneraligita uzo en la pasintaj naŭdek jaroj

en Brazilo, estas la ligo de minimumo salajro nivelo (minimuma salajro) por profesia

praktiko iuj fakoj ligitaj al la procezo educativo kiel provizado demarŝon kaj postulo de

la labormerkato instigi la edukado kaj progreso de la lando. Kio, komune venas kurante

en  la  populara  deklivo  direkti  la  ekonomia  sektoro  de  servoj,  precipe  komercaj

praktikoj, kiel ekzemple relative favoran kompenson eblon sen konsiderante nepre la

akademiaj gradoj kaj la minimuma niveloj pagi, eĉ konsiderante la tuja socia riskojn de

diversaj malsanoj kaj malfortaj naciaj komercaj placoj, dum ligita al registaro projektojn

de emerĝa kaj ekstercentra nacio de nacioj tenante de ĉefurbo. 

Alia  konsiderinda  penado  en  Brazilo  enplanti  la  idealoj  Iluminismo

denuncante la malforto de universala deklaroj de Melo (2010) estas la naciaj programoj

kaj  instigoj  por  esploro,  etendo,  plibonigo de altranga personaro en especialización

programoj, mastroj, doctorados , postdocs kaj interŝanĝo kiuj mem, kaj estas direktitaj 

340

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2015 – Ano II – Volume II – Número V                                                                                                                    INNS – 2358-7482

al  minimumo proporcio de la civitanoj  de tiuj,  preskaŭ ekskluzive kiuj  profitigos  de

registaro programoj laboras en la reto de ŝtata publika supera eduko. Okupiĝis privata

publika alta edukado estas praktike ekskluditaj de tiu procezo. 

Koncerne  al  la  idealo  de  toleremo,  ne  nur  en  Brazilo  sed  en  pluraj

okcidentaj landoj, kio okazas estas ĝuste la malo, aŭ plej malbona, la apero de toleremo

por diferencoj. Tiu masko kiu rompas la ĉiutaga sociaj praktikoj de laboro, religia aŭ

seksa  ekzerco,  ne  kalkulante  kompreneble  la  lamentable  spektaklo  de  etna

maltoleremo kaj politika.

Koncerne  la  ideala  racia  aŭ  racia,  bona  laboro  rilatoj  de  tiuj  kiuj  estus

membroj de la klerismo socia elito, ofte solvis per institucia administraj  proceduroj,

ŝarĝita morala persekutadas, kiel estas la Federala Instituto de Paranao inter la jaroj

2010 -15 en la tuta stato de Paranao / BR. 

La plej rimarkinda ekzemplo de la fiasko de la klerismo raciisma idealo kaj

ĝia liberiga potencialon de la homaro estas neforgesebla kaj tragedia katastrofo de la

Dua Monda Milito, kiu asertis milionojn da vivoj, balaante la mondo en kolizioj inter

1939-45,  por  ne  mencii  la  sistema  kaj  flagrante  exterminio  afrikaj,  afro-posteuloj,

ciganoj, handikapuloj, mensaj, gejoj kaj judoj en la nazia morto tendaroj de Eŭropo kaj

Afriko. Ĉiuj racie planita kaj ekzekutita funebre.

Pri la idealo de enciklopedieca scio, en la lastaj okdek jaroj, pli ol iam, la

positivista deklivo en scienco, kaj aparte post la 1920, kun la laboro de la Viena Rondo

kaj la redakcio de Pragmatismo Lingvo kaj Logika Pozitivismo, klopodante apartigi la

metafiziko de scienca scio, precipe en la uzo de logika matematika lingvo koste de la

lingvo esprimis  tra  la  naciaj  lingvoj  kaj  ĝia  metafizika  bieno,  neniam dividis  ambaŭ

homa scio en ambaŭ fakoj kiel nun. 
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Kio kaŭzis, kiel reago, speciale tra la kritika raciismo de Karl R. Popper, la

rekonstruo de kosmoscienca ligilo de homa scio kontraste al akademiisma doktrino de

fakoj  por  integritaj  vido  de  homa  scio  (kosmologia),  deduktismo,  inklino  kaj

falseabilisma kiu ebligas Scienca granda kreiveco, novigo kaj logika kaj teoria efikeco. 

Koncerne la Klerismo idealo de homa potenco por fari la mondon pli bona,

tra la sub-erojn, kiuj povas esti viditaj, precipe en Brazilo estas: 

a)  Introspekto  -  estas  preskaŭ  kvalito  individuoj  malkvalifikita  kiel

patologiaj, psicossialmente paroladu kaj kiel fonto de sufero ĉe la vido de mondo socio

kaj meĥanismismo , atomismo, skeptika kaj individualista; 

b) Libera ekzerco de homaj kapabloj -  kio okazas estas senkonscia provo

disvolviĝo kaj materiiĝo de la koncepto de "viro-maŝino", kiu, aldonita al la idealo de

portugala produktado eligo,  reĝante en Brazilo,  kiu konkludas la homa eluziĝo al  la

limoj de sia fizika kaj mensa forto por la labormerkato, kiu observas estas formantan

edukado por  la  profesia  merkato,  kiu  investas  iomete en disciplinoj  kiuj  promocias

kutimoj kaj la disvolviĝon de la intelekta ĉefurbo / kultura itinero al homaj kapabloj. En

aparta,  kontraŭe  al  la  kapablecoj  postulitaj  en  la  merkato,  kiel  liber-entreprena,

entreprenemo, politikaj kaj funkcia racia kritiko, artoj, muziko, estetiko kaj libereco de

penso. Mallonge, la Homaroj;

c) politika kaj socia engaĝiĝo - En aliaj okcidentaj landoj, diverse, ŝajnas ke

idealaj pli aŭ malpli evoluinta. Tamen, en Brazilo, krom la supre antaŭe, kion ni vidas,

speciale ekster grandaj urbaj centroj, estas la plantado de la antikvaj lusitana ideoj de

produktado, te la povo koncentriĝis pri civitanoj kiuj estas terposedantoj, kiu havas la

socia konsidero de largxa kaj efika reto de rilatoj diversaj kaj korporaciaj interesoj kaj

havas ledon, te financan rimedojn rezultanta de enspezo kaj, se eble, per agado en
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ŝtata publika oficejo de la Administra aŭ aliaj akiro de juĝa kaj / aŭ leĝdona branĉoj.

Sekve, kiel atendis por iamaj sklavoj kaj iamaj sklavoj, oficistoj kun malmulta instruado

kaj jugulados la proprieto de la rimedoj de produktado de la unua grupo priskribita ene

difinitaj,  politika-socia devontigo investi  en la demokrata kontrolo kaj  ko-partoprena

ŝtata publika varoj kaj investo en via kvalito de vivo? Ĝi estas io kiu restas esti farita en

Brazilo;

d) Uzo de la racio mem - En Brazilo ni povas diri kun preskaŭ tuta certeco ke

forestas la sperto de tia koncepto de forta kaj ĝeneraligita maniero en la populacio. Eĉ

nur ĉar  en 2007 estis  reveno de la temoj de Filozofio kaj  Sociologio deviga vojo al

mezlernejo. Kaj tamen, kun minimumo rekomendo de la Ministerio de Eduko, semajna

hor-leciono! En lando kies loĝantaro havas la historion priskribis supre, la uzo de la

racio estas ege danĝera ĉar ĝi konkludas la necesaj sociaj  konfliktoj kaj subteno por

aŭtonomio, kiu tiel  diri,  ekskludi  tiujn kiuj  tiel  pafarkon, la sociaj  retoj de reciproka

helpo  kaj  diskriminaciis  kiel  "maldekstren",  la  "revoluciuloj",  la  "freneza",  la

"nerealisma". Eĉ inter la tn "intelektuloj", prudento rekomendas modereco kaj adapto

al la tn "politikan korektecon", foje eĉ en malfermita opozicio al la leĝoj en forto; 

e) La libera volo - Donita la pli supre al la ĉeestanta, kiel praktiki ĝin sen

paganta  la  socian  prezon,  politika  kaj  ekonomia,  rezultanta  de  la  paneo  de  socia

kontrakto priskribitaj en tian socion? 

f) Kuraĝo uzi propran komprenon de aliaj nekonsiderante direkto – ĉi tie

estas ripetita la demando proponita supre. 

Tiu  sence,  finante  kritikon  de  la  bonega  teksto  de  Melo  (2010)  estas

konsentante kun via komenca investo sur la ĉelologio  kaj genetikaj inserción de 
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klerismo idealojn kaj celojn en okcidenta socio, speciale la brazilaj kaj Paraná.

Referenco
MELO, Homero Fraga Bandeira de “O relativismo político de Voltaire: um estudo sobre
a  moralidade  liberal  pragmática”  In  OMRAN,  M.  (Org.)  Revista  Litteris .  Niterói:
Universidade Federal Fluminense – UFF, 2010, Filosofia, número 5, julho, p. 1-7.
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Entrevistas

Cidadania, Política e Relações Sindicais

Por: Lidiane Cardoso Remde Provetti

lidicr82@hotmail.com

1.  Professora,  comente  um  pouco  sobre  sua  trajetória  de  formação  e

exercício profissional, enquanto Enfermeira até o momento.

R.: Estudei Enfermagem na Universidade Paranaense – UNIPAR, no campus

de  Umuarama/  PR  entre  2002  e  2006.  Trabalhei  como  Enfermeira  voluntária  no

Hospital  Federal  dos Servidores,  na cidade do Rio de Janeiro e concomitantemente

lecionei no curso Técnico em Enfermagem do Colégio Bezerra de Araújo, ambos na

cidade do Rio de Janeiro/ RJ.

Posteriormente,  em  Umuarama,  trabalhei  como  professora  no  curso

Técnico em Enfermagem pela Secretaria de Estado de Educação – SEED/ PR, no Núcleo

Regional de Educação 28 – Umuarama, no Colégio Estadual Hilda T. Kamal durante os

anos de 2009-2011.

Também nesse período realizei duas especializações: uma em Saúde 
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Pública, com ênfase em Saúde da Família, pela Universidade do Vale do Ivaí – UNIVALE

e outra em Gestão em Saúde Pública pela Universidade Estadual de Maringá – UEM/

Umuarama.

Fui  Enfermeira do Programa de Saúde da Família – PSF no município de

Maria Helena/ PR entre os anos de 2011-2012.

Atuei como representante do Conselho Regional de Enfermagem – COREN/

PR junto ao Conselho Municipal de Saúde de Umuarama em 2011.

A partir de outubro de 2012 ingressei como servidora pública municipal,

Enfermeira,  no Hospital  Municipal  Prefeito Quinto Abrahão de Lázari,  na cidade de

Palotina onde me encontro até o presente.

Sou pesquisadora-efetiva e responsável  técnica pelo Grupo de pesquisas

Filosofia,  Ciência e Tecnologia – IFPR, desde o ano de 2013, atuando nas Linhas de

Pesquisa de História, arte, cultura, saúde, direito, política e suas representações e de

Educação, cognição e linguagem.

2. Eu gostaria que a Sra falasse um pouco sobre o processo de formação do

profissional  de  Enfermagem  no  Brasil.  Quais  são  seus  avanços  e  dificuldades

contemporâneas?

R.: A classe de Enfermagem é dividida em três níveis atualmente: Auxiliar,

Técnico e Enfermeiro. O Auxiliar tem como nível educacional o Ensino Fundamental, o

Técnico, o Ensino Médio e o Enfermeiro, o Ensino Superior.

Um dos avanços da classe é que ocorre um movimento de procura por

formação em pós-graduações, em especial, as lato sensu, ainda com pouca procura por

formação em cursos de stricto sensu.
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Isso se verifica devido à exaustiva jornada de trabalho e baixa valorização

dos profissionais com baixos salários. O que faz com que os profissionais trabalhem em

mais de um emprego para garantir alguma remuneração adequada.

Uma  característica  do  perfil  profissional  do  Enfermeiro  é  sua  trajetória

formativa. A maioria dos profissionais são ex Auxiliares ou Técnicos em Enfermagem

que investiram em sua formação educacional  e mudaram de nível.  O que, de certa

forma, pode ser entendido como uma superação vitoriosa, em outro aspecto envolve

um certo nível de estagnação, pois esses profissionais, aditada a questão da valorização

e  remuneração  baixas  se  sentem,  desestimulados  a  continuarem  sua  formação

educacional.

Eu  por  minha vez,  sou  Enfermeira  de  formação,  isto  é,  sou  egressa  do

Ensino Superior e não percorri os níveis de Auxiliar e/ ou Técnica em Enfermagem. Tal

situação  no  mercado  de  trabalho  traz  algumas  dificuldades  àqueles  que  como  eu

tomaram conhecimento da arte do cuidar apenas nos estágios universitários. Pois ao

ingressar  no  Mercado  de  Trabalho,  nos  deparamos  com  profissionais  mais  velhos,

experientes, porém, na maioria das vezes, inaptos cientificamente para responderem

como Enfermeiros.

No entanto, tais profissionais são um verdadeiro repositório de savoir fait,

devido aos anos de experiência nas lides curativas.

3.  O  campo  de  atuação  do  Enfermeiro,  tradicionalmente,  tem  sido  os

serviços básicos de saúde. No entanto, sabe-se que esse trato com cidadãos de todas

as  classes,  crenças  e  filosofias  traz  ao  profissional  de  enfermagem  um  preparo

direcionado à humanização. O quê para alguns é motivo de certo desprestígio, por
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parte dos sistemas educacionais  públicos estatais.  Como a Sra vê a questão e seus

possíveis desdobramentos na atualidade?

R.: Os profissionais de Enfermagem tem grades formativas específicas em

conformidade  com  o  nível  de  estudos  a  que  se  dedica.  Isso  não  implica  em  um

processo de desumanização no trato com o paciente,  nem tampouco de alienação

quanto à profissão e suas interações sociais em qualquer nível.

Em cidades pequenas o perfil dos profissionais de Enfermagem é adequado

aos padrões sociais e culturais locais, isto é, não se vê organização da classe, se dá uma

desestruturação funcional, com achatamento da categoria, basicamente, no âmbito do

Auxiliar-Técnico e o jugular do Enfermeiro aos fazeres e remunerações assemelhadas

àquelas  duas  categorias  de profissionais.  Sem a  importância e valor  ao  Enfermeiro

como nível científico do cuidar, seja na rede pública estatal ou privada.

Já  em grandes centros  urbanos,  se  verifica  o  contrário.  Os  profissionais

sabem exatamente qual  é  o  seu papel  no ambiente  de trabalho e no processo do

cuidar, há a valorização funcional e salarial, bem como a organização da classe em suas

categorias, em luta por melhorias e aperfeiçoamentos possíveis.

4.  A  introdução  de  outros  campos  do  saber  da  área  na  formação  do

Enfermeiro, como a Filosofia e a Sociologia auxilia na prática da enfermagem? Em que

medida?

R.: Auxilia na compreensão da diversidade cultural  que compõe o nosso

país e no adequar das práticas de saúde às necessidades dos cidadãos e grupos sociais

que são atendidos pelos profissionais de saúde.
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5. Gostaria que a Sra comentasse algo sobre o atual estado do campo de

cuidados de enfermagem brasileiro e paranaense, em especial, comparando-o com o

de sua formação, quanto às dificuldades e desafios do enfermeiro(a).

R.: Quando se forma um Enfermeiro, sua habilitação é de generalista, isto é,

sai da Universidade sabendo de tudo um pouco. No entanto, a expectativa do mercado

de trabalho é que você tenha uma expertise adequada a todo e qualquer atendimento

e atividade possível  de ocorrer  numa instituição de saúde. O que é expressamente

falso. Pois tal qual na Medicina, o Enfermeiro demanda uma especialização.

Essa especialização, dado o perfil dos profissionais ao qual me referi, não é

uma exigência do COREN, por exemplo, como é a Residência Médica para o Conselho

Regional de Medicina – CRM.

É  nesse  sentido,  que  o  profissional  de  Enfermagem,  em  especial,  os

egressos exclusivamente de cursos superiores,  enfrentam dificuldades na gestão de

saúde, no tocante à administração técnico-operacional e na gestão de pessoas, no que

se refere às equipes de enfermagem.

Lamentavelmente, em todo o Brasil, se vê esse quadro, o que junto com a

questão  salarial,  desestimula  muitos  profissionais  formados  a  continuarem  seus

estudos  e,  sobretudo,  a  darem continuidade  no exercício  da  profissão.  Eu mesma,

antes de ser concursada, quando trabalhava apenas na rede pública privada pensei em

abandonar a carreira e investir em outro campo profissional.

6. O incentivo à formação de especialistas stricto senso, em Enfermagem é

culturalmente desfavorecido. Para a Sra, o que está implícito na baixa procura por esse

nível educacional pelos Enfermeiros?
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R.:  Devido  a  ser  uma  profissão  recente,  não  existem  muitos  cursos  de

mestrado  e  doutorado  em  Enfermagem.  Os  que  tem,  normalmente  são  em  outra

cidade/ estado. Com família, dois ou três empregos para se captar um salário digno,

fica inviável qualquer tentativa de mestrado ou doutorado para a maioria, exceto os

profissionais  que  atual  em  grandes  centros  urbanos  ou  em  suas  regiões

metropolitanas.

7. Como é a recepção hoje, no Paraná, de profissionais que se dedicaram a

Enfermagem nas pós-graduações stricto sensu?

R.: Não há distinção no mercado de trabalho para esses profissionais.

8.  Para  finalizar,  fale  um  pouco  sobre  suas  atuais  investigações  e

expectativas quanto a seus resultados.

R.: Ultimamente estive afastada das atividades de pesquisa devido a licença maternidade.

No entanto,  pretendo retomar minhas atividades investigativas em torno da Dengue e  seu controle

epidemiológico.
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Cidadania, Política e Relações Sindicais II

Por: Gilberto Francisco Dalmolin51

dalmolin@ufac.br

1.  Professor,  comente  um  pouco  sobre  sua  trajetória  de  formação  e

exercício profissional, enquanto Educador até o momento.

Tendo a formação, desde a educação básica, voltada para o trabalho com a

educação,  com  os  Irmãos  Lassalistas,  concomitante  à  vivência  em  ambientes  de

movimentos de pastorais sociais da Igreja Católica (Pastoral da Terra, Pastoral 

51 É graduado em Ciências Religiosas (1982, PUC-PR), em Pedagogia (1984, PUC-PR), especialista em
Metodologia do Ensino Superior (1996, UFAC-AC), especialista em Educação Ambiental (2001, USP-SP),
mestre  em Educação  (1998,  UFRJ-RJ)  e  doutor  em Educação  (2004,  UFSCAR-SP).  É  servidor  público
federal, docente de Nível Superior da Área de Educação, da Universidade Federal do Acre há 24 anos,
atuando no Ensino Superior, nos cursos de Licenciatura, com FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO POPULAR;
MOVIMENTOS  SOCIAIS  E  EDUCAÇÃO;  EDUCAÇÃO  ESCOLAR  NAS  COMUNIDADES  INDÍGENAS;
DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, na Extensão Universitária
com:  Projeto  de  Extensão:  “ESCOLA  CIDADÃ:  assessoria  a  Escolas  de  Educação  Básica/Educação  de
Jovens  e  Adultos;  na  Pesquisa  com:  Diversidade cultural  e  cidadania  na educação;  Observatório  da
Educação  Básica  no  Acre  com  Orientação  de  Trabalhos  de  Conclusão  de  Curso  e  Dissertações  de
Mestrado nas  temáticas:  Diversidade Cultural  e  Cidadania;  Educação de Jovens e Adultos;  Educação
Escolar  Indígena  e  Educação  Inclusiva.  Colabora  com  movimentos  sociais  e  Sistemas  de  Ensino:
Dialogando  sobre  Educação Popular,  Educação  Escolar  Indígena,  Direito  à  Educação e  sobre  o  fazer
pedagógico do professor-educador.
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Indigenista, Defesa dos Direitos Humanos), movimento sindical e de inserção nos meios

populares,  cursamos Ciências  Religiosas  e Pedagogia e passamos a compartilhar  da

convicção de que é promovendo os direitos dos outros que conquistaremos os nossos

direitos, ou na máxima dos movimentos sociais \"Conquistamos a nossa liberdade a

partir  do  momento  que  promovemos  a  liberdade  do  outro.\".  Nossa  atuação

profissional como educador tem início em Brasília durante o período da Assembléia

Nacional Constituinte (1985 a 1990) deslocando-me do trabalho escolar para atuar no

trabalho de apoio à mobilização indígena na luta pela inscrição dos seus direitos na

Constituição  Federal  e  na  mobilização  pela  garantia  dos  direitos  conquistados.  A

oportunidade  desta  convivência  com  educadores,  lideranças  indígenas  e  militantes

indigenistas nos fez nos fez escolher o Acre - situado na Amazônia Ocidental, com um

histórico de movimentos sociais, sindicais, ambientalistas que vão muito além de Chico

Mendes e Marina Silva – como campo de luta e de trabalho, como lugar para viver. No

Acre  aprendemos  e  compartilhamos  da  riqueza  das  lutas  populares  da  Amazônia

Ocidental convivendo com valorosos homens e mulheres que tombaram nesta luta ou

persistem no anonimato. Potencializamos e ressignificamos nossa atuação a partir do

ingresso  como  docente  na  Universidade  Federal  do  Acre,  em  1991,  imbricando  o

trabalho acadêmico com o trabalho em movimentos populares, sobretudo indígena.

Assim,  na  carreira  acadêmica  cursamos  o  mestrado  em  Educação,  estudando  a

contribuição da Educação Popular nas práticas educativas dos povos indígenas do Acre

e doutorado em Educação, pesquisando e registrando o papel da Escola entre os povos

indígenas.  Acompanhando  e  participando  das  transformações,  nos  mantemos,

atualmente, no trabalho com extensão, ensino e pesquisa na Universidade Federal do

Acre com foco na questão indígena, educação popular e na defesa da educação escolar 
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publica estatal, gratuita e obrigatória como um direito humano fundamental a todas as

pessoas, nesta última atuando substancialmente na formação de educadores.

2. Eu gostaria que o Sr falasse um pouco sobre o processo de formação do

profissional  de  Educação  no  Brasil.  Quais  são  seus  avanços  e  dificuldades

contemporâneas?

Diferentes concepções e interesses têm atuado e interferido nos rumos da

educação escolar no Brasil, e a formação dos profissionais da educação não se dissocia

de tais  concepções e interesses. Concepções e interesses que não se traduzem em

seriedade,  compromisso  na  viabilização  da  educação  como  um  direito  social.  Sem

entrar na discussão dos dados sobre a qualidade da educação escolar, publicizado com

frequência,  há,  no  Brasil,  uma  dualidade  na  educação  escolar:  uma  educação  de

qualidade acessada pelos mais ricos e educação escolar precária disponibilizada para

imensa maioria da população. Também é de conhecimento público a desvalorização

dos profissionais da educação refletida na baixa remuneração, e condições precárias de

trabalho. Além das condições pouco atrativas para o trabalho na educação, nas últimas

décadas a educação superior, incluindo a formação docente, tem sido alvo de interesse

de mercado, tornando esta educação uma mercadoria cobiçada e altamente rentável,

sobretudo com os artifícios de destinação de recursos públicos para empresas privadas

de  ensino  (FIES  –  Fundo  de  Financiamento  Estudantil  e  PROUNI  –  Programa

Universidade para Todos), neste mesmo mercado sempre se fez forte a tendência de

aligeiramento  dos  cursos  de  licenciatura  com  crescimento  notório  dos  cursos  à

distância de mais difícil controle da qualidade. No tocante a avanços podemos destacar

o estabelecimento de requisito mínimo para atuar na docência: a formação em nível 
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superior,  e  também  em  decorrência  disto  a  ampliação  das  vagas  em  cursos  de

licenciatura;  programas  de  governo  visando  a  qualificação  de  professores  leigos,

programas de formação continuada; a instituição de Lei  estabelecendo piso salarial

nacional: piso que está muito aquém do que se requer como remuneração e, mesmo

assim, descumprido por alguns estados e municípios;  e, por fim, esforço na instituição

de mecanismos de controle e avaliação da educação superior.

3.  O  campo  de  atuação  do  educador,  no  Acre,  tradicionalmente,  está

inserido  nas  grandes  questões  nacionais.  No  entanto,  sabe-se  que  esse  trato  com

cidadãos de todas as classes, crenças e filosofias, em especial os povos indígenas de

sua área de influência e estudos, trazendo ao profissional  de educação um preparo

direcionado à formação crítica  e  cidadã.  Como o Sr  vê  a  questão e seus  possíveis

desdobramentos na atualidade?

O Acre figurava até o final do século XX com os piores índices na educação

destinada  às  camadas  populares.  A  população  rural:  indígenas,  seringueiros  e

ribeirinhos ansiavam por escola, como forma de sair de um regime de escravidão a que

eram  submetidos  na  venda  de  seu  trabalho,  sua  produção  e  aquisição  de  bens.

Participamos como cidadão, sindicalista e educador, na luta e conquistas por melhoria

da educação neste Estado. Mesmo que longe do ideal e hoje ameaçada, são visíveis as

conquistas e avanços nos últimos 15 anos,  com o Acre figurando com os melhores

índices na região norte, embora ainda precários. Do nada para alguma coisa não foi

difícil, difícil é fazer com que a educação básica de qualidade, como um direito humano

fundamental,  chegue a todos. Quanto se fala do nada para alguma coisa, tomando

apenas a educação escolar nas comunidades indígenas, como exemplo, a escola 
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chegou a todas as comunidades, houve um avanço na formação de professores índios,

embora a grande maioria ainda não tenha formação em nível superior, dos algo em

torno de 400 professores indígenas, 120 tem formação superior em licenciatura, 50 em

curso próprio para docência indígena, indígenas cursando mestrado e um professor

indígena  já  com  doutorado.  As  dificuldades  são  as  dificuldades  comuns  a  outras

regiões.  No Acre  talvez  pela maior  precariedade nas  condições  de vida,  proliferam

igrejas,  seitas  neopentecostais  pautadas  em  princípios  medievais,  condenam  a

diversidade,  os  valores  culturais,  patrimônio  nacional  e  da  humanidade.

Exemplificando,  nas  comunidades  indígenas  os  valores  culturais  vêm  sendo

demonizados, nas zonas urbanas ataques aos “Direitos Humanos” caracterizada como

defesa de bandidos.

4.  A  introdução  de  outros  campos  do  saber  da  área  na  formação  do

educador,  como  a  Filosofia  e  a  Sociologia  auxilia  de  que  maneira  na  sua  prática

docente? Em que medida?

Em  tempos  “bicudos”,  no  qual  falar  de  cidadania  e  diversidade  é  ser

combatido  como  comunista;  estudar,  pautar-se  na  educação  problematizadora

preconizada por Paulo Freire é ser taxado de doutrinador, torna ainda maior o desafio

em fazer chegar  o saber escolarizado sempre a um maior  número de pessoas,  até

universalizarmos o acesso ao saber, não saber mecânico, instrumental, mas o saber

como instrumento de liberdade. A título de exemplo, no Acre, em 2015, celebra-se 40

anos  de  sindicalismo,  aquele  sindicalismo  do  qual  participou  Chico  Mendes.  Em

seminário sobre o tema, na Universidade Federal do Acre, lideranças remanescentes

dos primeiros sindicatos relembram que ansiavam não por igualdade, não queriam e 
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não  querem  ser  iguais,  desejavam  liberdade.  A  educação  popular  com  base  na

proposta metodológica de Paulo Freire foi  estratégica na busca por esta Liberdade.

Uma liderança da época relata que a quarenta anos, com auxílio do MEB – Movimento

de  Educação  de  Base,  a  educação  era  central  e  contribuiu  no  processo  de  luta  e

conquistas por terra e direitos. Hoje, a escola com professores com formação aligeirada

sem noção dos fundamentos da educação, filosofia, sociologia, reproduzem, depositam

conteúdos em classes desconectadas da realidade onde está inserida que somada às

novas  tecnologias  de comunicação,  informação fazem retroceder  e  criar  campo de

retirada de direitos e territórios conquistados com muita luta em anos passados.

5. Gostaria que o Sr comentasse algo sobre o atual estado do campo da

educação brasileira e no Acre, em especial, comparando-o com o de sua formação,

quanto às dificuldades e desafios do educador.

Com  base  no  relatado  acima,  a  educação  como  um  direito  humano

fundamental ainda não se efetivou para imensa maioria da população brasileira. Os

anseios e conquistas, sobretudo em período de estagnação econômica, são seriamente

ameaçados, vide as greves entre os docentes da educação básica nos estados e os 4

meses de greve dos servidores e professores das universidades federais em 2015. O

Acre  segue  para  estratégias  semelhantes  às  nacionais,  na  qual  a  propalada “Pátria

Educadora”  lema  do  governo  federal,  “reforma”  a  educação  pela  privatização  do

ensino, investindo em mecanismos de avaliação, “termômetro” para detectar o óbvio

sem  fazer  acompanhar  o  investimento,  “remédio”,  para  sanar  os  problemas  da

educação. Diante deste contexto ao desafio de fazer avançar a educação escolar de

qualidade precede o desafio de fazer frente ao desmonte do pouco que se conquistou 
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em direitos. Prova disso é a declaração do governo de que não cumprirá as metas do

PNE – Plano Nacional de Educação. Não se faz melhoria sem investimento ou, como

defendia Anísio Teixeira no início do século XX: não se faz democracia 

sem educação.

6. O incentivo à formação e permanência de especialistas stricto sensu, em

Educação é culturalmente desfavorecido no Acre. Para o Sr, o que está implícito na

baixa procura por esse nível educacional em sua região?

Não  se  trata  de  baixa  procura  e  sim  de  desigualdade  regional.  Até

recentemente, e o quadro não mudou muito, somente a USP – Universidade de São

Paulo  dispunha  de  mais  doutores  que  toda  a  região  amazônica.  Há  uma  grande

dificuldade em manter quadros qualificados no meio amazônico em ambientes mais

precários  de  trabalho,  mediante  os  mesmos  critérios  de  remuneração  de  regiões

melhor providas de recursos. Exemplo disso, a UFAC - Universidade Federal do Acre,

sobretudo para atuar em seu Campus do Interior, fronteira com o Peru, não consegue

atrair,  muito  menos  manter  um  quadro  de  mestres  e  doutores,  não  há  qualquer

incentivo diferenciado para fixar profissionais nestas regiões mais distantes, com custo

de vida e de trabalho elevado, tendo remuneração igual ou inferior aos profissionais

dos  grandes  centros,  tendo  que  obedecer  as  mesmas  regras  de  avaliação  para

validação do ensino ou obtenção de financiamento de pesquisa.   As desigualdades

regionais  impõem situações  injustas  mediante  critérios  “universais”:  torna-se  difícil

abrir  programas  stricto  sensu  não  dispondo  de  quadro  qualificado  somando-se  as

dificuldades com a produtividade uma vez que os pesquisadores para participar de

eventos em suas áreas, divulgar sua produção enfrentam um sobrecusto e outras 
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dificuldades para competir com os pares dos grandes centros.  

7. Como é a recepção hoje, no Acre, de profissionais que se dedicaram a

Educação ou de qualquer área tipicamente docente nas pós-graduações stricto sensu

em sua localidade?

Trabalhar na Amazônia requer estar preparado para enfrentar condições

adversas,  para  além  do  contexto  acima  explicitado,  decorrente  das  dificuldades

resultante das desigualdades regionais, geográficas e climáticas, o profissional precisa

ter  disposição para  inculturar-se,  adaptação a  costumes,  modos de  vida,  é  preciso

despir-se de preconceitos e do viés desenvolvimentista colonialista próprio da cultura

ocidental dominante, de saber o que é melhor para o outro. O Acre está situado numa

região rica em culturas, sociedades, há uma vasto patrimônio para ser conhecido e

potencializado, o desafio é preservar estudar esta riqueza e fazer com que tal riqueza

potencialize as condições de vida dos habitantes locais. Por experiência própria, se é

bem-vindo quando se é capaz de reconhecer, valorizar promover, crescer junto.

 

8.  Para  finalizar,  fale  um  pouco  sobre  suas  atuais  investigações  e

expectativas quanto a seus resultados.

Não podemos jamais desconsiderar o quão é imprescindível  a educação

escolar, sobretudo o acesso e permanência de todas as pessoas na escola, diante disso

atuamos fortemente na defesa da escola de qualidade e investigamos o processo de

universalização da educação básica no Acre, pesquisa que denominamos “observatório

da Educação Básica no Acre”. No entanto, a educação não pode estar restrita a escola

oficial comum. Temos um patrimônio cultural regional a ser valorizado e promovido 
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também  a  partir  da  escola,  daí  então  conduzirmos  a  investigação  Linguagem  e

educação  em  contextos  plurais  estudos  a  serem  realizados  por  pesquisadores  e

estudantes  vinculados  ao  Grupo  de  Pesquisa  Educação,  culturas,  identidades  e

cidadania, que coordenamos. Temos convicção de que cumprimos papel relevante na

sociedade contemporânea na defesa da educação escolar de qualidade para todos e na

defesa  da  educação  escolar  e  não  escolar  que  promova  a  cultura,  a

cidadania/florestania, enfim a dignidade de todos as pessoas, em particular no meio

amazônico.
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RESENHA

Comparar lo incomparable, de Marcel Detienne 

Por: José Provetti Junior52

jose.provetti@ifpr.edu.br

52 Es maestre en Filosofía Moderna y Contemporánea de la Universidad del Estado de Oeste de Paraná -
UNIOESTE - Toledo, maestre en Cognición y Linguagem en la Universidad del Estado de Norte Fluminense
Profesor Darcy Ribeiro - UENF / Campos dos Goytacazes / RJ, es especialista en Historia, Arte y Cultura en
la  Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa  -  UEPG /  Umuarama /  PR,  es  especialista  en  Salud  para
Maestros y Estudiantes de Primaria y Enseñanza Secundaria de la Universidad Federal de Paraná - UFPR,
es graduado y un licenciado en Filosofía por la Universidad del Estado de Río de Janeiro - UERJ . Servidor
público federal, EBTT profesor de Filosofía, establecido en el campus del Instituto Federal de Paraná –
IFPR,  en  la  ciudad  de  Assis  Chateaubriand/  PR.  Tiene  el  reconocimiento  de  los  conocimientos  y
habilidades de nivel  III  (RSCIII  -  Doctor)  por  IFPR /  SETEC /  MEC. Opera en el  cursos  Integrados de
Informática y Electromecánica. Es investigador del Centro de Estudios de Antiguidad - NEA - UERJ, el
grupo de estudio de Karl  R.  Popper -  UNIOESTE y es investigador-efectivo,  Coordinador General  del
Grupo de Investigación Filosofía, Ciencia y Tecnología - IFPR. Está afiliado a la Asociación Nacional de
Posgrado en Filosofía  -  ANPOF y  miembro de la  Sociedad Brasileña de Estudios  Clásicos  -  SBEC.  Es
redactor jefe de "IF-Sofía: revista electrónica de la investigación filosófica, científicacia y tecnológica" y
autor de "El alma en Helade: el origen de la subjetividad occidental" (2011) y "El dualismo en Platón"
(2014).
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La revisión de esta publicación se trata de la obra del  historiador  belga
Marcel Detienne.

Detienne se dedico al  estudio de la Grecia Arcaica y Clásica,  sobre todo
desde el punto de vista de la História Psicológica, de las Ideas, Comparada y sus modos
de pensar. Junto con Jean-Pierre Vernant y Pierre Vidal-Naquet ha aplicado un enfoque
antropológico a los estudios historiográficos de la Helade.

Este  procedimiento,  de  inspiración estructuralista  de Claude Lévi-Strauss
produce reflexiones inéditas bajo ángulos no tratados por la historiografía tradicional,
proporcionando un enfoque excelente la mentalidad y las prácticas socio-culturales de
los hombres de la Antigüedad griega Arcaica y Clásica.

Su doctorado se llevó a cabo en el área de estudios religiosos en la  Ecole
des Hautes Etudes en París,  en Francia,  en 1960.  Se  celebró su otro doctorado en
Filosofía y Letras, con especialización en Filología Clásica en la Universidad de Liege,
Bélgica, en 1965.

En la actualidad es profesor emérito de la Universidad Johns Hopkins en
Baltimore,  Estado Unidos.,  Director de Investigación de la Escuela Práctica de Altos
Estudios  desde  1998  y  fundador  del  Centro  para  la  comparación  de  Investigación
Corporativa de Sociedades Antiguas de  París.

Su producción bibliográfica es muy amplia, se trata de la Grecia Arcaica y
Clásica. El trabajo que está el tema de esta revisión fue publicada en Francés en 2002 y
en Inglés en 2008 y en Portugués en 2004 por la Editora Ideas & Letras, en la ciudad de
Aparecida, Sao Paulo.

En esta versión, el libro tiene 149 páginas, dividido en un prólogo y cinco
capítulos.  El  prólogo  fue  escrito  por  Detienne,  entre  los  años  1998-99,  en  las
Universidades Johns Hopkins y de Pisa.

En el Prefacio, Detienne presenta el tema de la disputa entre la etiología,
dijo la historiografía "científica" y la antropología, centrándose en la actividad 
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comparativista debido a la construcción de la llamada "historia nacional", a finales del
siglo XIX, alrededor de 1870 hasta principios del XX.

Afirma que la historia nacional excluye investigadores comparativistas, por
lo que en cierta medida casi seren contados con los dedos de una sola mano. Hasta
entonces, la antropología era historia.

Comentarios sobre la metodología que la historia comparativista adopta,
para  llevar  a  cabo esfuerzos  para  cotejar  lo  Detienne  llama "categorías  de sentido
común", con el fin de dar a la construcción de comparables que son de inmediato los
datos y no tienen por objeto establecer tipologías o morfologías.

Además del  helenista Jean-Pierre Vernant y Jean Vidal-Naquet, Detienne
indica  que  Moisés  F.  Finley  comparativista  adoptar  la  metodología  de  las
investigaciones. Sus producciones indican ese dominio cada vez comparatismo lanza
hacia las culturas y sociedades.

En el capítulo I, "Si por casualidad un antropólogo encontró un historiador",
subdividida  en  secciones","Extraños  en  el  medio  de  todo";  Entre  griegos  y
estadounidenses; El acné de la nación; La no-escrita, los que no tienen historia; Son
Marc Bloch; Cómo escribir la Historia de Inglaterra hoy?; Y en Alemania?; Para una más
justa la sociedad historiador y más igualitaria y trabajando juntos.

En este capítulo se tematiza los puntos divergentes entre la historiografía
anterior  a  1870,  las  características  más  antropológicos  y  etiológicos  y  posteriores
describen la obra de Marc Bloch y desarrollados por los nacionalistas posteriores.

En el capítulo II, titulado Construyendo comparables, los subtemas son La
singular-plural;  El  choque  incomparable;  El  monetizar  arte;  Mecanismos  de
pensamiento; Entre lo autóctono y la refundación y para ello comparar?

El  capítulo  se  presenta  una  discusión  sobre  la  propuesta  de  trabajo
comparatista  en  relación  a  establecer  comparables  entre  el  singular  y  el  plural,  la
identificación de los elementos no comparables entre los objetos de investigación, la
encuesta sobre la forma de procesar la información comparable para identificar 
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mecanismos mentales implicados en las prácticas socio-culturales de los individuos y
grupos sociales  colectivos  objeto  de estudio.  Con base en  esto,  ya  que  procesa  la
información sobre lo que es original o extranjera en comparación con la cultura.

En el Capítulo III,  denominado El poner en perspectiva los esquemas de
historicidad, si encuentra las siguientes subsecciones: la desconfianza de la historia; La
memoria y el pensamiento del historiador; Las cifras cambian; Los colores del pasado;
Un obstáculo para pensar en el pasado como algo diferente a esto: Homero y Trabajar
para uno mismo.

En  este  capítulo,  Detienne  enseña  cómo  manejar  la  historiografía
tradicional, ya que sus distintos enfoques y la forma de verificar lo que pueden o no
contribuir  al  enfoque comparatista.  Hace hincapié en la importancia del  uso de las
referencias de estas otras historias, pero poniendo entre comillas, para establecer una
mirada crítica a sus posiciones. En este punto, Detienne indica la importancia de cuidar
a anacronias y análisis del lenguaje en los procesos de cultivo utilizados para el análisis.

En el  capítulo IV, llamado La experiencia en el  campo de los politeístas,
divididas  en "El  hecho de la estructura",  con Georges  Dumézil;  Ambos modelos de
Zeus; Límites "Como Dios interviene"; A partir de la reunión de los dioses; El "reactivo":
objetos concretos; Entre los pies de Apolo, Hermes y Poseidón pasado pedestal;  La
casa de Delfos en su intimidad y Manipulai, no reacciona!

En este capítulo, sí, Detienne presenta su metodología, lo que demuestra el
análisis comparativo de los mitos de los dioses propuestos en el capítulo y, sobre todo,
lo  que  indica,  después  de  la  identificación  de  los  elementos  comparables,  la
experimentación  teórica  comparable  es  fiel  a  investigar  la  viabilidad  propuesta
comparativa. Sin ella es imposible comparativista aplicación.

En  el  capítulo  V,  reunión  Das  de  las  formas  de  las  prácticas  políticas.
Enfoques  comparativos,  se  observan  las  siguientes  subdivisiones:  Múltiples  inicios;
Prácticas  concretas;  Los  problemas  comunes;  Modelar  una  palabra  de  lugar;  Una
democracia  inventada  en  África;  Conocé  y  formar  la  res  publica;  Los  notarios,
escribanos, mensajeros, modo de la publicidad; Escribe la ley, hacerla hablar y Lugares 
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de igualdad y tipos humanos.

En este capítulo final, antes de llegar a término, Detienne comparativista
aplica su metodología en el caso de la política helénica, comparándolo con el modelo
africano de la democracia que tiene como enfoque innovador.

"Comparar el incomparable" de Marcel Detienne es un libro imprescindible
para el estudio de las Humanidades, especialmente de Historia, Filosofía y Filología,
para  permitir  la  propiedad comparable  que  permiten  lecturas  y  los  aspectos  de la
empresa nuevas y diferentes y los fenómenos históricos y sociales que conforman sus
peculiaridades.

Referencia
Detienne, Marcel .Comparar incomparable. Aparecida: Ideas y Letras, 2004.
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GRUPO DE PESQUISA EM AÇÃO

• Patrícia  de  Lara  Ramos -
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4450878T8 É
doutoranda  em Letras  pela  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  –  FURG,  é
mestra  em  Letras  –  Linguagem  e  Sociedade  pela  Universidade  Estadual  do
Oeste do Paraná – UNIOESTE, é especialista em Língua Inglesa III pela Faculdade
de Ciências Aplicadas de Cascavel – UNIPAN/ FACIAP e graduada em Letras –
Português-Inglês pela Universidade Paranaense – UNIPAR. É servidora pública
federal,  docente  de  línguas  Português-Inglês  EBTT,  lotada  no  campus  do
Instituto Federal do Paraná – IFPR da cidade de Cascavel. É pesquisadora-júnior
do  Grupo  de  pesquisas  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologia  –  IFPR,  vinculada  as
Linhas  de  Pesquisas  Educação,  Cognição  e  Linguagem  e  História,  Cultura  e
Sociedade. Recentemente saiu de uma licença maternidade e prepara projeto
de pesquisa e/ ou de extensão em sua área.

• Gustavo  Henrique  Colle  de  Carvalho -
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8279867E0 É
estudante do curso Técnico Integrado de Eletromecânica do Instituto Federal do
Paraná – IFPR, campus da cidade de Assis Chateaubriand. É pesquisador-júnior
do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologia – IFPR, vinculado a Linha
de Pesquisa Filosofia. Desenvolve pesquisa em torno da obra de Hypolite Léon
Denizard  Rivail,  vulgo  Allan  Kardec,  em  especial  sobre  a  Filosofia  Espírita,
contida em “O livro do espíritos”, sob orientação do professor Ms. em Filosofia
Moderna e Contemporânea José Provetti  Junior.  Seu projeto de pesquisa se
encontra em processo de qualificação.

• João  Pedro  Furlan  do  Prado  -
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8205611P9 É
estudante do curso Técnico Integrado de Eletromecânica no Instituto Federal do
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Paraná – IFPR, no campus da cidade de Assis Chateaubriand. É pesquisador-júnior do
Grupo  de  pesquisas  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologia  –  IFPR,  vinculado  a  Linha  de
Pesquisa  de  Filosofia.  É  bolsista  de  extensão,  financiado  pela  Fundação  Araucária.
Desenvolve projeto de pesquisa em torno da versão ao Português e investigação sobre
o livro “Biocentrism: how the life and consciusness are the keys  to understand the
Universe”, do Médico e Cientista Robert Lanza. Em outubro fez apresentação de poster
na I Feira de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação do IFPR Assis Chateaubriand. Seu
pré-projeto esta em período de qualificação, sendo divulgada, a qualquer momento, a
data e a composição de sua Banca de Qualificação de Projeto. Está sob a orientação do
professor Ms. em Filosofia Moderna e Contemporânea José Provetti Junior.

• Lucas  Lopes  Cantídio  -
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4817730U2 É
estudante do curso Técnico Integrado de Informática do Instituto Federal  do
Paraná – IFPR, campus da cidade de Assis Chateaubriand. É pesquisador-júnior
do  Grupo  de  pesquisas  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologia  –  IFPR,  vinculado  as
Linhas de Pesquisas Filosofia, Ciência da Informação, Engenharia Computacional
e  Teorias  Computacionais  da  Mente.  É  bolsista  de  extensão  da  Fundação
Araucária,  desenvolvendo o  projeto de pesquisa  e  extensão denominado “A
Ilíada  em  3D”.  Lidera  uma  equipe  de  trabalho  na  produção  do  jogo  cujos
membros são voluntários e está em período de qualificação de seu pré-projeto.
Em breve serão divulgados a data e a composição de sua Banca de Qualificação
de Projeto.  Está sob a orientação do professor Ms. em Filosofia Moderna e
Contemporânea José Provetti Junior.

• Matheus  Daltoé  Assis  -
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8740168D1 É
estudante do curso Técnico Integrado em Informática do Instituto Federal do
Paraná – IFPR da cidade de Assis Chateaubriand. É pesquisador-júnior do Grupo
de  pesquisas  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologia  –  IFPR,  vinculado  a  Linha  de
Pesquisa de Filosofia. Desenvolve projeto de pesquisa, intervenção e extensão
sobre Grêmio Estudantil do campus do IFPR – Assis Chateaubriand. Faz parte da
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Comissão de Implantação do Grêmio Estudantil. Está sob a orientação do professor Ms.
em Filosofia Moderna e Contemporânea José Provetti Junior.

• Monica Cristina Kalb - http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?

id=K8513712J9 É graduanda em Física pelo Instituto Federal do Paraná – IFPR – Foz do

Iguaçu  e  Técnica  em  Hidrologia  pela  mesma  instituição.  É  pesquisadora-júnior  do

Grupo  de  Pesquisas  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologia  –  IFPR,  vinculada  as  Linhas  de

Pesquisas  sobre  Educação,  Cognição  e  Linguagem  e  Ensino  de  Matemática,  Física,

Química,  Biologia  e  Ciências  em  Geral.  Está  sob  orientação  do  professor  Dr.  em

Educação Alexandre Zaslavsky.
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Lançamento

Por: Tigo Valenciano & Rafael Egídio Leal e Silva

Vivenciamos  na  atualidade  uma  forte  turbulência  política  em  todos  os
âmbitos. Nunca a política esteve tão desacreditada como agora. Assistimos uma crise
forte da qual ainda sabemos como será seus rumos e desdobramentos. Apesar deste
mar  revolto  e  de  incertezas,  o  pensamento  brasileiro  é  brindado  com  uma  obra
importante,  fruto  de  profunda reflexão de  seus  autores,  Tiago Valenciano e  Rafael
Egídio Leal e Silva.

O  livro  “Política  Brasileira:  como  entender  o  funcionamento  do  Brasil”,
nasce como o preenchimento de uma lacuna no mercado editorial e principalmente na
ciência  política.  A  obra  dos  escritores  tenta  explicar,  de  maneira  resumida,  como
funciona a política no Brasil, dentro do âmbito da ciência política.

Tiago e Rafael pretendem, de maneira simples e objetiva, explicar desde a
introdução ao glossário final, que a política não é um bicho de sete cabeças e que,
apesar das incompreensões da atualidade, deve ser compreendida pelos brasileiros.

Esta obra é organizada em seis partes. A primeira destina-se a explicar o 
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universo da política, do poder, das formas de governo e a democracia, em especial, a
do  Brasil.  Na  segunda  parte,  os  autores  Tiago  e  Rafael  definem  qual  é  e  como
funciona o sistema político brasileiro e a tripartição do poder. Na terceira parte, as
principais  ideologias  políticas  existentes  são  estudadas.  E  a  principal  questão
discussão aberta nesta parte é: afinal, ainda existem ideologias políticas no Brasil?
Na sequência, na quarta parte, os autores demonstram os partidos e as eleições no
país. Na quinta, os autores abordam qual é o sistema eleitoral do Brasil e um dos
temas do momento: a reforma política. A parte final tende a demonstrar porque a
política no Brasil é algo tão complexo de ser compreendido. O trabalho é encerrado
como um glossário com os principais conceitos abordados no livro.

Divulgação:

VOCABULÁRIO PENTALÍNGUE: KVINLINGVA VORTARETO

Por: Luiz Fernando Pita53

53 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.
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&
Maira Nobre54

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

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.

JPJ Editor

É Diretor de Ensino da Associação Esperantista do Rio de Janeiro – AERJ.
54 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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Site do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR

http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/

O sítio do Grupo de pesquisas foi  elaborado para a veiculação das

produções  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  dos  pesquisadores-efetivos,

pesquisadores-colaboradores e pesquisadores-júniores da equipe investigativa.

Corresponde à demanda do Projeto de pesquisa, que visa a socialização

e democratização de todos os saberes e conhecimentos produzidos pela equipe

investigativa, nos moldes de geração de Filosofia, Ciência e Tecnologias sugerido

pelo referencial teórico do Grupo, o filósofo e epistemólogo Karl Raymund Popper.

O  sítio  é  composto  por  páginas  de  “Atualidades”,  “Coordenações”,

“Quem  somos  e  o  que  pensamos”,  “Lista  de  pesquisadores”,  “JPJ  Editor”,  se

subdividindo  este  site  em:  “Títulos”,  “Vídeos-aula”,  “Orientações  para  pedidos

físicos de livros ou vídeos” e “Centro de análise de obras para publicação”.

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,

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?
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A  obra  se  encontra  disponível,  gratuitamente,  no  sítio

http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/#!ttulos/ch3p

Investigações Filosóficas-Sophia: Umuarama – 2012 – Filosofia, Educação e Autonomia

Organizado por:
Alan Rodrigo Padilha

Rafael Egídio 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 
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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

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 
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“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.

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
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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).

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”
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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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Chamadas públicas

1. Janeiro/ 2016 – Ensino de Matemática, Física, Química, Biologia e

Ciências em Geral

Próximas chamadas

1. Abril/ 2016 – Idioma Internacional Neutro – Esperanto.

2. Julho/ 2016 – Ciências da Informação, Engenharia Computacional e Teorias

Computacionais da Mente

Informações e inscrições através do sítio:

http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/
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