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APRESENTAÇÃO 

 

 

A atividade filosófica, como prática livre da reflexão, não pode 

considerar alguma verdade como definitivamente alcançada, e 

incita a respeitar as convicções de cada um; mas ela não deve, 

em nenhum caso, sob pena de negar-se a si mesma, aceitar 

doutrinas que neguem a liberdade de outrem, injuriando a 

dignidade humana e engendrando a barbárie. (UNESCO. 

Philosophie et Démocratie dans le Monde - Une enquête de 

l'UNESCO. Librairie Génerale Française, 1995. p.14). 

 

 

Entre a popularização e a banalização: qual o papel da filosofia? É 

uma obra que reúne contribuições de professores estudantes 

pesquisadores que participaram do I Encontro Nacional de Filosofia da 

UNINTER realizado em Curitiba no Campus Divina Providência em agosto 

de 2019. Estudantes, professores e pesquisadores de todo o Brasil, 

participaram desse evento que foi realizado tanto na modalidade 

presencial com a distância.  

Os textos aqui a publicados foram organizados com base nos eixos 

de pesquisa que nortearam o recebimento e a avaliação dos trabalhos 

apresentados na forma de resumos expandidos no I Encontro Nacional de 

Filosofia da UNINTER. Toda a estrutura dos trabalhos foi mantida de modo 

a oferecer ao público leitor um retrato fidedigno das ações de pesquisa e 

iniciação científica realizadas e os resultados alcançados.  

O texto que abre essa coletânea reproduz a conferência inicial 

proferida pelo decano do Coentro Universitário Internacional UNINTER, 

professor Dr. Alvino Moser que  entre outras questões fundamentais, que 

a era em que vivemos é do domínio da tecnociência e da tecnologia, 



 
 

dominadas pelo utilitarismo e consequencialismo pragmático, em que 

impera a norma de que a linguagem deve ser simples direta e não longa. 

Assim, aponta nas suas considerações, três regras para quem escreve 

hoje: Escreva frases curtas; redija com frases bem curtas; enuncie suas 

ideias em frases muito bem curtas. 

O próximo trabalho aqui publicado assinado por Cristiane Rios, 

analisa em que consiste a filosofia como salvação em Luc-Ferry. Parte da 

afirmação de que tanto a filosofia como a religião, desenvolvem o tema, 

ambas, porém, segundo o filósofo, consideram o princípio de que todo ser 

humano tem consciência de sua finitude enquanto indivíduo, angustiando-

se perante a certeza do irreversível, de que um dia ele e seus entes 

queridos irão desaparecer e a inquietude que causa essa realidade, que 

por vezes lhe parece insuportável, gera um sentimento desesperador que 

se direciona à procura de alívio e salvação. 

O texto seguinte, intitulado: Apontamentos na política de Espinosa 

é de autoria de Ethannyn mylena Moura Lima Constantino e estuda o 

entendimento de Espinosa sobre a política, enquanto estrutura social 

humana pela qual o poder é cedido a um governante ou a uma instituição, 

que por sua vez adquire, em larga escala, os mesmos afetos e razões de 

seus elementos constituintes, os indivíduos. Segundo a autora do 

trabalho, a política que define a estrutura social na qual se insere o 

homem é, segundo Espinosa, indissociável dos afetos e da razão do 

mesmo, e de seu desejo de perpetuação, e sendo a ética o estudo material 

do comportamento social deste mesmo homem, de seus valores e 

propósitos, vê-se uma estrutura de microcosmo e macrocosmo no qual a 

sociedade e seu governo refletem as pessoas que lhe constituem. 

Os próximos dois trabalhos elaborados por Daniele Lopes Oliveira, 

debruçam-se sobre a temática da biopolítica e do esvaziamento da política 

em Hanna Arendt. Segundo a autora, nos estudos realizados por Arendt, 

fica evidente que na modernidade, a lógica privada ganha dimensão 

pública e política, e passam a se constituir numa esfera administrativa 



 
 

atribuída ao Estado, que a fim de garantir sua efetividade passa a se 

preocupar com a vida e saúde do cidadão, para que este produza mais e 

sirva à própria finalidade. Essa é uma nova filosofia política, que irá 

ganhar potência a partir do século XX. 

Já o texto, intitulado: as dimensões da pessoa segundo a 

antropologia personalista de Emmanuel Mounier, tem como autor Felipe 

Freitas de Araujo Alves e aborda as dimensões da pessoa segundo a 

antropologia personalista do filósofo francês, Emmanuel Mounier. O 

ensaio apresenta as dimensões da pessoa em seus aspectos corpóreo, 

intersubjetivo, espiritual e ético. Tais dimensões abrangem a pessoa 

inserida num contexto individualista e pautado pelo hedonismo. Desta 

forma, a pessoa vive uma crise que leva ao desrespeito à dignidade da 

pessoa humana. 

O trabalho seguinte foi elaborado conjuntamente por Douglas 

Henrique Antunes Lopes e Naccer Cayc Ribeiro Donato. O título: “As 

periferias sem o julgo de Deus, uma análise da teoria geral das violências 

nas zonas urbanas do Brasil”, sintetiza o objetivo metodológico dos 

autores, que a partir do filme Cidade de Deus e outras produções 

audiovisuais, buscam percorrer as principais justificativas dadas para a 

violência no Brasil, comprovando a existência de um sistema de violência, 

que tem nas periferias das zonas urbanas brasileiras seus principais 

centros. Para os autores as mudanças atuais que ocorrem são os 

desenvolvimentos das mídias digitais que permite a superexposição 

dessas violências, que por um lado geram ações sociais e políticas mais 

efetivas, por outro, aterrorizam os indivíduos sociais pacíficos e 

influenciam outros a confrontarem os valores da ética e da moral 

proporcionada pelo reflexo da busca do bem comum. 

 

No próximo trabalho: “Implicações da manipulação genética 

humana. Uma reflexão partir de Hans Jonas”, Roberto Rohregger analisa 

como o avanço da biotecnologia acena para a possibilidade de 



 
 

manipulação genética humana. Possibilidade essa que já vem se 

realizando conforme o pesquisador He Jiankui demonstrou na edição 

genética que realizou. Para Rohregger, a filosofia de Hans Jonas nos 

apresenta uma série de reflexões sobre o impacto da manipulação 

humana e os riscos que isto pode trazer para as gerações futuras. Assim, 

necessitamos aprofundar os debates e reflexões para que possamos 

avaliar o desenvolvimento tecnológico humano para efetivamente 

garantir a manutenção da vida autenticamente humana para próximas 

gerações. 

Nessa mesma perspectiva, Roberto Rohreger no texto seguinte 

realiza um levantamento sobre o estado da arte com relação à filosofia 

transhumanista procurando avaliar as concepções do transhumanismo no 

diálogo com a filosofia. Para tanto, realizou uma pesquisa bibliográfica de 

artigos google acadêmico pelo termo “transhumanismo” e selecionado 

com maior relevância e aprofundamento no tema proposto. O texto 

aponta indicativos de que o desenvolvimento científico, tecnológico e 

biotecnológico voltado para o desenvolvimento das potencialidades 

humanas, pode ser utilizado de forma mais ampla e profunda por aqueles 

que detêm o poder econômico. Aliado a este aspecto fica a questão da 

compreensão ontológica do ser, limitando-o perigosamente ao âmbito 

biológico, ignorando a sua amplitude existencial. Porém demonizar o 

desenvolvimento tecnológico-científico seria um erro, neste caso a 

prudência é essencial. 

No trabalho intitulado: Leituras ricoeurianas sobre ideologia e 

utopia, Manoel Coracy Saboia Dias, revisita as leituras ricoeurianas sobre 

o entrecruzamento necessário entre ideologia e utopia na estrutura 

essencialmente conflitiva do imaginário social e cultural ao longo do 

itinerário filosófico.  

No próximo texto da coletânea, Marisol Guilherme de Souza realiza 

uma breve análise sobre o feminismo branco (ou feminismo hegemônico) 

presente na obra “O Conto da Aia”, de Margaret Atwood, e busca explicitar 



 
 

como a falta de abordagem de questões raciais (ou pouca abordagem) é 

dada pela autora durante a narrativa da história, fazendo um link com a 

interseccionalidade dentro do movimento feminista. Considera-se o 

contexto em que o livro foi escrito, apontando para o fato de como o 

movimento feminista estava se movendo nos Estados Unidos, que é onde 

se centra a narrativa, em especial o feminismo negro, que tecia (e ainda 

tece) críticas ao feminismo branco. 

No próximo trabalho, intitulado: O valor da esperança no 

pensamento de André Comte-Sponville, Cecília de Souza Pestana, Daniel 

Aparecido Pires e Daniele Alexandra Bonetti analisam o valor da 

esperança sob a perspectiva do filósofo francês André Comte-Sponville. 

Para isso apresentam uma pequena história da esperança, seu valor como 

sentimento, através da literatura, desde sua aparição na mitologia grega, 

seu desenvolvimento na ideologia platônica e a mudança de paradigma 

com o surgimento do Cristianismo.  

Em: “Sócrates: o modelo de pensador para Hannah Arendt”, que é 

o décimo segundo trabalho dessa coletânea, Izaquiel Arruda Siqueira 

reflete sobre a presença da figura de Sócrates no pensamento teórico-

político de Hannah Arendt. Para tanto, visita as obras de Arendt que 

tratam de Sócrates, como também, de comentadores que se debruçaram 

sobre tal temática. Os resultados nos mostraram que, a partir das 

reflexões arendtianas, Sócrates é visto como um filósofo que conseguiu 

unir em sua vida o pensamento e a política, e por isto, sua figura é tão 

cara para o pensamento de Hannah Arendt. 

Na sequência, Everton Marcos Grison trata da formação do 

professor de filosofia a partir da experiência do mestrado profissional 

(prof-filo). Grison apresenta alguns resultados obtidos a partir do 

desenvolvimento de pesquisa em Mestrado Profissional em Filosofia na 

Universidade Federal do Paraná, investigando o ensino de filosofia e a 

formação por intermédio do conceito. Para o autor, o ensino de filosofia 

pensado a partir dessa perspectiva, alicerçado pelos desenvolvimentos 



 
 

reflexivos do filósofo Theodor Adorno, seja no aspecto teórico ou prático, 

se desenvolve como atividade de resistência diante dos diferentes 

contornos de exclusão orquestrados pela cultura no ambiente escolar. 

No trabalho, intitulado: a importância e ressignificação dos estudos 

filosóficos na realidade atual do ensino médio, Adriana Fidelis Silva 

ressalta o valor da filosofia na tarefa de formar cidadãos, ultrapassa a 

ideia de cidadão social que apenas cumpre seu dever como estudante ou 

trabalhador. Segundo a autor, para que o indivíduo tenha a oportunidade 

de autoconhecimento e conhecimento de mundo, é essencial que possa 

contar com estudos que lhe proporcionem tomar conhecimento da sua 

integridade como pessoa, como cidadão e como eterno estudante.  

Em “Apresentação de portfólio e debates de estudo de caso como 

prática formativa dos discentes de Filosofia do polo Cascavel centro, 

novamente Cecília de Souza Pestana, Daniel Aparecido Pires e Danielle 

Alexandra Bonetti analisar como as apresentações e discussões de estudo 

de caso auxiliam na formação dos alunos de ensino superior em Filosofia 

na modalidade EAD. Ressalta-se a importância de atividades práticas e 

do debate reflexivo para formação dos acadêmicos do curso em pauta.  

Eurilene do Rosário Galúcio Rêgo, no décimo quinto trabalho, trata 

da autoestima do professor de filosofia como fortalecimento para o 

processo de ensino e aprendizagem. Para a autora, o Professor de 

Filosofia como agente social precisa estar em sintonia com as novas 

mudanças que ocorrem no atual contexto da sociedade, onde o mesmo é 

chamado a responder às novas exigências impostas pela Educação. 

Assim, as mudanças ocorridas na educação que focaliza a formação 

integral do ser humano são importantes para estimular a busca do 

conhecimento que favorece o processo de aprendizagem que, no atual 

contexto vem desencadear ainda mais a necessidade de se trabalhar 

valores humanos. 

No texto seguinte, Gabriella Senra analisa a concepção 

antropológica de Confúcio e sua filosofia sobre a natureza humana. 



 
 

Segundo Senra, Confúcio foi uma figura extremamente influente para a 

cultura chinesa, conhecido por ter sido o primeiro a encorajar a educação 

para todas as pessoas na China como: “O Professor dos Professores”. 

Izaquiel Siqueira, no texto: “É possível formar para o pensamento? 

Contribuições arendtianas para a dimensão formativa da educação”, 

reflete sobre a presença do pensamento dentro da educação escolar a 

partir das lentes teóricas arendtianas. Nesta perspectiva se torna difícil 

pensar numa educação escolar onde o pensamento seja ensinado de 

forma instrumental. Entretanto, quando se leva em consideração a 

transmissão da tradição, o pensamento, de alguma maneira, é 

potencializado durante o processo de ensino-aprendizagem, pois os 

sujeitos implicados neste processo dialogam com um passado, sendo o 

diálogo interior o próprio pensar. 

No próximo trabalho da coletânea, “Educação a Distância e inclusão 

social pelas ferramentas digitais”, Luís Fernando Lopes e Melissa Probst 

analisam a Educação a Distância, suas metodologias e a relevância da 

tecnologia como suporte para fins educacionais, tendo em vista a inclusão 

social. Entre outros benefícios, destacam a flexibilidade de horário e a 

mobilidade como motivos que levam estudantes a optarem por essa 

modalidade. 

O trabalho seguinte da coletânea, intitulado: “Entre tédio e 

criatividade na escrita em avaliações formais de Filosofia” é assinado por 

Rodrigo Francisco Barbosa que apresenta, de modo geral, algumas 

reflexões sobre a prática da escrita em avaliações formais na educação 

básica analisadas no primeiro semestre letivo de 2019. O objetivo 

específico do autor consiste em apresentar heuristicamente tais reflexões 

sobre essa prática da escrita coletada em avaliações formais na tentativa 

de iniciar um debate sobre escrita e subjetividade no ambiente escolar, 

bem como, salientar o amplo campo do problema relacionado a escrita e, 

assim, em alguma medida, “mostrar a relevância cognitiva da 



 
 

materialidade do texto” em todas as suas possibilidades inclusive e, 

especialmente, no ambiente escolar e seu enfrentamento burocrático. 

Maria Aparecida da Cunha Lopes e Luís Fernando Lopes, no texto: 

Filosofia no Ensino Fundamental: crianças com pensamento reflexivo e 

responsável, a partir de um revisão bibliográfica, analisam alguns pontos 

pertinentes ao ensino de filosofia para crianças, assim como a condição 

de crianças que sofreram a perda da família e o que isso acarreta na base 

para sua formação. O estudo considera principalmente os estudos de 

Franklin (2016), Lipman (1990), e sobretudo as pesquisas de Winnicott 

(2012)  com crianças em seus lares ou longe desses e as consequências 

dessa privação com a chancela de Capelatto (2019), mostrando o que a 

falta da família pode acarretar no desenvolvimento humano.   

Robson Felix Nogueira, assina o vigésimo segundo trabalho que 

compõe esta coletânea e analisa as condições para o ensino de Filosofia 

no ambiente escolar. Através de uma hermenêutica historicamente 

informada busca compreender o processo do ensinar filosofia. Procura 

uma interpretação sobre a dicotomia apresentada por Immanuel Kant em 

sua obra Crítica da Razão Pura sobre “não se pode aprender filosofia, mas 

apenas aprender a filosofar,” e discorre sobre como este processo vem 

acontecendo na disciplina de Filosofia no ambiente escolar. 

No texto: Jornal Escolar o Corujinha como ferramenta para o ensino 

de Filosofia no Ensino Médio, Ricardo de moura borges, Maria Mariele de 

Sousa e Jairton James Gonçalves apresentam reflexões e socializam os 

resultados construídos a partir da experiência de uma intervenção 

pedagógica no ensino de Filosofia a partir do uso da técnica do jornal 

escolar. A intervenção foi realizada na Escola Estadual Pedro Evangelista 

Caminha, com o desenvolvimento do Jornal “O Corujinha” no intuito de 

socializar o conhecimento produzido a partir dos conteúdos de Filosofia, 

que são utilizados para a produção de textos de teor jornalístico. 

Diego Martins, assina o texto: “Metodologias ativas na disciplina de 

Filosofia no Ensino Médio Politécnico”. No trabalho o autor considera que 



 
 

metodologia ativa é aquela capaz de oportunizar momentos que 

aproximam o jovem do conhecimento e que valorizam e colaboram para 

desenvolvimento do grande potencial protagonista que o estudante possui 

não somente em sala de aula como também em outros momentos e 

espaços de sua vida. 

No próximo trabalho da coletânea, Silvio Takeski Tamura no texto 

intitulado: “o minotauro: literatura infantojuvenil como ferramenta 

pedagógica do ensino de Filosofia tece algumas análises sobre a literatura 

infantojuvenil enquanto material de ensino da Filosofia. Segundo o autor, 

o paradigma de que os conteúdos filosóficos eram direcionados para o 

público adulto, sobretudo em níveis de graduação e pós-graduação foi 

sendo modificada, passando a Filosofia a integrar os currículos de 

diferentes níveis. Em 1970, por exemplo, algumas apostilas foram 

veiculadas em linguagem mais acessível, voltada para o público juvenil. 

“Reflexões sobre a educação como espaço de governamentalidade 

e de biopoder” é o título do vigésimo sexto trabalho da coletânea que tem 

com autoras: Melissa Probst e Sandra Pottmeier. O trabalho ancorado nos 

escritos foucaultianos reflete sobre o direito à educação a partir da 

perspectiva analítica da governamentalidade dos corpos e das estratégias 

de biopoder. A governamentalidade a partir do que preconiza Foucault é 

compreendida na articulação entre saber (economia política), 

instrumentos (dispositivos de segurança) e a população (sobre a qual 

atua). Os resultados apontam que as relações de poder exercidas a partir 

da hegemonia de um grupo vem buscando manter a ordem social já 

estabelecida.  

Lucas Almeida Silva em: “A metalinguagem da vida pela imagética 

cinematográfica: Sartre em cisne negro de Aronofsky”, analisaa a relação 

entre a construção imagética proposta por Sartre e o discurso 

cinematográfico presente no filme Cisne Negro, de Darren Aronofsky. A 

partir da análise de discurso, falas e contextos centrados na personagem 

principal, Nina, uma bailarina que sofre com um complexo de 



 
 

insuficiência, foram analisados, de modo a verificar em que medida a 

construção imagética de inter-realidades se dá, considerando-se 

influências internas e externas aos problemas enfrentados pela 

personagem em questão. 

Filipi Augusto Batinga Simões aborda os aspectos epistêmicos-

filosóficos das Políticas de Ação Afirmativa (Action Afirmativy) a partir do 

território hermenêutico que discursam sobre a autenticidade desses 

instrumentos enquanto consecuções de Justiça Igualitária e Equidade e 

as relações com Princípio da Diferença. Tais premissas argumentam 

conceitualmente o arcabouço teórico do liberalismo igualitário que 

exerceram considerável influência nas concepções do Direito (National 

Labors Relations Act) e das Políticas Educacionais de Ensino Superior 

estadunidenses e demarcaram tendências de implementação na Educação 

Brasileira no início do século XXI.  

No trabalho seguinte que compõe esta coletânea, Leonardo Bricio 

Araujo Aragon, Lucas Soares da Silva, Phâmala Alves Nogueira, Elizabeth 

Coreira da Silva e Elton Moreira Quadros analisam a memória em seu 

nível prático-político em Ricoeur. Os autores explicitam como a 

manipulação da memória pelos possuidores do poder político se relaciona 

com as fragilidades próprias na formação e manutenção da identidade 

(pessoal ou coletiva).  

Silvio Takeshi Tamura com o texto: “O naturalismo em Aluísio 

Azevedo: ensino de literatura e filosofia em interdisciplinaridades”, 

aborda algumas análises interdisciplinares sobre as relações entre 

literatura e filosofia, imbricadas na metodologia de ensino destas duas 

áreas do conhecimento, tendo como objeto de estudo o romance O 

Cortiço, do escritor Aluísio Azevedo. O autor explica que num passado 

recente as disciplinas eram ministradas multidisciplinarmente, 

entretanto, sem relações diretas entre elas. Na Contemporaneidade, 

paulatinamente, os campos educacionais se aproximam cada vez, 



 
 

formando diálogos recíprocos, compondo interlocuções frutíferas em sala 

de aula. 

Em “Santo Agostinho e o diálogo com Platão”, Fernando Suff analisa 

como o discurso cristão precisava se sofisticar no começo da era 

medieval, seria necessária uma defesa mais racional da fé para fornecer 

uma base mais consistente contra pensamentos contrários. Foi na filosofia 

grega que pensadores cristãos encontraram substrato teórico para 

justificar e defender racionalmente os dogmas cristãos. Nesse sentido, 

Agostinho encontra na filosofia de Platão, um meio para justificar 

racionalmente conceitos como de uno, de bem e de alma. 

Luiz Raimundo Moreira de Carvalho no trigésimo primeiro trabalho 

da coletânea, analisa algumas visões sobre tecnologia e explicita como as 

diferentes percepções pessoais sobre a tecnologia e sua influência no 

mundo podem ser analisadas conforme diferentes referenciais teóricos e 

metodológicos. O trabalho apresenta uma classificação das visões sobre 

tecnologia segundo quatro categorias: determinista, instrumentalista, 

substantivista e crítica. A análise contempla um levantamento estatístico 

feito a partir de um questionário aplicado a 84 pessoas. As categorias de 

análise classificam as respostas e traçam perfis dos respondentes quanto 

às suas percepções sobre tecnologia. 

No trabalho intitulado: Walden, de Thoreau, como exercício 

espiritual, Paulo Júnior Bastista Lauxen procura explicitar como Walden 

de Henry D. Thoreau (1817-1862) é passível de ser caracterizada como 

aquilo que Pierre Hadot (1922-2010) chamou de exercício espiritual. Para 

tantoconsidera em que sentido Hadot compreende a filosofia como um 

“modo de vida” e, mediante tais considerações, aponta como o conceito 

de exercício espiritual torna-se central em sua obra. O texto apresenta 

ainda, em que sentido é possível ler a obra de Thoreau, de um lado, como 

expressão da permanência da Filosofia tal como engendrada no período 

Antigo e, de outro, como uma prática de “transformação” de si e do outro. 



 
 

Josiel Artigas Machado Lopes e Douglas Henrique Antunes Lopes 

abordam a assimetria casrtesiana entre o físico e o mental e  analisam os 

aspectos epistemológicos do método cartesiano, assim como sua 

aplicação na concepção dualista entre mente e corpo e tecem 

considerações sobre essa assimetria cartesiana permanece irrefutável, o 

que possibilita a continuidade de estudos científicos na área da 

Neurociência. 

Lisanil da Conceição Patrocínio Pereira, no trabalho: fenomenologia 

da percepção em Merleau-Ponty, apresenta uma discussão metodológica 

sobre a fenomenologia. A discussão se desenvolve no sentido de nos 

ajudar a compreender como a fenomenologia está no cotidiano das 

pessoas através de pensadores acessíveis seja na educação como na 

filosofia. 

No texto: Influências possíveis nas meditações cartesianas, os 

autores, Roberto Rigaud Navega Costa e Tatiane dos Santos Navega 

analisam as contribuições de Santo Anselmo, São Tomás de Aquino e de 

Francisco Sanches ao trabalho revolucionário de René Descartes. 

Descartes é apresentado como tendo inaugurado a modernidade na 

Filosofia. Apontado como um gênio de seu tempo, Descartes pode ter 

sofrido a influência de mais filósofos precedentes, principalmente em suas 

Meditações.  

Robson da Rosa Barcelos, no texto: “Memória episódica e emoções: 

a hipótese do marcador somático”, analisa a relação entre emoções e 

memórias episódicas. Dessa forma, as emoções desempenham um papel 

de marcador somático (contextual) ligando-se com as memórias 

episódicas, que consequentemente podem motivar ações e têm 

consequências expressivas sobre a cognição humana, pois, as emoções e 

o conhecimento podem ser utilizados pelo agente como motivador para 

ação em conformidade com o contexto. 

Por fim, os autores, José Ricardo Oliveira Mello, Mirtes Ingred 

Tavares Marinho, Marcella Marques dos Santos Cirillo e Elton Moreira 



 
 

quadros discutem as contribuições de Agostinho no campo da teoria da 

memória, evidenciando os aspectos do subjetivismo da obra Confissões 

que deu início ao conceito de “memória pessoal” e inaugurou a chamada 

“tradição do olhar interior” nos estudos de memória. 

Esperamos que as contribuições aqui reunidas possam colaborar 

para o desenvolvimento da pesquisa filosófica e das ciências humanas de 

maneira geral. Em tempos de pandemia nos quais a necessidade da 

ciência se reafirma em meio ao radicalismo e a ignorância de alguns que 

insistem em colocar seus interesses egoístas acima do respeito ao ser 

humano e do bem comum, publicar uma coletânea de textos filosóficos 

oriundos do esforço de professores e estudantes comprometidos com a 

pesquisa e iniciação científica é uma atitude nobre e corajosa que revela 

a esperança e perseverança de quem acredita na educação como 

locomotiva do desenvolvimento humano.  

 

 

Curitiba, 11 de junho de 2020. 

 

Os organizadores.  

 

 

  

 

 

  



 
 

PREFÁCIO 

 

 A filosofia tem uma prática que, por vocação, é pública e realizada por 

meio do debate público. Seja em sua prática na ágora grega, seja por 

meio da crítica de posições teóricas no espaço público, a filosofia não pode 

prescindir, simultaneamente, de estar historicamente situada sem perder 

seu rigor, bem como continuamente aberta ao crivo crítico e às revisões. 

Isso significa que, se temos que pensar minimamente um papel à filosofia, 

então ela tem de estar sempre engajada com um contexto de atuação – 

em termos sociais, culturais, morais, etc., – e é exercida no interior de 

um espaço de razões em que posições teóricas são testadas, remodeladas 

e escolhidas conforme a melhor explicação para um contexto. Nesse caso, 

a filosofia está sempre no mundo e vinculada às condições históricas 

específicas, mas se exerce com o rigor crítico em que ali está ausente 

convicções e autoritarismo. Tão logo a filosofia perde seu engajamento 

com as situações concretas de vida, então ela se torna diletante e elitista; 

e tão logo o rigor e o crivo crítico das revisões teóricas estão ausentes do 

debate filosófico, então aí vigora o autoritarismo e a banalização, 

prevalecendo as convicções e o obscurantismo autoritário. Qualquer um 

que queira filosofar, deve então se atentar aos problemas concretos da 

vida e do mundo, bem como estar aberto a testar, revisar e transformar 

suas posições em um espaço de razão, do contrário, estaremos diante da 

banalização e do obscurantismo. Se essa hipótese é plausível, então para 

além da reflexão sobre o papel da filosofia, é preciso observar que o 

exercício filosófico carrega também desafios. O desafio de engajar-se na 

reflexão sobre o contexto em que nos inserimos; o desafio da crítica – 

tanto da sua estruturação rigorosa, quanto da abertura às revisões; mas 

também o desafio da transformação, em que a filosofia não apenas 

investiga o mundo e as situações em que nos inserimos, mas também 

pretende transformar essas mesmas condições, bem como transformar 



 
 

aquele mesmo que investiga, em um movimento de autotransformação. 

Certamente a lista de desafios é mais ampla, mas esses que apontamos 

se coadunam com as duas premissas a partir das quais partimos para 

vislumbrar o papel da filosofia: um pensamento historicamente situado e 

o exercício da crítica. 

 Quando falamos que a filosofia deve ser popular, significa que a 

vocação à filosofia está em cada um de nós, no sentido de sermos capazes 

de investigar o espaço mesmo em que estamos inseridos. Qualquer um 

pode e deve realizar essa investigação. A filosofia não é apenas para 

“filósofos”, nem deve estar desconectada do mundo e nem sequer 

sequestrada no interior dos muros da universidade. A filosofia tem uma 

função política em sentido amplo: está sempre historicamente situada e 

permeia todas as esferas da vida humana: social, religiosa, política, 

econômica, artística, etc. A filosofia é filha do seu tempo, mas também 

deve ser capaz de dar as costas a ele, no sentido paradoxal e simultâneo 

de pertencer e despertencer. Pertence ao tempo no sentido de que 

absorve cada uma das estruturas nas quais estamos inseridos, mas 

também tem de despertencer no sentido de ser a “má consciência” do 

próprio tempo, como escreveu Nietzsche no aforismo 212 do seu livro 

Para além de bem e mal, ou seja, dar as costas ou tomar distância do 

próprio tempo, paradoxalmente, estando nesse mesmo tempo. Assim é 

que a filosofia incomoda, causa estranhamento e mal-estar. Para 

empregar ainda uma expressão nietzscheana, essa condição paradoxal de 

pertencer e despertencer a um tempo foi caracterizada por Nietzsche 

como “extemporaneidade”, expressão essa reutilizada posteriormente 

pelo filósofo italiano Giorgio Agamben para definir o sentido mesmo de 

ser “contemporâneo”. Logo após citar a noção de ‘extemporaneidade’ de 

Nietzsche, Agamben define da seguinte maneira aquele que é 

“contemporâneo”, i.é., que pertence e se distancia, simultaneamente, do 

próprio tempo:  

 



 
 

Nietzsche situa a sua exigência de “atualidade”, a sua 
“contemporaneidade” em uma relação ao presente, numa 
desconexão e numa dissociação. Pertence verdadeiramente ao 
tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide 
perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões e 
é, portanto, nesse sentido, inatual; mas exatamente por isso, 
exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele 
é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o seu 
tempo. (Agamben, 2009, p. 58s.) 

  

 Cada um de nós então assume as estruturas da sua época e do seu 

espaço, mas também é preciso o esforço teórico de dissociação em 

relação a essas mesmas estruturas, dando as costas a elas tão logo delas 

tomamos distância. Um pensamento historicamente situado, pois, implica 

a consonância da proximidade à situação e suas estruturas e o 

estranhamento simultâneo a elas; associa e desassocia, conecta e 

desconecta; engaja-se ao se aproximar e pertencer ao tempo, e distancia-

se ao formular em termos teóricos esse mesmo tempo. Pertencer ao 

tempo, ser ‘contemporâneo’ ao tempo e poder tomar distância para 

investigá-lo é uma das tarefas imprescindíveis da filosofia. Mais do que 

historiografia de ideias, a filosofia assume então um papel político de estar 

no mundo, mas dar as costas a ele justamente para analisá-lo, numa 

espécie de relação de estranhamento que atinge seu paroxismo 

justamente porque precisa acontecer de maneira simultânea. 

 Se nesse sentido a filosofia é popular, pois cada um de nós exerce 

e tem de exercer essa função política de pertencimento e estranhamento 

ao mundo e às situações, mas de modo algum ela precisa ser banal, 

justamente porque é acompanhada do exercício teórico da crítica. Nesse 

caso, a filosofia não precisa mais ter a função fundante das coisas, no 

sentido de dar a elas “a” justificativa última tal como a filosofia assumiu 

por muito tempo. Ao contrário, a filosofia pode ser guardadora do lugar 

da racionalidade e intérprete do mundo, tal como Habermas formulou, ou 

seja, pode renunciar à função de ser indicadora de lugar para as ciências 

e juíza das instâncias da cultura, notadamente a ciência, moral e a arte, 



 
 

deslocando sua pretensão de fundamentação de tais instâncias à 

interpretação das condições culturais, ao mesmo tempo em que zela pelo 

rigor teórico, em que essas estruturas culturais são agora pensadas 

conjuntamente (Habermas, 1989). Tornar-se popular, então, não implica 

em sua banalização. Quem exerce uma crítica, pretende distinguir algo, 

separar e distanciar, de modo que pode decidir posteriormente sobre a 

aceitação ou não daquilo que acabou de distinguir; mas quem critica, 

também sistematiza em termos teóricos o objeto ou a situação que 

acabou de distinguir e distanciar, reconstruindo as relações internas 

daquilo que critica.  

Esse exercício não se faz isoladamente. Em primeiro lugar, é preciso 

levar em conta o que Kant denominou em sua Lógica de filosofia segundo 

“o conceito da escola”, ou seja, um saber historicamente estruturado de 

conceitos, relativamente a distintas épocas e posições filosóficas, que de 

alguma maneira compõe o corpus da história dos conceitos. Não 

precisamos abrir uma porta que há muito já está aberta e, portanto, a 

história da filosofia é uma propedêutica e ferramenta não apenas para 

entendermos a história de um conceito, mas também para aquilo que é 

mais genuíno para o exercício filosófico, a saber, pensar por si mesmo 

(Kant, 2011, p. 41ss.). A história das escolas filosóficas, suas ideias e 

autores deve ser instrumento nas mãos de quem deseja filosofar, sem se 

converter em apenas reprodução de tais ideias, mas pensar também por 

meio e com o auxílio delas. Em segundo lugar, o exercício filosófico não 

se faz sem que posições teóricas sejam submetidas ao debate em um 

espaço público, em meio a uma comunidade de razões. Para que a 

filosofia não se converta em autoritarismo ou obscurantismo, baseada em 

meras crenças e convicções, filosofar acontece em meio a uma agonística, 

um conflito de ideias cujo combate não se confunde com extermínio, mas 

ao contrário, no sentido de que o conflito precisa não apenas testar 

posições, mas também revisá-las e eventualmente inclusive reorientá-las. 

Para isso é fundamental que ideias sejam expostas em um espaço público 

de debate e estejam suficientemente abertas para serem continuamente 



 
 

reavaliadas. Nesse caso, a filosofia não apenas exerce também um papel 

político, mas ela tem de ser democrática; do contrário, uma ideia se 

impõe por meio da mera convicção e pela força da autoridade, 

desembocando justamente em banalidade. Não há convicções em 

filosofia, nem sequer ela se sustenta por meio de gurus. Um pensamento 

que se exprime como mera convicção não é filosofia, mas sim religião; e 

uma ideia que precisa de um guru intelectual para ser defendida, também 

não é filosofia, mas sim autoajuda. Qualquer exercício filosófico, portanto, 

não se faz de maneira isolada, mas precisa ser exercido publicamente e 

aberto a revisões. Por fim, o exercício da crítica filosófica não visa apenas 

distinguir e separar, bem como reconstruir contextos internos em termos 

analíticos; aquele que critica também tem a pretensão de transformar 

algo, indo além do objeto ou da situação que se analisa, transformando 

não apenas aquilo que investiga, mas também com a pretensão da 

autotransformação. A crítica então tem uma relação de interdependência 

com a transformação. Trata-se então do movimento que congrega 

distinção/distanciamento, análise/reconstrução de contextos e 

transformação/autotransformação. Crítica e transformação são uma via 

de mão dupla, de modo que uma crítica sem transformação é diletante e 

frustrante, e uma transformação sem o devido exercício crítico exprime a 

marca do autoritarismo. O exercício da crítica não pode perder nem sua 

força normativa, nem desembocar em autoilusão e, por isso, exercê-la 

em um espaço público de debate em meio a uma comunidade de razões 

é fundamental. Tão logo ficamos reduzidos apenas àqueles que pensam 

como nós, nossas ideias correm o risco de se tornarem autoenganos, na 

medida em que nos fiamos na estreiteza dos nossos próprios horizontes; 

e toda vez que simplesmente aceitamos uma ideia vinda de um espaço 

externo ao nosso sem a devida investigação, essa ideia pode perder força 

normativa/transformadora, convertendo-se em autoritarismo. A filosofia 

só se torna transformadora e autotransformadora quando leva em conta 

o desafio de articular, em meio ao espaço público de ideias, instâncias 



 
 

internas e externas do uso crítico da razão, evitando tanto o autoengano 

quanto o autoritarismo. 

A filosofia, portanto, não apenas tem um papel a ser exercido – 

aquele de ser um pensamento historicamente situado e de se submeter à 

crítica –, mas também tem desafios e, nesse caso, tratam-se dos desafios 

de conseguir pertencer a um tempo sem se confundir com ele, de 

submeter posições ao debate público e estar aberto às revisões e 

reavaliações, bem como o desafio da transformação e autotransformação. 

Aquele que pretende filosofar tem de levar em conta, dentre outras 

coisas, pelo menos esse esquema básico de racionalidade. Ninguém 

precisa de gurus intelectuais, nem sequer precisa apenas legitimar as 

próprias convicções. Como vimos acima, gurus são autoritários e 

convicções/crenças são da alçada da religião, e não do exercício filosófico. 

Filosofar sempre pode e deve ser popular, no sentido de que cada um 

pode exercer esse papel e assumir seus desafios. Mas filosofar não pode 

se tornar banal, estando amparada em gurus e convicções – ou “vontade 

de verdade”, como denominou Nietzsche no aforismo 5 também do seu 

livro Para além de bem e mal –, visto que toda convicção é uma prisão. 

Ao filosofar, podemos e devemos transformar e nos autotransformar. 

Nessa trajetória, não são poucos os desafios, mas também não serão 

poucas as descobertas e autodescobertas. A filosofia esteve e sempre 

deverá estar no mundo, mas cada um de nós também precisa ser a má-

consciência do seu próprio tempo. A filosofia, nesse sentido, sempre 

incomodou, e é justamente por isso que mobilizou tanta transformação e 

autotransformação. Se o espanto e a admiração são marcas iniciais da 

filosofia, causar incômodo e mal-estar é, hoje em dia, outra marca que 

devemos acrescentar.  

Desejo minhas melhores leituras às interessadas e aos interessados 

em incomodar, e certamente esse livro que agora é publicado tem a 

função não apenas de causar espanto, mas também de causar incômodo. 

Um pensamento que não incomoda é vazio! 



 
 

Boa leitura! 
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VULGARIZAÇÃO OU POPULARIZAÇÃO DA 

FILOSOFIA 

 

ALVINO MOSER 

 

Vulgarizar não é ser vulgar no sentido pejorativo. 

 

O autor que assina este artigo, com seus 87 anos, que outrora 

apreciava longos e bem construídos sermões, de boa oratória, já não 

suporta falas longas (a não ser em raros casos, em que o orador é antes 

um show man). Não suporta mais discursos, aulas e sermões durante 

mais de 10 minutos.   

 Mais do que ele, os jovens são por natureza impacientes e 

irrequietos. Deve-se seguir a regra da cibernética que reza que se devem 

dizer, no máximo 7 palavras em seguida para serem entendidas; segue-

se pequena pausa; e findos os 7 minutos é preciso mudar de assunto, 

técnica esta que é fartamente usada nos meios de comunicação como a 

televisão em seus noticiários e entrevistas.  

 A era em que vivemos é era do domínio da tecnociência e da 

tecnologia, dominadas pelo utilitarismo e consequencialismo pragmático, 

em que impera a norma de que a linguagem deve ser simples direta e 

não longa. As três regras para quem escreve hoje devem ser estas: 

Escreva frases curtas; redija com frases bem curtas; enuncie suas ideias 

em frases muito bem curtas. 
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INTRODUÇÃO 
 

Há vários sentidos de vulgarização. Vulgar é o que comum, que não 

tem valor. Que se refere ou pertence ao povo, à plebe; comum ou 

popular: língua vulgar. Que respeita as regras comuns; que não se 

distingue dos demais; usual: tem um conhecimento vulgar. De 

procedência ruim; de natureza baixa; grosseiro, rude: fez uso de 

linguagem vulgar. Conhecido por muitas pessoas; sabido: é vulgar a 

paciência dos monges. Vulgar é sinônimo de: banal, comum, corriqueiro, 

ordinário, trivial. Neste artigo vulgarização da filosofia significa endereçar 

a os conhecimentos filosóficos ao grande público, desde que preencha 

alguns requisitos mínimos: ler e ter um vocabulário apropriado.  

Não se pode comunicar algo a alguém que não tenha o mínimo de 

consciência possível. Logo, vulgarizar não é ser vulgar no sentido 

pejorativo. Em toda comunicação ou em uma transmissão de informações 

afirma Lucien Goldmann (1970), não existe apenas um homem ou 

aparelho emissor das informações e um mecanismo transmissor, mas, em 

alguma parte, existe também um ser humano que as recebe.   

Goldmann (1970) propõe como condições para que haja uma 

consciência possível, isto é, um receptor que possa receber ou entender 

a mensagem precisa, "de maneira bastante empírica", “o receptor precisa 

possuir informações anteriores que o tornem apto a decodificar a 

mensagem e apreender o sentido que lhe atribuiu o emissor”. Não pode 

haver entre o comunicador e o receptor não deve existir nada que impeça 

a recepção: vocabulários, fatores psíquicos, resistências ideológicas e 

outras. Se não houver sintonia não haverá comunicação seja na filosofia 

ou em qualquer outro campo do saber. 
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A VULGARIZAÇÃO DA FILOSOFIA SEGUNDO ANDRÉ COMTE- 

SPONVILLE 

 

André Comte-Sponville (2009) é um filosofo francês que desde o 

século passado vem se preocupando sobre a vulgarização da filosofia. 

Escreve, sem dúvida livros técnicos que se dirigem aos seus pares e aos 

versados na matéria, mas tem vários escritos mais palatáveis e que 

podem ser lidos e compreendidos pelo grande público. 

 Afirma ainda que prefere a palavra iniciação em vez de 

vulgarização, pois que este último termo possui u sentido negativo, ou é 

visto como negativo pelos especialistas. São as obras que são destinadas 

ao grande público. Como os jovens de hoje, em geral, leem muito pouco 

estão pouco familiarizados com a filosofia e este tipo de leitura não está 

no círculo de suas preferências.  

A filosofia, define ele, como sendo “uma prática discursiva é 

racional”, e sendo racional é universal, para ser para ser entendida por 

todos. Evidentemente, desde que atendam a alguns requisitos para que 

haja as condições de consciência possível preconizadas por Lucien 

Goldmann (1970) assinaladas acima. Portanto, a filosofia é acessível a 

um público cultivado. 

A filosofia não deve se restringir a uma elite, nem muito menos ser 

algo de especioso demais, há discussões que são realmente bizantinas e 

não tem impacto ou consequência alguma para vida prática, a vida do dia 

a dia. 

Parece-me ser necessário que os filósofos devem ter os pés no 

Lebenswelt, na realidade em que vivem ou que vivem. A filosofia tem a 

vida por objeto. Entretanto, para muitos filósofos e professores de 

filosofia vivem no mundo das ideias, num mundo estratosférico distance 

do mundo real, acomodados em suas bibliotecas e preocupados em 
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escrever artigos com a chancela do Qualis, artigos que muito poucos ou 

ninguém lê, porque a ninguém m senão ao próprio autor interessam. 

Segundo André Comte-Sponville (2009, p. 7) 

 

Tanto quanto eu não acredito que podemos falar estritamente de 

popularização filosófico. É que, no final, popularizar é transmitir 

os resultados de um trabalho de um conhecimento, fazendo a 

economia (deixando de lado os) dos meios técnicos, conceituais, 

demonstrativos ou experimentais, que possibilitaram o 

estabelecimento desse conhecimento. 

 

Para que haja vulgarização é necessário ter-se os resultados de uma 

pesquisa ou de um saber que é exposto sem as questões técnicas, como 

as demonstrações e cálculos (se houver) e o método próprio dos 

experimentos, cuja descrição não entra na divulgação ou na vulgarização.  

A filosofia não é ciência, pois é uma prática reflexiva. Sua 

argumentação e demonstração não tem o mesmo rigor das ciências 

experimentais. Derivam mais do esprit de finesse, do que do esprit de 

géométrie, invocando Pascal.   

E conclui Comte-Sponville (2009, p. 07): 

 

Então, no limite, eu diria que não pode haver popularização 

filosófica porque não há conhecimento filosófico para popularizar. 

Como disse, filosofia não é um conhecimento entre outros saberes 

(não é um conhecimento a mais), é uma reflexão sobre o 

conhecimento disponível. Agora podemos popularizar um 

conhecimento, mas não podemos vulgarizar uma reflexão. (O 

negrito é nosso). 

 

 A reflexão, o ato de refletir é um ato que ocorre em primeira pessoa. 

É uma ação subjetiva, ninguém pode refletir por mim ou em meu lugar, 
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como não posso refletir no lugar do outro: “Da minha pele para dentro só 

eu sei o que se passa comigo”.  

Mas, como bem o afirma Comte-Sponville, não se pode vulgarizar 

ou popularizar a reflexão, porque esta é uma atividade de primeira 

pessoa, totalmente imanente e subjetiva. Não é possível nem refletir 

George Siemens (2003) podem estar nos diversos dispositivos e podem 

ser divulgados a quem queira a eles ter acesso. A filosofia, porém, é 

reflexão e reflexões são de cunho individual. Apenas posso comunicar com 

palavras o que refleti e, o interlocutor, ouvinte ou leitor, refletirá se o 

quiser.  

 Não quer dizer que as pessoas em geral, mesmo as “não cultivadas” 

não façam filosofia ou não filosofem. Excetuando-se os indivíduos 

avoados ou os imediatistas, e não são poucos, eles pensam ponderam 

antes de decisões que vão tomar como se casar, escolher uma profissão, 

sair de um dilema. Eles têm, por assim dizer, uma filosofia prática. Em 

outros termos refletem. 

Continua ainda Comte-Sponville, na entrevista citada, a dizer que 

se pode pôr à disposição dos indivíduos ou divulgar os conhecimentos 

sobrea história da filosofia, dados bibliográficos dos filósofos e sobre seus 

escritos. Mas, responder à pergunta “se Deus existe” compete a cada um 

responder por si. Assim como às perguntas “Que devo eu fazer?” e outras 

muitas mais. O que se pode fazer é publicizar os que pensadores como 

Aristóteles, Descartes, Spinoza, Montaigne e outros escreveram, mas 

compete ao sujeito como eu, concordar ou não. 

 

O mundo de Sofia  de Jostein Gaarder, que é exatamente um livro 

de história da filosofia, mas que em certo sentido não é um livro 

de filosofia, desde quando o lemos - finalmente só passei por ele 

mas já li dezenas de páginas, até mesmo algumas centenas - não 

sabemos realmente o que é a filosofia de Gaarder. Mas nós 

aprendemos sobre a história da filosofia - e sabemos o quão bem-

sucedido ele fez este trabalho. Há também o livro de Jeanne 
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Hersch, L'étonnement philosophique, que também é um livro de 

divulgação na história da filosofia, que teve muito menos sucesso 

do que o livro de Gaarder, que é um pouco mais difícil. e que me 

parece muito superior, mas que é realmente um livro de 

popularização, isto é, faz com que as pessoas compreendam o 

que é a filosofia de Descartes, a de Kant, de São Tomás, etc., e 

isso me parece muito útil (CHARLES, s/d, p. 4) 

 

Comenta ainda que quando se tenta vulgarizar ou popularizar a 

filosofia ou qualquer conhecimento ocorre uma desfiguração a 

desnaturação do saber “traduzido” para o grande público, que não o que 

acontece quando nos dirigimos aos pares e aos iniciados ou especialista. 

Desfiguração que também aparece nas traduções. 

Comte-Sponville cita dois exemplos de leitura difícil, a Ética de 

Espinosa e as Críticas de Kant. O mesmo acontece com as ciências: Física, 

Astrofísica, Química e outros que exigem saberes preliminares ou exigem 

introduções ou pré-requisitos.   

Do contrário,  incide-se naquilo que já a capa do livro de Carlo 

Ginzburg (2006), O queijo e os vermes, metaforicamente o mostra: Vista  

normal da capa mostra uma cabeça com um elmo, de cabeça para baixo 

é uma travessa de legumes diversos, que simboliza a tese do livro: A 

cabeça é a igreja falando para o povo simples, e a travessa de legumes é 

o povo que ouve. 

 A filosofia não é popular por vários motivos e um dos principais é 

que não tem audiência porque os filósofos não sabem se comunicar com 

clareza. Há livros de Filosofia que o grande público pode ler e entender, 

há uma vulgarização ou popularização, mas mão são “vulgares” como os 

Ensaios de Montaigne ou os Pensamentos de Pascal, são obras geniais 

(SPONVILLE, 2009 p. 7). Estes livros, como algumas obras de Kant de 

Nietzsche também são possíveis de serem lidos por não filósofos (Os 

Fundamento da Metafísica dos Costumes e, os Prolegômenos de Kant e a 
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Gaia Ciência de Nietzsche). Muito bem afirma Comte-Sponville (2009, p. 

8). 

 

Portanto, a filosofia é de fato endereçada a todos os seres 

racionais e deve ser pensada, tomo suas palavras, como um 

discurso universal que pode ser entendido por todos. Com a 

exceção de que há problemas, argumentos, que não podem salvar 

o tecnicismo. 

 

OS AUTORES E OS PROFESSORES DE FILOSOFIA PRECISAM SER 

CLAROS, SEM PERDER O RIGOR 

 

Já no século XVI Michel Eyquem de Montaigne criticava ele 

denomina de pedantismo, o fato de se encher a memória das crianças e 

dos alunos com muitos conhecimentos inúteis produzindo “des têstes 

plustôt pleines que des têtes bien faites”, isto é “cabeças muito cheias e 

não cabeças bem feitas”. 

 

Para uma criança de boa família, que se dedica ao estudo de 

letras, não para ganhar dinheiro (pois tal propósito abjeto é 

indigno da graça e favor das Musas, e em todo caso não é diz 

respeito apenas aos outros e depende apenas deles), e que 

também não procura vantagens externas, mas sim próprias, para 

enriquecer e adornar-se no interior, prefiro fazer dele um homem 

habilidoso do que um estudioso, eu gostaria que ele fosse 

cuidadoso para  escolher um guia que teria uma boa cabeça ao 

invés de uma cabeça cheia (la tête bien faite que la tête bien 

pleine) (MONTAIGNE, 2000, p. 224, itálico nosso).  

  

O pedantismo consiste em saber muitas coisas insignificantes, 

erudição preciosista, bizantina que faz Rabelais escrever:  Rabelais 
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(1986): magis magnos clericos non sunt magis magnos sapientes. 

Traduzindo: os maiores letrados não são os maiores sábios.  

 

Era necessário inquirir quem é o que tem melhores 

conhecimentos e não quem é tem mais conhecimentos. Só 

trabalhamos para preencher a memória e deixar a compreensão 

e a consciência vazias. [...] então nossos pedantes saqueiam a 

ciência nos livros e a armazenam nos seus lábios, para vomitar 

apenas, e para enrolar. (Idem, I, 24, 208). 

 

 Portanto, voltando à clareza lembro o que diz Nicolas Boileau em 

Art Poétique (2007, v. 147-207): 

 

Existem certos espíritos cujos pensamentos sombrios São de uma 

nuvem espessa sempre envergonhada; O dia da razão não pode 

romper. Então, antes de escrever, aprenda a pensar. 

Dependendo se a nossa ideia é mais ou menos obscura, a 

expressão a segue, ou menos clara, ou mais pura. O que 

entendemos bem é claramente afirmado E as palavras para dizer 

chegam facilmente. 

 

Contudo, é preciso salientar que Moore escreve que o problema não 

reside na filosofia, mas reside nos non sense que os filósofos dizem. Ou 

como Popper afirma: 

 

O mais grave – o pecado mortal – é quando os intelectuais tentam 

arvorar-se em grandes profetas face aos outros indivíduos e 

impressioná-los com filosofias divinatórias. Quem não for capaz 

de se exprimir de forma clara e simples deveria permanecer 

calado e continuar a trabalhar até conseguir a clareza da 

expressão. (…) 
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Aquilo que designei mais atrás por pecado mortal – a arrogância 

dos pretensamente instruídos – é a verborreia, a pretensão de 

uma sabedoria que não possuímos. A fórmula é a seguinte: 

tautologias e trivialidades condimentadas com o absurdo 

paradoxal. Uma outra receita é escrever em estilo empolado 

dificilmente inteligível e juntar de quando em quando uma ou 

outra banalidade. Agrada ao leitor, que se sente lisonjeado por 

encontrar numa obra tão “profunda” reflexões que ele próprio já 

tinha feito. (Como se pode constatar hoje em dia, são as 

roupagens novas do imperador que ditam a moda!), 

(…)O jogo atroz de complicar o que é simples e de dificultar o que 

é fácil é, infelizmente, encarado tradicionalmente por muitos 

sociólogos, filósofos etc. como sua legítima missão. Foi assim que 

aprenderam e é assim que ensinam. Não há nada a fazer. Até o 

ouvido já está deformado: já só consegue ouvir as palavras 

grandiloquentes” (POPPER, 1992, p. 153). 

 

 Antes de Popper, em 1928, Rudolf Carnap escreveu um artigo cujo 

título é be significativo: Überwindung der Metaphysik durch logische 

Analyse der Sprache (“A superação da metafísica pela análise lógica da 

linguagem”) no qual qualificava algumas expressões da conferência de 

Martin Heidegger de, “Was ist Metaphysik?”, como ‘sem sentido’. 

Distinguía así entre expresiones (enunciados). 

 O artigo de Carnap, no item 5 de título: Pseudoenunciados 

metafísicos (Metaphysische Scheinsätze), contém uma série de exemplos 

tratados na preleção heideggeriana de 1929. Nesse item Carnap afirma 

que os enunciados metafísicos estão no âmbito da ficção:  

 

Consideremos agora alguns exemplos de pseudoenunciados 

metafísicos de uma espécie onde a violação da sintaxe lógica é 

particularmente óbvia, embora estejam de acordo com a sintaxe 

gramatical tradicional. Selecionamos algumas sentenças de uma 

escola metafísica que atualmente exerce grande influência na 

Alemanha. “Só o Ser deve ser investigado – e nada mais; o Ser 
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isolado e mais – nada; apenas o Ser, e além do Ser, nada. O que 

dizer desse Nada? [...] Que o nada existe apenas porque o Não, 

isto é, a Negação, existe? Ou acontece o contrário? A Negação e 

o Não existem apenas porque o Nada existe? [...] Dizemos: o 

Nada é anterior ao Não e à Negação. [...] Onde encontramos o 

Nada? Como encontramos o Nada. [...] Conhecemos o Nada. [...] 

A angústia revela o Nada. [...] Aquilo por qual e pelo qual 

estávamos angustiados era “realmente” – nada. De fato: O Nada 

em si mesmo – como tal – estava presente. [...] O que dizer desse 

Nada? – O Nada nadifica”]. [As citações seguintes (as originais 

estão em itálico) foram retiradas de M. Heidegger, Was ist 

Metaphysik?, 1929. Poderíamos ter selecionado passagens de 

qualquer outro dos numerosos metafísicos do presente ou do 

passado; mesmo assim, as passagens selecionadas parecem-nos 

ilustrar bem nossa tese. (N. do A.)]. (CARNAP, 2009, p.300). 

 

 Esta citação ilustra o que Carnap quer dizer: Heidegger fala usando 

palavras que, não tem sentido ou que são de difícil compreensão, posto 

que a escola do empirismo lógico se orienta pelas perguntas: O que  quer 

você dizer? Como você vai dizê-lo? 

Ao empregar uma linguagem tão especiosa incide-se naquilo que já 

a capa do livro de Carlo Ginzburg, O queijo e os vermes (GINSBURG, 

2006), metaforicamente o mostra: A vista  normal da capa mostra uma 

cabeça com um elmo, de cabeça para baixo na capa aparece uma travessa 

de legumes diversos, que simboliza a tese do livro: A cabeça é a igreja 

falando para o povo simples, e a travessa de legumes é o povo que ouve. 

 

Muitos escritos filosóficos primam por tornar difícil o fácil, por 

complicar o simples e os alunos precisam ler várias vezes o texto 

escrito em linguagem embolada e complicada, com um 

vocabulário estranho, a al ponto de alguns dizerem que é preciso 

dominar o filosofês. Basta ler alguns textos de Habermas, esmo 

de Heidegger que apela frequentemente à etimologia grega das 

palavras. Quem sabe grego, no Brasil, mesmo entre os 
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professores de filosofia? Sem fazer pesquisa, parece-me poder 

afirmar que muito poucos. 

 

POPULARIZAÇÃO DA FILOSOFIA- OS CAFÉS FILOSÓFICOS 

 

 Depois da publicação do Mundo de Sofia houve uma tendência dos 

filósofos, começando na França, a popularizar a filosofia, de conseguir a 

participação de um público mais amplo, não de especialistas nos cafés 

filosóficos. Também no Brasil os professores de filosofia ou os que se 

ocupavam d e filosofia criaram os cafés filosóficos. 

 

O nome remonta a uma tradição existente desde pelo menos a 

década de 1990, originalmente francesa, de encontros informais 

em que se discutem ideias, animados por uma pessoa de 

formação intelectual, geralmente (mas não sempre) um professor 

de Filosofia. Inicialmente realizados no Brasil pela Livraria 

Cultura, em São Paulo, e apresentados por Olgária Matos (então 

professora de Filosofia na USP, estes encontros posteriormente 

foram realizados em vários estados do Brasil, destacando-se o 

promovido em Campinas, pela CPFL, cujo primeiro a debater um 

tema foi Renato Janine Ribeiro. Este tem sido o formato exibido 

desde então na TV Cultura (WIKIPEDIA). 

 

 Nesses cafés filosóficos reúnem-se as pessoas interessadas sempre 

com a presença de uma ou mais filósofos para discutirem os mais diversos 

temas, sobretudo os temas que são veiculados na mídia. No início 

ocorriam nas livrarias em que havia um café, como a livraria Cultura, em 

São Paulo. Ou os próprios café-bares que oferecem espaço adequado.  

 Esse formato de café mais informal existe em Instituições de Ensino 

Superior, públicas e privadas, mas são raras em bares-cafés; há livrarias 

que ainda cultivam essa prática. Outras IES inovaram os cafés filosóficos 
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por de cine fóruns, sejam presenciais ou em ambientes virtuais, sob forma 

de EAD. 

 Por outro lado, com a colaboração entre as instituições acadêmicas 

e os governos e instituições privadas ampliou-se a audiência por meio de 

programas de TV sob forma de mesa redonda, como programas com 

chamadas. Mas, a nossa ver, a filosofia desta forma se eletiza o saber 

filosófico, porque ao público é passivo. Sem dúvida há uma audiência 

muda, desvirtuando dessa forma o sentido que primitivamente tinham os 

cafés.  

 Pode-se fazer uma aproximação entre a audiência do público da Tv 

com o que escreveu Neil Postman (1999)referindo-se à homogeneização 

dos telespectadores, são todos reduzidos a um “mínimo denominador 

cultural comum” e os que discutem em mesa redonda, nem sempre 

discutem temas que ao público em geral interessa,  ou “respondem a 

perguntas que ninguém faz”.  

A televisão afirma Olgária Matos (2006) exige o mínimo de atenção 

e provoca o máximo de dispersão. Como é que os ouvintes não 

especializados podem seguir as explanações dos convidados que nem 

sempre falam de modo a serem entendidos pelos seus teleouvntes. Os 

iniciados e os membros da mesa redonda sem dúvida se comunicam, mas 

nesta comunicação de mão única há muito que s perde e não atinge seu 

verdadeiro objetivo. 

 A comunicação por TV merece a crítica que Sócrates refere no Fédro 

sobre a escrita. 

 

É que a escrita, Fedro, é muito perigosa e, nesse ponto, 

parecidíssima com a pintura, pois esta, em verdade, apresenta 

seus produtos como vivos; mas, se alguém lhe formula 

perguntas, cala-se cheia de dignidade. O mesmo passa com os 

escritos. És inclinado a pensar que conversas com seres 

inteligentes; mas se, com o teu desejo de aprender, os 
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interpelares acerca do que eles mesmos dizem, só respondem de 

um único modo e sempre a mesma coisa. Uma vez 

definitivamente fixados na escrita, rolam daqui dali os discursos, 

sem a menor discriminação, tanto por entre os conhecedores da 

matéria como os que nada têm que ver com o assunto de que 

tratam, sem saberem a quem devam dirigir-se e a quem não. E 

no caso de serem agredidos ou menoscabados injustamente, 

nunca prescindirão da ajuda paterna, pois por si mesmos são tão 

incapazes de se defenderem como de socorrer alguém. (PLATÃO, 

1975, 261a-b). 

  

DESBANALIZAR O BANAL 

 

 Assim é definida a filosofia por Paulo Ghiraldelli Jr. O que significa 

isto? Para o professor citado desbanalizar o banal é admirar-se diante do 

cotidiano, pois do dubium admirationis nasce a filosofia, segundo 

Aristóteles.  

 

 Com efeito, foi pela admiração que os homens   começaram a 

filosofar, tanto no princípio como agora; perplexos, de início, ante 

as dificuldades mais óbvias, avançaram pouco a pouco e 

enunciaram problemas a respeito das maiores, como os fenômenos 

da Lua, do Sol e das estrelas, assim como a gênese do universo. E 

o homem, que é tomado de perplexidade e admiração, julga-se 

ignorante (por isso o amigo dos mitos é, em certo sentido, um 

filósofo, pois também o mito é tecido de maravilhas); portanto, 

como filosofavam para fugir à ignorância, é evidente que buscavam 

a ciência a fim de saber, e não com uma finalidade utilitária". 

(Metafísica. Livro I. Tradução Leonel Vallandro. (ARISTÓTELES, 

1969. p. 40.) 

  

Note-se que Aristóteles refere-se àquilo que a todos é acessível: o 

sol, a lua, os planetas, o dia e a noite. E então vem as perguntas, muitas 
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das quase a ciência responde e outras ainda ficam sob o véu da 

interrogação e da ignorância. De onde vem o universo? Sim, a ciência, os 

astrofísicos têm respostas, mas respostas hipotéticas, porque não há um 

ser inteligente que presenciou esta origem e nos diga como foi, porque 

as existências dos seres planetários inteligentes existiram a partir do 

universo, a não ser que um ser inteligente e todo poderoso tenha criado 

o universo ou aquilo que lhe deu a origem. 

Banal é o comum, o vulgar, ao qual não se dá valor. Aqui banal é 

entendido como como comum e vulgar, que existe e ao qual não se presta 

atenção. Veja-se, por exemplo, a existência. Quem se se pergunta “por 

que existe o ser em vez do nada? ”  

Na Filosofia da revelação, publicada póstuma, Schelling formula a 

Grundfrage sem temor; invocando o nada ante o desespero e a angústia 

existencial, a insensatez e o absurdo da condição humana: “por que existe 

alguma coisa? Por que não o nada? ” (SCHELLING ,1972, p. 103) 

Já na Idade Média Tomás de Aquino (1976) trata do tema em De 

ente et essentia procura diferenciar ser e existir. A monumental obra oba 

de Heidegger (2005) versa sobre o Ser e o Tempo e muitos autores de 

filosofia tratam da questão do ser e do tempo que está à nossa frente. 

Desbalizar o banal escrever Ghiraldelli Jr. S/D:  

 

A filosofia como desbanalização do banal não procura a “realidade 

por detrás da ilusão”. Não há nada que se possa dizer que está 

atrás ou na frente. Abordamos o cotidiano como aquilo que nós 

vivemos corriqueiramente. Trata-se do que é mais visto e, de 

fato, mais conhecido entre nós. Não estamos numa Caverna. 

Estamos muito bem à luz do sol. Olhamos tudo e conhecemos 

quase tudo. [...] Só sabemos que o banal perdeu sua banalidade 

quando a narrativa que produzimos faz com que possamos nos 

sentires estranhos, fora do mundo, mesmo estando vivendo no 

mais corriqueiro e bem conhecido mundo em que sempre 

vivemos. 
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 Estas questões poderão interessar os jovens de hoje, acostumados 

aos textos digitais do Whatsapp, do Facebook, e de outras redes e sites? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Sabe-se hoje que os jovens digitais, ou milênios são avessos a 

exposições longas e tem pouco domínio do vocabulário. Estão habituados 

a textos curtos e diretos: sujeito, verbo, complemento.  

 O autor que assina este artigo, com seus 87 anos, que outrora 

apreciava longos e bem construídos sermões, de boa oratória, já não 

suporta falas longas (a não ser em raros casos, em que o orador é antes 

um show man). Não suporta mais discursos, aulas e sermões durante 

mais de 10 minutos.  Mais do que ele, os jovens são por natureza 

impacientes e irrequietos. Deve-se seguir a regra da cibernética que reza 

que se devem dizer, no máximo 7 palavras em seguida para serem 

entendidas; segue-se pequena pausa; e findos os 7 minutos é preciso 

mudar de assunto, técnica esta que é fartamente usada nos meios de 

comunicação como a televisão em seus noticiários e entrevistas. 

  A era em que vivemos é era do domínio da tecnociência e da 

tecnologia, dominadas pelo utilitarismo e consequencialismo pragmático, 

em que impera a norma de que a linguagem deve ser simples direta e 

não longa. As três regras para quem escreve hoje devem ser estas: 

Escreva frases curtas; redija com frases bem curtas; enuncie suas ideias 

em frases muito bem curtas. 

 

  



88 
 

REFERÊNCIAS 

 

BOILEAU, Nicolas.  Art poétique, Chant I, v. 147-207 
http://www.laculturegenerale.com> Acesso em : 29/05/2020.  
 
CARNAP R. A superação da metafísica pela análise lógica da 
linguagem. Trad. William Steinle da versão inglesa. In Cognitio, São 
Paulo, v. 10, nº 2, jul./dez. 2009, p. 293-309. 
 
CHARLES, Sébastien.  André Comte-Sponville ou l’art de l’entre-
deux. Horizons 2000. 
 
GINZBURG. Carlo O queijo e os vermes. São Paulo: Cia, das letras, 
2006. 
 
COMTE-SPONVILLE, A.Pequeno Tratado sobre as Virtudes. Curitiba : 
Editora Positivo, 2009. op. Cit., p. 7. 
 
GAARDER Jostein, Le monde de Sophie, Paris : Seuil, 1995. 
 
GHIRALDELLI Jr., Paulo. A filosofia como desbanalização do Brasil | 
Portal Entretextos <www.portalentretextos.com.br/materia/a-filosofia-
como-desbanalizacao-do-brasil,6967> Acesso em: 29/05/2020.  
 
GOLDMANN, L Importância do conceito de consciência possível para a 
informação. In: COLÓQUIOS FILOSÓFICOS DE ROYAUMONT. O conceito 
de informação na ciência contemporânea. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1970, p. 39.         
 
GOLDMANN, L. A Criação Cultural na Sociedade Moderna. São Paulo: 
Difel, 1970 
 
HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. 15 ed. Petrópolis: Vozes, 2015, 600 
páginas. 
 
HERSCH, Jeanne, L'étonnement philosophique : une histoire de la 
philosophie, Paris : Gallimard, 1993. 
 
HORSPRESS, Entretien avec André Comte-Sponville erato.pagesperso-
orange.fr/horspress/comte.htmhttps://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A
9_Filos%C3%B3fico. Acesso em: 29/05/2020. 
 
MATOS, Olgária. Discretas Esperanças: Reflexões filosóficas sobre o 
mundo contemporâneo. São Paulo: Nova Alexandria, 2006. 
 



89 
 

MONTAIGNE, Michel E. Os Ensaios. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
V.II, O Pedantismo. L.I, 26, p. 224 
 
PLATÃO. Fedro. In: Diálogos. Vol. V. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: 
Editora da UFPA, 1975. 
 
POPPER, Karl. Em Busca de um Mundo Melhor. Lisboa: Fragmentos, 
1992. 
 
POSTMAN, Neil. O Desaparecimento da Infância. Tradução: Suzana 
Menescal de A. Carvalho e José Laurenio de Melo. Rio de Janeiro: Grafhia 
Editorial, 1999. 
Propos recueillis par Jean-Louis Tallon, Lyon - décembre 2001 
 
RABELAIS, François. Gargântua. São Paulo: Ucitec, 1986. XXXIX. 
 
SCHELLING, F.W.J. La filosofia della rivelazione. Bolonha: Zanichelli, 
1972, p. 103. 
TOMÁS DE AQUINO, De ente et essentia. In: Sancti Thomae de Aquino 
Opera Omnia iussu Leonis XIII edita [= Leonina]. Tomus XLIII, Cura et 
Studio Fratrum Praedicatorum. Roma: Santa Sabina, 1976, p. 369-381.  
  



90 
 

  



91 
 

 

A FILOSOFIA COMO SALVAÇÃO EM LUC-FERRY 

                                                                                                                                                                        

                                                CRISTIANE RIOS 

  

Este trabalho teve como objetivo analisar em que consiste a filosofia 

como salvação do homem. Primeiramente encontramos a afirmação de 

que tanto a filosofia como a religião, desenvolve o tema, ambas, porém, 

segundo o filósofo, partindo do princípio de que todo ser humano tem 

consciência de sua finitude enquanto indivíduo, angustiando-se perante a 

certeza do irreversível, de que um dia ele e seus entes queridos irão 

desaparecer e a inquietude que causa essa realidade, que por vezes lhe 

parece insuportável, gera um sentimento desesperador que se direciona 

à procura de alívio e salvação.  

 O método é o da pesquisa bibliográfica. Tanto a filosofia como a 

religião irão fornecer meios para que o ser humano possa viver melhor 

consigo e com os outros.  
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INTRODUÇÃO  

   

Luc-Ferry (1951) é um escritor, filósofo, professor e foi ministro da 

Educação na França em 2004. É defensor do humanismo e trouxe para 

filosofia uma linguagem acessível sem sacrificar os conceitos: “Me recusei 

a aceitar a menor concessão às exigências da simplificação, caso 

deformasse a apresentação dos grandes pensamentos” (2012, Prólogo). 

Formado em filosofia pelas universidades de Sorbonne e de Heidelberg, 

fez doutorado em Ciência Política pela Universidade de Reims. Ele acredita 

que se deve estudar filosofia por dois motivos, a saber, para 

compreendermos o mundo em nossa volta, pois às diversas visões de 

mundo que encontramos, antes foram construções metafísicas e o outro 

seria para que o ser humano possa viver melhor e mais livremente.  

 Os seres humanos, tendo consciência de sua finitude, procuram a 

salvação de suas angústias nas religiões porque essas de um jeito ou de 

outro, prometem-lhe a salvação e a vida eterna, bastando ter fé e 

humildade. Como seria então, a salvação a partir da filosofia?  

 

METODOLOGIA   

 

Para desenvolver o presente trabalho, a autora teve como base a 

pesquisa bibliográfica.    

   
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

O que seria a filosofia para Luc-Ferry? Segundo o autor, a maioria 

dos filósofos ainda discute sobre isso sem chegar a um acordo preciso. 

Ela não pode simplesmente ser reduzida a “arte da reflexão”, nem a um 

“método de pensamento rigoroso” (2012, p. 5). Em várias atividades 
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humanas é utilizada a reflexão e o questionamento e nem por isso é 

filosofia.  

          A finitude humana está ligada a questão da salvação, pois não 

queremos morrer, e segundo as religiões, pelo amor e pela fé 

alcançaremos a vida eterna. E isso até então não é um problema; mas 

torna-se um problema para quem duvida da veracidade dessa salvação e 

é aí que entra a filosofia. Há no autor Flávio de Carvalho, por exemplo, a 

crença de que: “o sentimento que liga o homem à sua invenção - deus - 

é o medo: o medo da fome, o medo da morte, a interrupção da 

sobrevivência” (1973, p. 31)  

 Alguns sábios da Antiguidade diziam que não devemos temer a 

morte, pois que quando estamos vivos ela não está presente, e quando 

ela está presente, não estamos mais vivos, então para que nos 

preocuparmos com isso? O autor cita o trecho do poema O Corvo de Edgar 

Allan Poe, para dar a ideia de irreversibilidade do tempo, quando aparece 

a expressão “Nunca mais...”. A morte é essa questão do “nunca mais”. A 

morte não compreende apenas o fim da vida, pois há nela muitas faces 

(férias da infância que se foi, divórcio dos pais, as casas e escolas que 

deixamos para trás...) e tudo isso acaba angustiando o ser humano. Para 

viver bem, com alegria, generosidade e amor, precisamos vencer os 

medos, mediante essas manifestações da morte. A filosofia concorda com 

a religião no que concerne que a angústia é prejudicial demais aos seres 

humanos. A irreversibilidade do curso das coisas corrompe o interior da 

existência, pois geram “nostalgia, culpa, arrependimento e remorso” 

(2012, p.08)  

Se tanto a filosofia como a religião prometem a salvação do homem, 

onde então elas divergem?  

A religião utiliza-se da fé como ferramenta de salvação e pede a 

humildade do fiel, opondo-se assim, “à arrogância e a vaidade da 

filosofia”, ou seja, acusa-se o livre pensamento. Como afirma nosso 

filósofo (2012, p. 07): “Por não conseguir acreditar num Deus salvador, 
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o filósofo é antes de tudo      aquele que pensa que, se conhecemos o 

mundo, compreendendo os outros, tanto quanto nossa inteligência o 

permite, vamos conseguir, pela lucidez e não por uma fé cega, vencer 

nossos medos”.  A filosofia seria uma salvação não por outro ser (Deus), 

mas por si mesmo.  

Segundo o autor para um teólogo dogmático, a filosofia é obra 

do diabo (em grego dia-bolos, aquele que separa), pois, “ao instigar o 

homem a se voltar contra as crenças para fazer uso da razão, do espírito 

crítico, ela o arrasta insensivelmente para o terreno da dúvida, que é o 

primeiro passo, segundo Luc-Ferry, o passo para longe da tutela divina”. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Luc-Ferry, atesta que as filosofias, por mais que discordem entre si, 

promete que possamos perder o medo da morte, por exemplo. A filosofia 

deseja que encontremos a salvação por nós mesmos, usando a razão com 

“precisão, audácia e firmeza” (2012, p.10). Para um filósofo as respostas 

e consolos religiosos não bastam. Mesmo respeitando os crentes e sua fé, 

ele simplesmente não crê e necessita de outras respostas. A religião tenta 

superar as aflições dos fiéis, mas sinalizando retirar do fiel, a liberdade 

de pensamento, pois em muitos momentos, pede-lhe que a razão e o 

espírito crítico deem lugar à fé.  

 Para nosso filósofo, a filosofia possui três tarefas: a teórica, que é 

a conquista de um mínimo de conhecimento do mundo em que se vive; a 

ética, que é como viver com o outro; como nos comportar de modo útil, 

digno e justo e por fim, a sabedoria (salvação). O que nos lembra: “O 

homem projetou a partir de si os seus três ‘fatos interiores’, aquilo em 

que cria com máxima firmeza, a saber, a vontade, o espírito, o eu” 

(NIETZSCHE,1988, p.48).   

 Por que se esforçar para conhecer o mundo em que existimos e 

viver em harmonia com os outros? Ele acredita que se a filosofia é amor 



96 
 

e sabedoria, o sábio é aquele que usou a filosofia como ponte para 

“simplesmente viver sabiamente, feliz e livre, tendo enfim, vencido os 

medos que a finitude despertou em nós” (2012, p.13).    
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APONTAMENTOS NA POLÍTICA DE ESPINOSA 

 

ETHANNYN MYLENA MOURA LIMA CONSTANTINO 

 

Este trabalho estuda o entendimento de Espinosa sobre a política, 

enquanto estrutura social humana pela qual o poder é cedido a um 

governante ou a uma instituição, que por sua vez adquire, em larga 

escala, os mesmos afetos e razões de seus elementos constituintes, os 

indivíduos. Para a adequada compreensão da filosofia política do autor, 

faz-se necessário o estudo de suas obras, em especial o Tratado Político, 

no qual ele expressa suas ideias sobre o assunto.  

 A política que define a estrutura social na qual se insere o homem 

é, segundo Bendito, indissociável dos afetos e da razão do mesmo, e de 

seu desejo de perpetuação, e sendo a ética o estudo material do 

comportamento social deste mesmo homem, de seus valores e 

propósitos, vê-se uma estrutura de microcosmo e macrocosmo no qual a 

sociedade e seu governo refletem as pessoas que lhe constituem. 
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INTRODUÇÃO  

 

 O estudo da política é, ao menos, tão antigo quanto Aristóteles e, 

antes dele, Platão, cujas obras vieram a definir por séculos o estudo desta 

ciência no Ocidente. 

 Germano ao estudo da política encontra-se o estudo da ética, esse 

numa escala individual, comparado com aquele, que em escala social. Tal 

também têm suas raízes conhecidas remontando aos socráticos. 

 Porém, em Espinosa, tais ciências abandonam suas pretensões 

ideais, submetendo-se a um realismo esclarecido que busca estudar não 

um “homem vitruviano” imaginário, cujas qualidades são desejáveis mas 

não encontradas na natureza; antes, seu objeto de estudo é o homem 

real, com seus afetos e razões, e como tais manifestam-se no 

macrocosmo do Estado, enquanto reflexo dos indivíduos que lhe dão 

materialidade. 

 

METODOLOGIA 

 

O método utilizado para o desenvolvimento da presente pesquisa é, 

no primeiro momento, a leitura e minucioso estudo interno e exclusivo da 

obra de Espinosa, o Tratado Político, por meio de interpretação direta e 

fichamentos das obras, assim trata-se de uma pesquisa de cunho teórico. 

Em seguida estudaremos os comentadores do filósofo, estabelecendo 

assim um diálogo entre os diversos textos dos estudiosos do tema, 

conforme indicados no decorrer do texto. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A ciência política como fruto dos afetos humanos, e o estudo da 

ética social. 

 

[…] Passou-se a crer, por conseguinte, que, entre todas as ciências 

que tenham aplicação, é a Política aquela em que a teoria difere 

muitíssimo da prática que não há homens menos próprios ao 

governo do Estado do que os teóricos ou os filósofos. (ESPINOSA, 

2014, p. 369-370) 

 

 De acordo com o pensamento de Espinosa, vários autores 

escreveram sobre uma política que não poderia ser aplicada, pois a 

prática não se identifica com a teoria, ou seja, a teoria não foi concebida 

de acordo com a realidade posta e em concordância com a natureza 

humana. A questão que se apresenta então é como entender uma política 

que esteja em acordo com a natureza humana? É sabido que os homens 

tendem ao ato de agir e mantém-se em conservação, ao menos esforçam-

se para tal, dessa forma, são conduzidos pelos afetos em detrimento da 

razão, e não importa por qual tenham mais propensão, mesmo assim, 

tendem-se ao ato de se conservarem pois isto é natural. 

 A intenção de Espinosa não é apresentar algo novo a partir da 

análise da condição humana, mas deduzir o que mais convém com a 

prática. Para tanto, ele procura conhecer os afetos para que da mesma 

forma em que o homem encontra a satisfação ao tomar conhecimento 

das causas dos fenômenos naturais, ele possa também conhecer a causa 

dos seus afetos. 

 

Os filósofos concebem os afetos com que nos debatemos como 

vícios em que os homens incorrem por culpa própria. Por esse 

motivo, costumam rir-se deles, chorá-los, censurá-los ou (os que 
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querem parecer os mais santos) detestá-los. Creem, assim, fazer 

uma coisa divina e atingir o cume da sabedoria quando aprendem 

a louvar de múltiplos modos uma natureza humana que não existe 

em parte alguma e a fustigar com sentenças aquela que 

realmente existe. Com efeito, concebem os homens não como 

são, mas como gostariam que eles fossem. De onde resulta que, 

as mais das vezes, tenham escrito sátiras em vez de ética e que 

nunca tenham concebido política que possa ser posta em 

aplicação, mas sim política que é tida por quimera ou que só 

poderia instituir-se na utopia ou naquele século de ouro dos 

poetas, onde sem dúvida não seria minimamente necessária. 

Como, por conseguinte, se crê que em todas as ciências que têm 

aplicação, mormente a política, a teoria é discrepante da prática, 

considera-se que não há ninguém menos idôneo para governar 

uma república do que os teóricos ou filósofos. (ESPINOSA, 2009, 

p. 5) 

 

Assim, Espinosa afirma na Ethica, como bem escreve Silva (2011) 

 

[…] os homens estão mais inclinados aos afetos, ou seja, 

compadecem-se de quem está mal, porém invejam quem está 

bem; tendem mais a vingança do que ao perdão, e deste modo, 

aquela ideia de amor ao próximo, comum nas religiões, em 

especial, a cristã, desmorona, aparecendo apenas na hora da 

morte, quando a doença já venceu seus afetos e o homem está 

exausto, ou nos templos, onde os homens não têm relação 

nenhuma, mas não na sociedade, onde deveria ser extremamente 

necessária. Logo, Spinoza afirma que a razão até pode regular os 

afetos, mas esse caminho é muito árduo e aquele que pretende 

viver ou persuadir a multidão somente segundo os ditames da 

razão, vive um sonho. De modo que o autor da Ética não pretende 

extrair das máximas da razão os fundamentos da política, mas 

deduzi-la da natureza ou condição comum dos homens. (SILVA, 

2011, p. 2) 
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 Para Espinosa, a razão e os afetos são o que guiam os homens nas 

suas atitudes e se tivessem que escolher uma delas para sua 

predominância, certamente escolheriam a razão, mas como já é visto, os 

seres humanos estão naturalmente mais propensos aos afetos do que a 

razão e, estando guiados por qualquer um dos dois, seguirão as regras 

da natureza e agindo de acordo com o direito natural e civil. 

 

Entretanto, o que Spinoza compreende por direito natural e por 

direito civil? O primeiro refere-se ao poder ou a potência do 

próprio indivíduo, isto é, as leis ou regras da natureza, segundo 

as quais todas as coisas são feitas, em outras palavras, a própria 

potência da natureza, cujo direito estende-se até onde se estende 

esta potência. Enquanto o segundo alude às leis positivas escritas 

que definem para coletividade todas as proibições e privilégios 

concedidos pela cidade. (SILVA, 2011, p. 2) 

 

 Os homens somente se unem com vistas a conservação e que sem 

o auxílio de outrem provavelmente não se mantêm, isso em Espinosa, 

culmina mais tarde no conceito de Estado, cuja definição não é mais 

baseada no direito ou potência de cada um, mas pela maioria. Assim, o 

Estado não pode elaborar leis que sejam contra a natureza humana, pois 

elas seriam passíveis de não cumprimento. 

 

Contudo, qual a relação dos Estados entre si? Ora, a mesma 

relação dos homens em estado natural, ou seja, a busca 

desmedida pela sua própria conservação. Cada Estado esforçar-

se-á para se autoconservar, tornando-se inimigos uns dos outros, 

já que seus objetivos são distintos, logo, para se preservarem 

realizam pactos ou alianças com outros Estados, em que a partir 

do momento que uma das partes perceberem que este pacto lhe 

traz prejuízo ou pode trazê-lo, tem autoridade de rompê-lo. 

(SILVA, 2011, p. 3) 
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 Assim, pode-se dizer que necessariamente a noção de Estado em 

Espinosa envolve o conceito de conatus, pois o mesmo esforço que os 

seres humanos fazem para se conservar, os Estados também o praticam, 

se tornando assim um fundamento político na filosofia espinosana.  

 Não apenas isso, mas o Estado mesmo quando muda de forma, 

mantém-se em continuidade com aquele que o precedeu, compartilhando 

uma mesma essência social. É o caso da mudança do regime de juízes 

para a monarquia em Israel bíblico. 

 

Assim, por exemplo, quando o Estado hebraico passa do regime 

teocrático ao monárquico, três explicações são possíveis. Numa 

delas, demonstra-se que houve nova fundação política, que 

estamos diante de uma nova sociedade porque há nova causa 

instituinte. Na outra, que a monarquia encontrava-se como 

possibilidade virtual na teocracia, substituindo-a ao se 

concretizarem as condições para sua atualização, podendo ser 

interpretada tanto como progresso quanto decadência da boa 

forma originária. Finalmente, numa terceira interpretação, 

procura-se verificar, antes de mais nada, se uma nova instituição, 

pois, não havendo nova causa nem nova fundação, será preciso 

demonstrar (como faz Espinosa) que a causa originária já traz, 

invisível e não virtualmente, a monarquia como um de seus 

efeitos necessários. Uma vez que esta última não se encontrava 

como um possível ou uma virtualidade escondida desde a origem, 

será preciso demonstrar (como faz Espinosa) que a lei mosaica 

fundadora dispõe e distribui o poder de tal maneira que sua forma 

teocrática já é monárquica, mesmo com a ausência empírica de 

um rei que se fará presente posteriormente, e, ao mesmo tempo, 

demonstrar (como faz Espinosa) que a monarquia hebraica é 

teocrática (CHAUÍ, 1999, p; 84) 

 

 Verifica-se assim que, mesmo com a alteração aparente de regime, 

manteve-se o Estado israelita em continuidade com o regime teocrático. 
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Contudo, os problemas do Estado não têm uma solução absoluta, mas 

sim uma predisposição interna que os impedem de se autodestruir.  

 Desse modo, podemos ver três grandes questões que estão 

presentes em todo o Tratado Político, a saber: 

 

[…] não entregar aos cuidados das disposições morais dos 

governantes a paz, a segurança e a estabilidade do Estado, mas 

à qualidade das próprias instituições; instaurar um corpo político 

estruturado de tal maneira que a soberania deste não possa ser 

identificada com o poder de alguém ou de alguns particulares; 

distinguir os corpos políticos originados do medo e da esperança 

daqueles instituídos pelo desejo da vida livre e segura. (SILVA, 

2011, p. 4) 

 

 Nas palavas de Espinosa (2014), 

 

Um Estado, cujo bem-estar depende da lealdade de algumas 

pessoas, e cujos negócios, para serem bem dirigidos, exigem que 

aqueles que o conduzem queiram agir lealmente, terá uma 

estabilidade mínima. Para que possa substituir, será preciso 

ordenar as coisas de modo que aqueles que administram a coisa 

pública [res publica], sejam eles guiados pela razão ou movidos 

por uma afecção, não ajam de má fé ou impropriamente. E pouco 

importa à segurança do Estado qual motivo interior tem os 

homens para bem administrar os negócios, contando que eles de 

fato administrem: a liberdade da alma, com efeito, isto é, a 

coragem, é uma virtude privada, a virtude necessária ao Estado 

é a segurança. (ESPINOSA, 2014, p. 372-273) 

 

 Isso aponta para os elementos que constituem uma democracia, 

tonando possível também a descoberta de infiltração da tirania em um 

dado corpo político. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, buscamos perceber o pensamento de Bendito 

Espinosa quanto à política e ao Estado ao qual ela dá origem, ao organizar 

socialmente aos homens. 

 Nisso, analisamos inicialmente o entendimento do autor acerca do 

verdadeiro objeto de estudo da ética, qual seja, a natureza e o 

comportamento humanos, motivado que é por suas afetações e suas 

razões, especialmente as primeiras. 

 Tais qualidades humanas se refletem na estrutura social, objeto de 

estudo, por sua vez, da política, manifestando-se inclusive no Estado e 

no governo. 

 Assim como o homem busca sua perpetuação, pela sobrevivência e 

pela reprodução, não apenas a biológica mas também de seus ideários e 

valores, igualmente o fazem o governo e o Estado. Destaque-se, o Estado, 

enquanto figura mais abrangente que o governo, pode ter sua 

continuidade garantida mesmo quando momentos de inflexão causem a 

mudança na forma de governo, bastando para isso que haja uma 

continuidade natural entre ambas. 

 É o caso, por exemplo, da mudança do governo dos juízes para a 

monarquia israelita. Apesar de não mais ser o mesmo modelo de governo, 

o Estado israelita se manteve, garantindo sua perpetuação numa nova 

forma, que entretanto já contida oculta em sua forma anterior. 

 Mas para que o Estado se mantenha apesar de mudanças de 

governo, é necessário que suas instituições voltem-se à manutenção da 

paz, segurança e estabilidade social, independentemente da vontade de 

seus governos, elementos esses que servem de germe da democracia 

mesmo onde impera a tirania. 
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ARENDT E A BIOPOLITICA 

 

  DANIELE LOPES OLIVEIRA 

 

 Nos estudos realizados por Arendt, fica evidente que na 

modernidade, a lógica privada ganha dimensão pública e política, e 

passam a se constituir numa esfera administrativa atribuída ao Estado, 

que a fim de garantir sua efetividade passa a se preocupar com a vida e 

saúde do cidadão, para que este produza mais e sirva à própria finalidade. 

Essa é uma nova filosofia política, que irá ganhar potência a partir do 

século XX. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Para a autora a esfera pública, a autonomia, e a dignidade da 

política, foram condições perdidas, com a inversão de valores ocorridos 

na modernidade. Pois a política existe, quando os homens agem 

coletivamente no mundo público utilizando-se do discurso.  

 Embora Arendt não tenha se dedicado ao termo Biopolítica, ela foi 

uma das percursoras deste assunto na sua obra A Condição Humana 

(1958), quando faz seu estudo ontológico retomando à Grécia para falar 

do lugar vital da política, em que fica evidente a vitória do labor sobre as 

demais atividades, e a sujeição do homem ao suprimento de suas 

necessidades vitais, e o surgimento do Estado biopolítico, explorando as 

necessidades básicas do indivíduo.  Para Arendt, a vida tornou-se um 

fenômeno em que, os “imperativos da necessidade invadem a esfera 

pública de tal forma que está se desfigurou e transformou-se numa esfera 

da administração técnica e burocrática que existe apenas em função do 

Estado” (ARENDT, 1998, p. 121).  

 

METODOLOGIA 

  

Para a elaboração deste estudo foi realizado um exame nas obras 

de Arendt que é uma revisão bibliográfica dos pensadores que também 

contribuíram para a compreensão da biopolítica.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

A desprivatização do mundo público só ocorre quando os homens 

são capazes de se comunicar uns com os outros e estabelecer acordos, 
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por meio de uma sociabilidade regida pela pluralidade humana e pela 

diversidade, que permitem o consenso público. Na ausência da esfera 

pública, a subjetividade passa a ser a medida de todas as coisas, o que 

inviabiliza a noção de senso comum.  

A política como dimensão central da vida humana em sua condição 

constitutiva no plano das relações comunitárias cede espaço para as 

políticas públicas derivadas da razão de Estado vinculando-se ao âmbito 

da sobrevivência biopolítica da população. Ou seja, uma razão político-

administrativa de Estado cuja prioridade é o cuidado com a população 

concebida como recurso humano necessário ao fortalecimento econômico 

do Estado. A razão de Estado faz viver e deixar morrer estabelece regras 

de cuidados com a higiene, a saúde, educação e segurança. Cuidados que 

para Arendt, podem ser definidos como labor na medida em que sua 

ênfase se estabelece em relação às condições biológicas das populações.  

O espaço público era distinto do espaço privado. O espaço privado, 

oikos, compreendia as relações familiares. Aí se dava a luta pela 

sobrevivência e reprodução. Onde imperava o poder do chefe da casa, 

admitia-se a imposição da sua vontade à sua família, seus escravos e 

todos aqueles que dele dependiam. Na modernidade esse modelo político 

da oikos foi superado. Os teóricos dos séculos passados perceberam que 

a potência de um governante será tanto mais vigorosa, quanto o material 

humano que ele governe. Para que o discurso econômico assumisse uma 

importância cada vez maior, o uso de novas ciências, como a estatística 

e a demografia, passou a ser fundamental. É com a estatística que ocorre 

a união entre prática política e discurso econômico. É a estatística, como 

novo campo do conhecimento, que serve como ponto de ligação entre as 

novas teorias clássicas do contrato social, e o consequente nascimento do 

Estado moderno, com a prática da política como biopolítica.  

A especificidade do conceito de biopolítica, traz à luz uma 

significativa influência positivista, que se aplica na interpretação das 

funções do Estado na administração e no fortalecimento de sua população 
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como manifestação da riqueza biológica e vital, em função dos interesses 

de autoafirmação populacional, econômica e territorial. Nestas 

perspectivas, o conceito de biopolítica assume três caracterizações 

específicas: organicista, antropológica e naturalista. Foi em 1974 que o 

conceito ganhou a centralidade nas pesquisas imprimindo-lhe uma 

complexa interpretação, articulando as esferas biológicas, históricas, 

políticas, epistemológicas e ontológicas sobre as quais se desenvolvem as 

relações de saber e de poder na modernidade e em cuja centralidade se 

apresenta a vida (GUERRA, 2012). 

 A polis para os gregos significava a cidade-comunidade, o espaço 

onde os cidadãos discutiam as questões de interesse comum na 

manutenção da ordem, da harmonia, do princípio de isonomia, condições 

necessárias para realização de uma vida plena, em seu âmbito público 

(AGUIAR, 2001).  O labor era o conjunto das relações produtivas que se 

estabeleciam no espaço privado da casa, cuja finalidade era a 

manutenção das necessidades biológicas e fisiológicas. Em um segundo 

plano ficaria a dimensão do trabalho destinado a artesãos e comerciantes 

e realizado em certos locais específicos da cidade. Portanto, em primeiro 

plano caracterizando a vida ativa encontrava-se a “ação” que é definida 

através da política e das ações dela derivadas, atividade por excelência 

dos cidadãos (ARENDT, 2010). 

Fica evidenciado a preocupação do Estado com o governo da 

população, no sentido de buscar soluções para estes problemas, surgem 

às políticas públicas de controle de natalidade, mortalidade e epidemias. 

O estabelecimento de políticas públicas deve-se à percepção, de que a 

vida era o recurso de maior potencialidade para a manutenção e aumento 

do poder do Estado. A biopolítica sintetiza a ligação entre o discurso 

político e o poder econômico. O discurso dos teóricos políticos e 

econômicos combinam-se para formalizar e empreender uma nítida 

estratégia, estabelecendo a administração da vida humana com máxima 

prioridade. Desde então, encara-se a vida humana como um recurso. O 
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ser humano é aquele recurso que pode multiplicar todos os outros, 

aumentando, assim, a potência do Estado. O Estado moderno, pela 

primeira vez, passa a se preocupar pela manutenção da vida humana.  

Assim, a preocupação do governante com a vida humana passa a 

ser uma preocupação estratégica, dada a utilidade dessa vida. Com o 

advento da prática biopolítica, pela primeira vez na história do Ocidente, 

a vida humana passa a ser uma categoria política. O que antes era feito 

em nome da justiça, da liberdade, ou outro valor que possamos agregar, 

passou a ser operado com vistas à manutenção da vida humana e da 

potência do Estado. A biopolítica exercida sobre a população está 

diretamente relacionada à regulação das condutas dos indivíduos por 

parte do Estado. O Estado biopolítico passou a considerar também o 

discurso humanista para aumentar sua potência sobre a vida da 

população, como forma de tomar sob sua responsabilidade “a vida em 

geral”, a qual está considerando tanto o aspecto biológico como o 

subjetivo de acordo com Foucault (2004, p. 226). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Estado biopolítico passou a considerar também o discurso 

humanista para aumentar sua potência sobre a vida da população. E essa 

preocupação faz com que o Estado passe a participar ativamente de 

assuntos ditos privado, como educação, correção dos filhos, bens 

patrimoniais e outros assuntos que eram de caráter eminentemente 

privado. Ocorrendo uma inversão sem precedentes na história. E a 

inauguração de uma fase intervencionista do Estado na vida particular 

dos sujeitos, ditando regras, e intervindo no espaço privado do lar. 
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ARENDT E O ESVAZIAMENTO DA POLÍTICA 

 

 DANIELE LOPES OLIVEIRA 

 

Arendt, concebeu sua percepção sobre a esfera pública e privada e 

como as mudanças ocorridas na modernidade tiveram impacto sobre a 

sociedade e sobre o mundo público e político confluindo para o 

esvaziamento da política na modernidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

Para a autora a esfera pública, a autonomia e a dignidade da 

política, foram condições perdidas, com a inversão de valores ocorridos 

na modernidade.  

 Segundo a autora a política existe, quando os homens agem 

coletivamente no mundo público utilizando-se do discurso. Arendt (2008, 

p. 123), aponta os efeitos causados pela supressão da política como ação 

compartilhada pelos homens. Os homens ao perderem o fundamento da 

autoridade, tradição e as referências, que os orientavam na compreensão 

e na construção do mundo, tornaram-se vulneráveis às experiências dos 

regimes políticos. A crise da autoridade é uma crise da política, no sentido 

em que as instituições perderam sua fundamentação, ao longo da tradição 

do pensamento filosófico e político ocidental. Arendt faz uma análise à 

noção de autoridade nos gregos e romanos, enfatizando que nos 

primeiros existe uma tentativa de estabelecer um princípio de autoridade 

para o governo da Polis. É nos romanos, a autoridade se manifesta na 

esfera pública como sendo a estrutura que garante a permanência e a 

durabilidade do governo. Essa relação torna os governos permanentes e 

duráveis com um sentindo de sacralidade ao ato fundante. Ao perder essa 

ligação com o passado, o homem vive da projeção futura e do vazio 

existencial.  

 A falência da tradição é acompanhada pela perda da religião, que 

significa que os homens não depositam mais fé nos governos e na política, 

instâncias que já não ligam, mais os homens a um princípio fundante que 

garanta autoridade, permanência e durabilidade dos governos. Após a 

derrocada da tradição e religião, a última a ser perdida é a própria 

autoridade e sua significação política com a cristalização dos regimes 

totalitários. Estes são considerados por Arendt a forma política mais cruel 

e terrível de todos os tempos. O totalitarismo é a negação e destruição 

absoluta de tudo que a autoridade garantia aos governos, como 
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permanência, durabilidade, mas principalmente liberdade do agir e 

igualdade. Esta foi à condição histórica, que explica o surgimento dos 

regimes totalitários que se caracterizaram pelo desaparecimento da 

liberdade e pela atomização dos homens.  

 A partir desta crítica Arendt, defende uma noção de esfera pública 

como o lugar gerador da vida política, em contraposição à ideia liberal de 

espaço agregador de indivíduos que passam a experimentar uma forma 

de existência privada, o que retira, completamente, a dimensão política 

do espaço público.  

 

METODOLOGIA  

 

Para a elaboração deste estudo foi realizado um exame nas obras 

de Arendt por meio de uma revisão bibliográfica.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para Arendt, ao negar a natureza política da esfera pública, emergiu 

uma sociedade despolitizada marcada pela atomização, competição e 

instrumentalização, uma sociedade de homens que, sem um mundo 

comum vivem isolados, solitários e comprimidos (AVRITZER, 1996). 

 Arendt (2010), ao discorrer, sobre alienação política faz uma 

reflexão a partir do paralelo entre os eventos nazista e stalinista 

denunciando uma prática que contamina e impregna a sociedade, que 

consiste nos surtos totalitários de poder, que mudam sua fisionomia, mas 

mantém sua conjuntura. Por intermédio do processo de massificação 

social, conjugado a uma pangeia apática, acuada e indiferente a todos os 

partidos políticos, vivendo um colapso do sistema de classes das nações 

europeias. Por um lado, o “populacho”, que herda os critérios e as atitudes 

da classe dominante que impregnava os discursos políticos e por outro, o 
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esgotamento das “massas”, que refletem os critérios e as atitudes de 

todas as camadas em face dos negócios públicos e que emergiram do 

esgotamento; e que se identificam com a situação vigente. A automação 

da vida moderna é a amorfização, são fenômenos que consistem na 

incapacidade do homem em exercer a atividade política, enquanto 

atividade por excelência. 

 Esse fato se agrava ante o declínio da esfera pública, determinado 

por fatores históricos os quais ensejam uma atitude meramente subjetiva 

do homem, frente ao mundo, que resulta na ascensão do “homem-

massa”, na “alienação do mundo” com a transição da sociedade de classes 

para a sociedade de massa. O exercício político é o que torna o homem, 

homem. Pois, outras atividades, embora vitais, são atividades, que não 

nos diferenciam dos animais, por isso, o pensar a política é tão 

importante, para retomarmos ao diálogo com qualquer problema hodierno 

(BONFIM, 2011). 

 Na obra A Condição Humana (1958), surge o diagnóstico do fim da 

separação entre esfera pública e esfera privada e o nascimento da esfera 

do social, na qual a configuração da vita activa foi totalmente modificada, 

e as atividades do trabalho, da obra e da ação perderam seu status 

natural.   

 Para Arendt (2010, p. 33), “a distinção entre esfera privada e 

pública corresponde a uma transformação dos domínios da família e da 

política, que existiram como entidades diferentes e separadas, pelo 

menos desde o surgimento da antiga polis; mas a eclosão da esfera do 

social, que não era nem privada, nem pública é um fenômeno 

relativamente novo”. Assim, a esfera do social surge com tamanha força, 

capaz de se fundir com a esfera privada e limitar as possibilidades de 

ação, na esfera pública.  

 Arendt (2010, p. 43) defende que, o problema atual do mundo 

consiste nessa "organização política da sociedade de massas e na 

integração política do poder tecnológico” a formação da esfera social 
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significa a massificação do homem através da sociedade, ela percebe com 

sutileza as possibilidades de destruição que esses problemas carregam. 

Pensar uma esfera pública ativa, que sustente a existência do homem de 

ação é quase que impossível, as possibilidades de ação na era moderna 

foram destruídas, isso porque o trabalho, atividade da esfera pública, 

transforma a existência em um aspecto biologizado, no qual não há 

espaço para ação, somente para a reação.  

 A esfera do social inaugura um modelo de homem, destituído da 

possibilidade de pensar, agir e julgar. Escravo das necessidades num 

sentimento de apatia em relação à vida pública. Esse exercício filosófico 

e político que Arendt, tanto admira, não parecem ser mais o imperativo 

do homem contemporâneo. A esfera pública foi esvaziada, essa vitória 

das necessidades básicas para a sobrevivência, em decorrência do 

declínio das atividades da vida pública, não pode ser confundida de modo 

algum com um tipo de exercício político, por se assemelhar mais a uma 

questão de resolução de problemas de administração, do que a 

construção do mundo. O homem-massa age sem orientação política, 

podendo banalizar a própria vida ou mesmo o próprio mal, ele perde “a 

fonte das preocupações e cuidados que inquietam e molda à vida 

humana” (ARENDT, 2011, p. 365), esse tipo de homem é alienado, 

faltam-lhe relações políticas, são indivíduos atomizados e isolados do 

mundo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Podemos compreender que na atual conjuntura da política de 

massas, que se constitui da maioria de sujeitos indiferentes ao mundo 

político, que não exercerem seus direitos e sua cidadania. O mundo da 

política fica despojado de significância e despido de realidade. 
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Encontrando-se esvaziado de qualquer relevância na atualidade. Absorto 

no fisiologismo institucional. 
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AS DIMENSÕES DA PESSOA SEGUNDO A 

ANTROPOLOGIA PERSONALISTA DE EMMANUEL 

MOUNIER 

 

FELIPE FREITAS DE ARAUJO ALVES 

 

O presente ensaio visa abordar as dimensões da pessoa segundo a 

antropologia personalista do filósofo francês, Emmanuel Mounier. Para 

tanto, limitou-se a apresentar as dimensões da pessoa em seus aspectos 

corpóreo, intersubjetivo, espiritual e ético. Tais dimensões abrangem a 

pessoa inserida num contexto individualista e pautado pelo hedonismo. 

Desta forma, a pessoa vive uma crise que leva ao desrespeito à dignidade 

da pessoa humana.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os séculos XX e XXI têm sido identificados como o período histórico 

onde a questão do humano se impõe como uma grave necessidade. De 

fato, têm-se apresentado na contemporaneidade fenômenos nefastos 

como, por exemplo, a exaltação do individualismo e a indiferença do povo 

à situação política; a ditadura do relativismo moral e o reinado do 

hedonismo, com suas consequentes ameaças à vida e à família; o 

enraizamento de uma racionalidade meramente instrumental e o 

consumismo frenético; o abandono dos valores humanos transcendentais, 

o niilismo, a elevação do índice de patologias psíquicas, além de diversos 

outros tipos de opressão, violência e desrespeito à dignidade humana. 

Tais fenômenos são, na verdade, resultado de uma crise da pessoa. 

Em nenhuma época o homem tem-se feito tão problemático como na 

nossa. E isto porque nenhuma época conheceu tão pouco o homem como 

a nossa.  De fato, a máxima socrática “Conhece-te a ti mesmo!” jamais 

experimentou tamanha atualidade. Quanto menos o homem conhece a 

sua verdadeira natureza, mais ele se afasta da possibilidade de uma 

realização autêntica. A história é testemunha dos desastres causados por 

visões débeis, reduzidas e distorcidas da pessoa humana. 

Emmanuel Mounier, um dos principais representantes do 

personalismo, filósofo profundamente engajado e aberto ao diálogo, 

consagrou sua vida ao aprofundamento do mistério da pessoa, 

procurando recuperar os fundamentos ontológicos capazes de dar sentido 

e sustentação à pessoa e às relações humanas. O pensamento de Mounier 

não somente pode ajudar a reencontrar o centro conceptual unificador 

das múltiplas linhas de explicação do fenômeno humano, como também 

é capaz de arrancar os seus leitores da passividade e da superficialidade, 

conduzindo-os a uma coerência de vida, a um comprometimento maior 

com a realidade e a uma existência legitimamente humana, no pleno 

sentido da palavra.    
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Segundo Lorenzon, um grande estudioso do personalismo, a 

posição teórico-prática assumida por Emmanuel Mounier ao longo de toda 

a sua existência:     

               

É um estilo de vida e de pensamento, que foi construído em 

contato com os acontecimentos. Sua presença nos dramas e nas 

grandes polêmicas do seu momento histórico foi decisiva, 

desencadeando todo um movimento de reflexão e de atuação em 

favor de mudanças profundas, tendo como centro uma visão 

filosófica e cristã unitária do homem, do mundo e da sociedade2. 

 

Assim afirma o próprio Mounier: “Nosso humanismo é uma vontade 

de totalidade. O mundo moderno dividiu o homem. Cada pedaço se estiola 

isoladamente. Tentamos recompô-lo, conjugar nele o corpo e o espírito, 

a meditação e as obras, o pensamento e a ação”3. 

Ao entrar em contato com a vida de Emmanuel Mounier, não é difícil 

concordar com Candide Moix – autor de uma das melhores obras sobre o 

pensamento mounieriano –, quando afirma que o livro mais belo de 

Mounier é a sua própria vida – fonte e imagem de sua obra –, marcada 

tanto por uma profunda coerência entre pensamento e ação, quanto por 

um eloquente testemunho de esperança no ser humano e de sincero 

desejo de servi-lo. Nessa perspectiva, não poderia faltar a este trabalho, 

ainda que à guisa de introdução, a apresentação de alguns dos dados 

biográficos do filósofo personalista, bem como os seus fundamentais 

traços de personalidade. 

 

 

                                    
2 LORENZON, Alino. Atualidade do Pensamento de Emmanuel Mounier. 2. ed. Ijuí: UNIJUÍ Ed., 1996. 
p. 100. 
3 MOUNIER apud MOIX, O pensamento de Emmanuel Mounier. Trad. de Frei Marcelo L. Simões O. P. 
Rio de Janeiro: Paz de Terra, 1968. p. 100. (Série Encontro e Diálogo). 



127 
 

METODOLOGIA  

 

O presente trabalho pretende apresentar algumas das principais 

dimensões constitutivas da pessoa, presentes sobretudo na obra O 

Personalismo, de Emmanuel Mounier. Diga-se algumas dimensões, pois 

seria pretensioso demais abarcar, em poucas páginas, a infinitude do 

universo pessoal, numa expressão cara a Mounier. 

Outra observação a ser feita a respeito da divisão, meramente 

didática, visto que o personalismo não compreende o homem como um 

ser fragmentado, senão como um ser unitário no qual uma dimensão só 

existe em relação com as outras. 

Assim não se segue nenhum tipo de orientação sistemática, visto 

que o pensamento de Emmanuel Mounier é essencialmente dialético. 

Notar-se-á facilmente como os conteúdos farão referência direta uns aos 

outros.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O trabalho limita-se à abordagem das dimensões corpórea, 

intersubjetiva, espiritual e ética da pessoa. Desta forma, enfatizou-se o 

autor ora estudado, Emmanuel Mounier, criador do Personalismo, através 

da sua vasta bibliografia.  

 Ademais, buscou-se nos estudiosos do Personalismo uma 

interpretação acerca de termos utilizados pelo filósofo, muito embora, a 

leitura mouneriana seja acessível a todos os públicos. Porém, é 

importante revisitar o pensamento com o olhar de Moix, Severino e 

Lorenzon, por serem autoridades no assunto. Também, não poder-se-ia 

deixar de lado a visão de São João Paulo II, um personalista nato.  



128 
 

 Finalmente, o sentido primordial desta pesquisa é abrir o horizonte 

da mente humana para captar a imensidão do que é ser pessoa. E esta 

vista em suas dimensões cruciais.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao abordar a dimensão corpórea da pessoa, inserida na dialética 

interioridade-exterioridade – relação necessária para se descobrir o real 

significado da corporeidade como manifestação do “ser” pessoal. As 

implicações da existência encarnada da pessoa ganham acentos especiais 

quando Mounier estabelece a relação entre Encarnação e Cristianismo.  

A dimensão intersubjetiva da pessoa é o assunto que argumenta a 

existência na pessoa um tipo de exigência ontológica de comunicação e 

de relação com os outros, uma relação baseada no amor, capaz de 

construir, simultaneamente, a pessoa e a comunidade. 

Mounier em defesa da dimensão espiritual da pessoa, que não deve 

ser entendida como fuga da realidade, mas como fator determinante da 

eficácia de qualquer ação que se pretenda humana. Nesse sentido, 

compreende-se tanto o imperativo de uma generosa abertura do ser 

humano à transcendência, como também a necessidade de um primado 

da vida interior sobre o seu agir.  

A dimensão ética da pessoa apresenta a ação responsável como 

condição de realização da pessoa. A autenticidade da vida de uma pessoa 

se prova, segundo Mounier, tanto pela qualidade do seu engajamento na 

construção da história quanto pela força do seu testemunho. 
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AS PERIFERIAS SEM O JULGO DE DEUS, UMA 

ANÁLISE DA TEORIA GERAL DAS VIOLÊNCIAS 

NAS ZONAS URBANAS DO BRASIL 

 

DOUGLAS HENRIQUE ANTUNES LOPES 

NACCER CAYC RIBEIRO DONATO 

 

A partir do filme Cidade de Deus (2002), o retrato da violência 

deixada ser consolidada nas periferias das zonas urbanas brasileiras, 

virou verdade popular no Brasil, o Poder do Estado permite a 

criminalidade, afastados das zonas nobres da cidade, onde se forma as 

aglomerações de pessoas pobres socioeconomicamente. O que parece é 

que o poder econômico das poucas famílias ricas que domina o Poder do 

Estado que as favorecem, isso ao longo de toda historiografia brasileira 

fica subentendido, principalmente do final do século XIX até hoje.  

 O que vem mudando lentamente a partir do desenvolvimento das 

mídias tecnológicas de comunicação no Brasil, o filme, Cidade de Deus 

(2002), exemplifica todos esses acontecimentos de forma sutil; na 

produção cinematográfica, o personagem principal “Buscapé” acompanha 

o desenvolvimento social do Brasil, através das suas periferias, como 

também o desenvolvimento do jornalismo brasileiro, iniciado nos jornais 

impressos.  

 A Teoria geral (iniciada pela ideia da interdisciplinaridade de Ludwig 

Von Bertalanffy, no ano de 1901 e interpretada na atualidade pelos 

pensadores contemporâneos, representado no trabalho por João Bosco da 

Mota Alves), permite a explicação da violência brasileira, como um 

sistema da violência acometidas na organização das periferias, isso 
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permite que os brasileiros adquiriram o entendimento dos diversos 

descontentamentos dos menos favorecidos com a realidade atual.  

 As periferias viram os principais centros organizados do sistema da 

violência brasileira, que surge a partir das desorganizações estruturais 

das comunidades, permitida pelas autoridades representativas do Estado, 

consequentemente, a organização da criminalidade surge nas zonas 

periféricas, que está longe das atenções das autoridades governamentais.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao adentrar na Teoria Geral dos sistemas, o trabalho (inicialmente 

uma resenha acadêmica, depois um resumo expandido e futuramente um 

artigo científico de extrema pertinência) pretende elucidar como o 

“sistema de violência nas periferias brasileiras” está enraizado e se 

configura no desenvolvimento social do Brasil.  

 Os pesquisadores demonstram que foi a partir de 1980, com os 

processos de novas ideias democráticas, após um regime militar, que a 

crise entre as classes econômicas foi desvelada, estas crises na Economia 

brasileira são negligenciadas, o que leva a Nação a uma desorganização 

política estatal e uma desestruturação sociocultural dos grupos sociais, 

todas essas alegações se provaram assertivas no decorrer desta produção 

acadêmica-científica. 

De acordo com “Fernandes (1975)”, na América Latina, inclusive no 

Brasil, as estruturas de poder (entidades públicas e privadas 

controladoras do Capital) impõem padrões autocráticos (diretrizes e ações 

políticas que privilegiam os que mais detêm bens capitais, em defesa 

desse agrupamento de pessoas que são considerados Elites do 

Capitalismo); as características de funcionamento dessas estruturas são, 

o Capitalismo dependente (os indivíduos sociais são dependentes dos 

bens capitais para sobreviverem de formas melhores, à medida que 

aumentam os seus bens ou suas riquezas dentro do Capitalismo) e o 

subdesenvolvimento (os indivíduos sociais sobrevivem de bens e de 

serviços fora dessas estruturas de poder, grande parte em péssimas 

qualidades de vida). Em consenso, segundo “Zaluar (2004)”, o 

subdesenvolvimento no Brasil foi apresentado pelas políticas públicas 

como espaços de liberdade com “comércio de rua”. 
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METODOLOGIA 

 

O Filme e as produções audiovisuais no presente trabalho, são 

considerados representações de fatos reais, embora este tendencial para 

uma melhor aplicação do neoliberalismo; ou seja, os retratos históricos 

são alterados para adequação da arte literária do filme.  

E a partir das análises de todos os materiais, o trabalho tem como 

objetivo metodológico, percorrer as principais justificativas dadas para a 

violência no Brasil, comprovando a existência de um sistema de violência, 

que tem as periferias das zonas urbanas brasileiras seus principais 

centros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com “Alves (2012)”, um sistema se encontra em um cenário, que 

se caracteriza como “aberto” ou “fechado”; o primeiro tem influência de 

outros sistemas; o segundo não tem influências relevantes de outros 

sistemas e suas produções. “Todo sistema possui sua própria estrutura. 

E é esta estrutura que dita a dinâmica de seu comportamento”. (ALVES, 

2012, p. 113).  

O “sistema de violência nas periferias brasileiras”, demonstrado no 

filme, Cidade de Deus (2002), com sua estrutura construída pela má 

distribuição de Capital entre as Classes sociais brasileiras (conceito de 

acúmulo de capital ou riqueza material por determinados grupos na linha 

marxista). Já a sua dinâmica é construída pelos avanços da urbanização 

no Brasil de forma irregular e acelerada. O detalhe, representado na 

produção audiovisual é o pobre brasileiro à procura constantemente de 

melhores condições de vida. Segundo “Alves (2012)”, dentro de um 

sistema as partes não se desenvolvem (representadas no trabalho como 

os próprios indivíduos sociais, partes vivas e sociais) ou não são afetados 
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da mesma maneira, exemplo do personagem “Zé pequeno” e o 

personagem “Buscapé”, o primeiro se permite virar traficante no sistema 

violento, já o segundo não se permite; reflexão está que tende ao 

determinismo social, entretanto aqui é considerado como uma licença 

poética da Arte. Então se considera que: 

 

É extremamente difícil dar um conceito à violência, pois ela pode 

ser considerada como forma de relação pessoal, relação política, 

social e cultural, e ser uma resultante dessas interações. É um 

componente cultural considerado normal e natural dependendo 

do local e da época considerados. É um fenômeno positivo em 

alguns momentos e negativo em outros, mas sempre complexo. 

(MODENA, Maura Regina, 2016, p.28). 

 

 Os fatos em questão são que atualmente a violência nas zonas 

urbanas desenvolvidas no Brasil são acontecimentos comuns na 

sociedade, embora todos repudiem a violência, quando está não está 

ligada a nenhum transtorno psicopatológico, ideia do senso comum, se 

reflete no seguinte: 

O homem busca libertar-se do descontentamento, não se 

contentando com o dado e não se contentando com isso que é o 

seu não se contentar. A negatividade transforma a natureza e 

também a maneira de a transformar, porque o instrumento para 

isso é a linguagem, sendo este um instrumento legítimo da 

natureza humana. MODENA, Maura Regina, 2016, p.30). 

 

 De acordo com “Fernandes (1975)”, os países latino-americanos se 

mostram como sociedades coloniais do Capitalismo, sendo assim 

dominados pela quarta esfera de dominação cultural, que surgiu na 

atualidade, que é o Capitalismo Corporativo ou Monopolista, estes criam 

em toda América Latina, inclusive no Brasil, associações de mecanismos 

financeiros através da corrupção dos meios de serviços locais. A primeira 

conclusão relativa do trabalho são esses mecanismos que geram tensões 

sociais, que produzem no Brasil os descontentamentos e as violências.   
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 O descontentamento com a desigualdade social se apresenta como 

principal causa da violência nas periferias brasileiras, ou como influência 

a alteração de convivências nas estruturas sociais ou nos 

descontentamentos representados em formas de violência; no entanto 

outros fatores geram a insatisfação que se transforma em violência. Em 

consenso com as ideias anteriores, segundo “Zaluar (2004)”, a violência 

brasileira se concentra ao redor das cidades mais produtivas brasileiras, 

principalmente pela organização do Tráfico de Drogas, que também se 

apresenta com características corporativas internacionais, assim: 

 

O tráfico de drogas, organizado internacionalmente, mas 

localizado nas suas pontas nos bairros mais pobres das cidades, 

além de criar centros de conflito sangrento nessas vizinhanças 

pobres, além de corromper as instituições encarregadas de 

reprimi-lo, também reforçou a tendência a demonizar os usuários 

de drogas. (ZALUAR, Alba, 2004, p.74). 

 

 

 Hoje a favela, “Cidade de Deus” no Rio de Janeiro, demonstra uma 

pacificação relativa, os tráficos de drogas foram banidos do local e os 

centros policiais são monitorados rigorosamente. As seguintes pesquisas 

de “Doriam; Borges e Ignacio (2012)”, em síntese, comprova que: 

 

É preciso afirmar que o investimento social e econômico nas 

comunidades varia muito de umas a outras, sendo significativo 

em alguns lugares e quase inexistente em outros. Da mesma 

forma, o impacto econômico da intervenção também parece 

muito díspar. A chegada dos investimentos e o fim do controle do 

tráfico abrem possibilidades econômicas antes inexistentes, mas 

o fim do comércio aberto das drogas também elimina uma fonte 

de renda não apenas para os que participavam diretamente 

destas redes, mas para muitos comerciantes que se beneficiavam 

desta movimentação. Assim, na Cidade de Deus, houve um 

grande crescimento no número de empreendimentos comerciais 
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e de opções de emprego, em função da sua localização. Já no 

Morro dos Macacos a atividade comercial e econômica não mudou 

muito, provavelmente em função da sua localização próxima a 

muitos outros pontos comerciais no bairro da Tijuca. (DORIAM, 

Borges; EDUARDO, Ribeiro e IGNACIO Cano, 2012, p.196). 

 

 O que as pesquisas demonstram é a continuidade dos problemas 

retratados no filme Cidade de Deus (Brasil, 2002), apesar de ganhar 

novas características, como sua associação as novas tecnologias que se 

correlacionam aos atuais empreendimento locais. 

Segundo “Zaluar (2004)”: 
 

 

Na atividade altamente rendosa do tráfico no atacado, 

empresários, fazendeiros, negociantes e banqueiros com vínculos 

transnacionais comandam o investimento, a produção, a 

comercialização e a lavagem de dinheiro. No varejo, pequenos 

traficantes (os únicos presos e identificados publicamente) 

realizam lucros extraordinários, podendo o “dono da boca” 

quintuplicar o que pagou pela mercadoria, seguido pelo gerente e 

o vapor, que também recebem percentuais do “movimento”. 

(ZALUAR, Alba, 2004, p.59). 

 

 O que se percebe, em geral, é um sistema de tráfico de trocas 

ilegais, tendo sua matriz geradora do sistema de violência as periferias, 

que esconde os negócios irregulares dos “grandes capitalistas” que lucram 

com as dinâmicas locais dos crimes realizados pelos criminosos dessa 

matriz.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com “Fernandes (1975) ”, na América Latina, inclusive 

no Brasil, as estruturas de poder (entidades públicas e privadas 

controladoras do Capital) impõem padrões autocráticos (diretrizes e ações 
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políticas que privilegiam os que mais detêm bens capitais, em defesa 

desse agrupamento de pessoas que são considerados Elites do 

Capitalismo); as características de funcionamento dessas estruturas são, 

o Capitalismo dependente (os indivíduos sociais são dependentes dos 

bens capitais para sobreviverem de formas melhores, à medida que 

aumentam os seus bens ou suas riquezas dentro do Capitalismo) e o 

subdesenvolvimento (os indivíduos sociais sobrevivem de bens e de 

serviços fora dessas estruturas de poder, grande parte em péssimas 

qualidades de vida). Em consenso, segundo “Zaluar (2004)”, o 

subdesenvolvimento no Brasil foi apresentado pelas políticas públicas 

como espaços de liberdade com “comércio de rua”. 

Enfim, todos os altos índices de criminalidades articuladas do 

sistema de violência urbana brasileira se caracterizam pelas ideias 

políticas e sociais implantadas nas divisões das classes sociais. “O 

resultado disso é um generalizado desrespeito às regras da convivência 

social, para não falar de regras fundamentais para segurança de todos, 

como as do trânsito”. (ZALUAR, 2004, p. 72). 

 Portanto, as mudanças atuais que ocorrem são os 

desenvolvimentos das mídias digitais que permite a superexposição 

dessas violências, que por um lado geram ações sociais e políticas mais 

efetivas, por outro, aterrorizam os indivíduos sociais pacíficos e 

influenciam outros a confrontarem os valores da ética e da moral 

proporcionada pelo reflexo da busca do bem comum. 
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IMPLICAÇÕES DA MANIPULAÇÃO GENÉTICA 

HUMANA. UMA REFLEXÃO A PARTIR DE HANS 

JONAS 

  

ROBERTO ROHREGGER 

 

O avanço da biotecnologia acena para a possibilidade de 

manipulação genética humana. Possibilidade essa que já vem se 

realizando conforme o pesquisador He Jiankui demonstrou na edição 

genética que realizou. A filosofia de Hans Jonas nos apresenta uma série 

de reflexões sobre o impacto da manipulação humana e os riscos que isto 

pode trazer para as gerações futuras. Necessitamos aprofundar os 

debates e reflexões para que possamos avaliar o desenvolvimento 

tecnológico humano para efetivamente garantir a manutenção da vida 

autenticamente humana para próximas gerações.  
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da tecnologia está proporcionando avanços 

extraordinários para a humanidade. Apesar de sérios problema que ainda 

são obstáculos para sociedade de forma geral, os avanços na área médica 

e da agricultura está possibilitando uma qualidade de vida melhor e um 

alongamento da idade média do ser humano. 

 Porém esta mesma tecnologia que permite avanços também 

oferece desafios éticos e sociais. Uma das reflexões que está se 

incorporando cada vez mais é o uso do desenvolvimento tecnológico para 

o “aprimoramento humano”. Recentemente fomos surpreendidos com a 

notícia do cientista He Jiankui, do da Southern University of Science and 

Technology (SUSTech), da edição genética, pela técnica CRISPR, em 

gêmeos para que tivessem resistência genética à infecção do vírus HVI, 

deixando a comunidade científica internacional estarrecida e com 

profundos questionamentos éticos a respeito deste procedimento 

(CYRANOSKI; LEDFORD, 2018, p. 607-608).  

 Esta ocorrência demonstra que por mais que haja normativas, 

legislações e comitês de ética, as experiências científicas ainda 

conseguem se esquivar de todos estes processos normativos.  A filosofia 

do aprimoramento humano tem como uma das suas premissas que a 

humanidade deve poder fazer uso do desenvolvimento técnico científico 

para tomar em suas mãos o processo evolutivo e poder então direcioná-

lo. Porém cabe refletirmos sobre a condição humana e como este 

desenvolvimento pode refletir na autenticidade humana.  

 O filósofo Hans Jonas desenvolveu no decorrer da sua carreira 

acadêmica como filósofo uma profunda reflexão sobre os impactos do 

desenvolvimento tecnológico para a vida, e é a partir deste pensador que 

desejamos observar as implicações do desenvolvimento do 

desenvolvimento tecnológico e seu uso em humanos. 
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METODOLOGIA  

 

A orientação deste trabalho é no sentido de avaliar, a partir do 

pensamento do filósofo Hans Jonas, através da pesquisa bibliográfica de 

suas obras, os impactos do desenvolvimento tecnológico, principalmente 

no viés da biotecnologia para o ser humano. Tendo como norte a 

preocupação central do discurso de Jonas, dos efeitos tecnológicos com 

relação ao risco da manutenção da vida humana e sua autenticidade.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Hans Jonas elabora uma crítica a civilização tecnológica pela 

possibilidade da amaça da manutenção da vida, em decorrência do 

próprio sucesso da técnica. Afirma que a radical mecanização da natureza, 

isto é, da própria vida, teve como consequência que o domínio total sobre 

a vida facilitasse o triunfo do homo faber sobre o homo sapiens (JONAS, 

2006, p. 43).  

 Apesar da crítica à civilização, Jonas não apresenta as diferentes 

engenharias e suas tecnologias no mesmo patamar, uma vez que o risco 

se encontra segundo sua avaliação na possibilidade da ameaça à vida 

humana e extra-humana nelas contidas. Jonas dá um destaque especial 

à engenharia biológica, dadas as suas consequências quanto aos riscos 

vitais. 

 

“Até o presente, toda tecnologia se ocupou de materiais sem vida 

(mais usualmente, metais) modelando-os em artefatos não 

humanos para o uso humano. A divisão era clara: o homem era o 

sujeito, a “natureza”, o objeto do domínio tecnológico (...) O 

advento da engenharia biológica sinaliza um afastamento radical 

dessa clara divisão, e mesmo uma ruptura de importância 
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metafísica: O Homem se torna objeto direto tanto quanto sujeito 

da arte de engenharia convencional” (JONAS,   2017, p.235). 

 

 Para ele, enquanto na engenharia mecânica, química ou elétrica, as 

incógnitas são quase nulas e seus princípios fundam-se na física; na 

engenharia biológica, a complexidade gera incógnitas de toda a natureza 

e suas bases são o próprio homem, tornado objeto de sua análise, tanto 

no sentido teórico, quanto no sentido moral. Jonas, nos fala sobre a 

manipulação genética:  

 
(...) o homem quer tomar em suas mãos a sua própria evolução, 

a fim não meramente de conservar a espécie em sua integridade, 

mas de melhorá-la e modificá-la segundo seu próprio projeto. 

Saber se temos o direto de fazê-lo, se somos qualificados para 

esse papel criador, tal é a pergunta mais séria que se pode fazer 

ao homem que se encontra subitamente de posse de um poder 

tão grande diante do destino. Quem serão os criadores de 

“imagens”, conforme quais modelos, com base em qual saber? 

Também cabe a pergunta sobre o direito moral de fazer 

experimentos com seres humanos futuros (2006, p. 61). 

 

 Resta-nos saber então qual deve ser o padrão que desejamos 

alcançar, e principalmente quem é que dita qual é esse padrão. Não 

podemos apenas “desenhar” e produzir o que desejamos hoje, uma vez 

que temos responsabilidade também pelas gerações futuras. Há uma 

reflexão semelhante relacionada à manipulação humana que corrobora 

com o pensamento de Hans Jonas elaborada por C. S. Lewis em seu livro 

“A Abolição do Homem”:  

 

A conquista da Natureza pelo Homem, caso se realizem os sonhos 

de alguns planejadores, significaria que algumas centenas de 

homens estariam governando os destinos de bilhões e bilhões. 

Não há nem pode haver nenhum acréscimo ao poder do Homem. 

Cada novo poder conquistado pelo homem é da mesma forma um 
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poder sobre o homem. Cada avanço o deixa mais fraco, ao mesmo 

tempo que mais forte. Em cada vitória, o homem é ao mesmo 

tempo o general que triunfa e o escravo que segue o carro dos 

vencedores (2005, p.56). 

 

O ser humano tem uma responsabilidade que que não pode ser 

avaliada apenas por a ética do agora, segundo Hans Jonas o ser humano 

deve se conscientizar da sua responsabilidade como um “fiel depositário” 

da vida e da natureza. (JONAS, 2006, p. 41).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A biotecnologia já está trazendo avanços extremamente 

significativos para o ser humano, abrangendo a agricultura, pecuária, 

indústria medicinal, petrolífera entre outras. Porém há uma dimensão que 

até agora tem sido vista com muita cautela, a manipulação genética 

humana. A auto regulação dos pesquisadores e as próprias agências 

reguladoras parecem não darem conta de fiscalizar e impedir que 

experiências como a realizada pelo cientista He Jiankui sejam 

impedidas ou que talvez possam sair do controle.  

 A reflexão ética relacionada aos avanços da tecnologia é essencial 

para que o bom uso da ciência seja feito e par isso as reflexões de Hans 

Jonas contribuem de forma a possibilitar uma perspectiva mais ampla 

sobre a responsabilidade pela manutenção da vida humana na terra. 

Apenas compreendendo a importância de avaliarmos que nem tudo que 

podemos, devemos fazer, e quais os impactos da ação da pesquisa e 

realização de manipulação genética humana é que podemos proporcionar 

a devida prudência na ação humana que não traga impactos negativos 

para as próximas gerações.  
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IMPLICAÇÕES FILOSÓFICAS DO 

TRANSHUMANISMO 

 

ROBERTO ROHREGGER 

 

O propósito deste levantamento é compreender o estado da arte 

com relação à filosofia transhumanista. O transhumanismo é um 

movimento tem por objetivo possibilitar a transformação da condição 

humana por meio da aplicação das descobertas realizadas da ciência e 

tecnologia disponíveis para ampliar as capacidades físicas, intelectuais, 

psicológicas humanas(BOSTROM,2005, p.1) 

A concepção ideológica da filosofia transhumanista tem como uma 

das bases de sustentação os conceitos do evolucionismo de Darwin e 

passa a ser compreendido pela visão do homem como um sistema 

(máquina) que pode ser melhorado. O filósofo materialista e médico Julien 

Offray de La Mettrie na sua obra L' Homme Machine de 1748 trabalha a 

perspectiva de igualar o funcionamento do corpo humano com outros 

animais e desta forma como conjunto de molas, desenvolvendo um 

conceito mecanicista do corpo humano. (METTRIE, 1748). O conceito 

geral que sustenta o transhumanismo é que o ser humano na atualidade 

já possui as condições para dominar a sua própria evolução, não ficando 

mais a mercê do evolucionismo cego. Algumas questões de implicações 

filosóficas e sociais se fazem quando observamos o pensamento 

transhumanista. Primeiro estamos tratando com a concepção do ser, 

quais as implicações do transhumanismo para o ser humano? Como 

podemos compreender as afirmações transhumanistas pela perspectiva 

da metafísica? Quais as implicações éticas para o desenvolvimento do 

transhumanismo? E as implicações sociais? Estas e outras questões 

devem ser profundamente debatidas e objeto de profunda reflexão uma 
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vez que as possibilidades para efetivar a manipulação humana genética 

está cada vez mais viável. Como afirma a filósofa Francesca Ferrando, 

uma das referências com relação ao estudo do assunto:  

 

“No debate acadêmico contemporâneo, "pós-humano" tornou-se 

um conceito chave, capaz de enfrentar a urgência de uma 

redefinição completa da noção de humano, determinada pelos 

desenvolvimentos sobre epistemológicos, bem como de científicos 

e biotecnológicos, dos séculos XX e XXI” (2017, p.51) 

 

O estudo do transhumanismo levará como fluxo natural ao estudo 

do póshumanismo, no qual as questões relacionadas ao transhumanismo 

são aprofundadas e radicalizadas, pois como o termo já anuncia não 

estamos mais falando da categoria humana.  
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METODOLOGIA  

 

Este trabalho objetiva avaliar as concepções do transhumanismo no 

diálogo com a filosofia. Foi realizada a pesquisa bibliográfica de artigos 

google acadêmico pelo termo “transhumanismo” e selecionado com maior 

relevância e aprofundamento no tema proposto. Além de consulta e artigo 

do site da filósofa Francesca Ferrando (http://www.theposthuman.org ). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Um dos primeiros aspectos que chama a atenção quando falamos 

em transhumanismo é compreendemos quais os impactos com relação a 

identidade humana e as implicações na liberdade, no artigo 

Transhumanismo, Liberdade e Identidade Humana, Fernández faz uma 

crítica com relação a concepção do corpo humano mecanicista e de certa 

forma determinista que a filosofia transhumanista deixa transparecer. A 

partir da reflexão filosófica relacionada a identidade humana afirmando 

que:  

 

“Si el transhumanismo apuesta por una modificación de la 

corporeidad para acelerar el proceso evolutivo, a cuesta incluso 

de desdibujar la identidad humana, en cierto sentido apuesta por 

una oposición sistemática entre naturaleza y libertad.” ( 2009, 

p.586) 

 

 Por sua vez o trabalho  de mestrado de Wagner Junior apresenta a 

pesquisa do melhoramento humano a partir da Biotecnologia avaliando 

aspectos do bioconservadorismo que defende a indisponibilidade do 

patrimônio genético humano para alterações ou melhoramento. Trata-se 

de uma boa contribuição para os estudos críticos da manipulação genética 
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e o perigo da eugenia, aspectos estes que são passíveis de ocorrerem 

com o transhumanismo. O artigo do filósofo Hottois, Humanismo, 

Transhumanismo,  Posthumanismo, contribui além da reflexão filosófica 

com os aspectos sociais do transhumanismo, Hottois afirma que:  

 

“Se trata de problemas y objeciones de naturaleza ética, social y 

política. El paradigma evolucionista del transhumanismo es 

materialista. Este materialismo es tecnocientífico, evoluciona con 

las tecnociencias, sus instrumentos y sus conceptos 

operativos”(2013, p. 167). 

 

O artigo de Rodríguez, vai trabalhar os aspectos do 

transhumanismo, pela perspectiva da ética da responsabilidade, 

dialogando com o conceito elaborado por Hans Jonas, o que representa 

um ganho para a reflexão uma vez que os aspectos futuro deste 

desenvolvimento são levados em conta como uma responsabilidade pela 

manutenção de uma vida autenticamente humana. E para complementar 

é de vital importância o artigo de Bostrom que apresenta a história do 

desenvolvimento do pensamento transhumanista, apresentando inclusive 

um relato dos principais debates até o momento da conclusão do artigo. 

Por fim o artigo da professora e filosofa Francesca Ferrano apresenta a 

importante definição e distinção entre o Poshumanismo, transhumanismo 

o anti-humanismo e o metahumanismo pela perspectiva do novo 

materialismo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa apresentou-se extremamente rica possibilitando a 

observação da filosofia transhumanista por um amplo aspecto, 

obviamente que não se exauriu, ao contrário exige-se a ampliação e 

aprofundamento do tema. Pode-se observar indicativos que o 
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desenvolvimento científico, tecnológico e biotecnológico voltado para o 

desenvolvimento das potencialidades humanas, pode ser utilizado de 

forma mais ampla e profunda por aqueles que detêm o poder econômico, 

não muito diferente do que acontece de certa maneira atualmente. Aliado 

a este aspecto fica a questão da compreensão ontológica do ser, 

limitando-o perigosamente ao âmbito biológico, ignorando a sua 

amplitude existencial. Porém demonizar o desenvolvimento tecno-

científico seria um erro, neste caso a prudência é essencial.  
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LEITURAS RICOEURIANAS SOBRE IDEOLOGIA E 

UTOPIA 

 

MANOEL CORACY SABOIA DIAS 

 

O presente trabalho consiste em revisitar as leituras ricoeurianas 

sobre o entrecruzamento necessário entre ideologia e utopia na estrutura 

essencialmente conflitiva do imaginário social e cultural ao longo do 

itinerário filosófico. Se nas leituras ricoeurianas antes de 1975 já estavam 

esboçadas as teses principais sobre o entrelaçamento entre ideologia e 

utopia na estrutura conflitiva do imaginário social e cultural, nas quais 

dialoga com diversos autores, será somente nas aulas sobre ideologia e 

utopia, em 1975, que Paul Ricoeur, partindo da dimensão negativa de 

cada um desses fenômenos do imaginário social, chega a camadas 

insuspeitas, nas quais se guardam e se cruzam suas dimensões positivas, 

e, retomadas em 1983. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1975, Ricoeur ministra um curso na Universidade de Chicago, 

nos Estados Unidos da América, publicado em inglês por G. Taylor, em 

1986, pela Columbia University Press, sob o título “Lectures on Ideology 

and Utopia”.  

 Nesse curso, Ricoeur reúne num mesmo quadro conceitual as 

noções de ideologia e de utopia para as quais é usual oferecer tratamento 

separado, em uma análise rigorosa e aprofundada. A primeira parte é 

dedicada à Ideologia em Marx, Althusser, Mannheim, Weber, Habermas e 

Geertz. A segunda parte é dedicada à Utopia em Mannheim, Saint-Simon 

e Fourier.  

 São aulas (leituras, isto é, interpretações) que nos instigam a 

(re)pensar a ideologia e a utopia a partir de uma relação mútua, com 

polaridades e tensões, mas com elementos em comum. Não obstante, 

essas leituras já estavam esboçadas em “Le conflit – signe de 

contradiction et d´unité? (1971-1972); “Herméneutique et critique des 

idéologies” (1973); “Science et idéologie” (1974); e retomadas em 

“L´idéologie et l´utopie: deux expressions de l´imaginaire social” (1983). 

Isto posto, o presente trabalho consiste em revisitar essas leituras 

ricoeurianas sobre o entrecruzamento necessário entre ideologia e utopia 

na estrutura essencialmente conflitiva do imaginário social e cultural ao 

longo do seu itinerário filosófico. 

 

METODOLOGIA 

 

Quanto às opções metodológicas e recortes, este trabalho por ser 

eminentemente bibliográfico, tem como fulcro os “textos maiores” de Paul 

Ricoeur sobre ideologia e utopia, no período de 1971 a 1983 (VASINA, 

1985). 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Em dezembro de 1971, Ricoeur apresenta uma conferência na 58ª 

Semaine Sociale, Rennes (França), sobre o tema “Contadictions et 

conflits: Naissance d´um societé”, publicada, em Lyon, na Chronique 

Sociale de France (1971), sob o título “Le conflit – signe de contradiction 

et d´unité?, e, em dezembro de 1972, profere uma comunicação com 

conteúdo similar nas Semanas Sociais, Lyon (França), sob o tema 

“Maîtriser des conflits”, publicada na Cronique Sociale de France, nº 5 e 

6, nov.-dez. de 1972, também sob o título “Le conflit – signe de 

contradiction et d´unité?”.  

 Nesses textos, Ricoeur tenta descrever os novos conflitos que 

surgem em nossa sociedade, situar face a esses neoconflitos algumas das 

atitudes de caráter ideológico que mascaram seu sentido, ou mesmo sua 

realidade, e que nos engajam em comportamentos estéreis: ideologia do 

diálogo ou ideologia do confronto – tática de fuga diante do conflito ou 

cultivo do conflito a todo preço e extrair da crítica dessas motivações-

anteparo algumas sugestões teóricas e práticas voltadas para a busca de 

uma nova estratégia do conflito” (RICOEUR, 1978, p. 149). 

 Em janeiro de 1973, Ricoeur profere uma comunicação no Colóquio 

sobre “Desmitização e Ideologia”, organizado pelo Centro Internacional 

de Estudos e pelo Instituto de Estudos Filosóficos de Roma, sob o título 

“Herméneutique et critique des idéologies”, publicada nas Atas do 

Colóquio, organizada por Enrico Castelli, no Archivio di Filosofia 

(Demitizzazione e ideologia), Atti del Colloquio internazacionale, Roma 

1973, 43 (1973), nº 2-4, 25-61, no qual pretende elaborar uma crítica 

das ideologias subjacentes à pretensão das ciências humanas de atingir a 

cientificidade. 
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 Em maio de 1974, Ricoeur publica um artigo intitulado “Science et 

idéologie” na Revue philosophique de Louvain, Quatrième Série, número 

14, p. 328-355, 355-356, no qual apresenta, primeiramente, a função 

geral das ideologias; em seguida, a função de dominação, própria da 

ideologia, que acrescenta à função anterior de integração; em terceiro 

lugar, a ideologia é analisada em sua função de deformação. Por fim, 

Ricoeur passa a mostrar os vínculos existentes entre as ciências sociais e 

a ideologia (RICOEUR, 1988, p. 11).   

 Ricoeur, em “Lectures on Ideology and Utopia” (1975) propõe-se a 

reunir num mesmo quadro conceitual as noções de ideologia e de utopia 

para as quais é usual oferecer um tratamento separado, a partir da 

hipótese de que “a conjunção de dois aspectos assim opostos, ou de duas 

funções complementares, constitui um exemplo do que poderíamos 

denominar uma “imaginação social e cultural” (RICOEUR, 2017, p. 15). 

Nota-se que a ideologia e a utopia possuem traços comuns: são 

fenômenos ambíguos e eminentemente situados, cada qual com aspectos 

positivos e negativos, um papel construtivo e um papel destruidor, uma 

dimensão constitutiva e uma dimensão patológica; ambos possuem 

aspectos patológicos (RICOEUR, 2017, p. 15). Assim, “a ideologia designa 

inicialmente um processo de distorção ou de dissimulação pelo qual o 

indivíduo ou um grupo exprime sua situação, mas sem conhecê-la ou sem 

reconhecê-la” (RICOEUR, 2017, p. 15).  

 A utopia, por sua vez, também goza frequentemente de má 

reputação, é “um tipo de atitude esquizofrênica perante a sociedade: uma 

maneira de escapar à lógica da ação por meio de uma construção exterior 

à história e, ao mesmo tempo, uma forma de proteção contra toda espécie 

de verificação levada a cabo por meio de uma ação concreta” (RICOEUR, 

2017, p. 16). 

 Em 1983, Ricoeur profere uma série de quatro conferências no 

Centro Protestante de Ouest, publicadas nos Cahiers du Centre Protestant 

de l´Oeust, 1983, nº 49-50, décembre, 3-16, 17-30, 31-43, 44-58, e, 
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notadamente, em “L´idéologie et l´utopie: deux expressions de 

l´imaginaire social”; “Fondements de l´éthique” e “Ethique et politique”. 

Notadamente, em “L´idéologie et l´utopie: deux expressions de 

l´imaginaire social”, Ricoeur apresenta três usos do conceito de ideologia, 

igualmente legítimos, correspondentes a três níveis de profundidade: a 

ideologia como distorção – dissimulação; a ideologia como justificação ou 

legitimação; a ideologia como integração; e, as três funções da utopia na 

ordem inversa em relação à ideologia, bem como o entrecruzamento 

necessário entre ideologia e utopia no imaginário social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Se nas leituras ricoeurianas antes de 1975 já estavam esboçadas 

as teses principais sobre o entrelaçamento entre ideologia e utopia na 

estrutura conflitiva do imaginário social e cultural, nas quais dialoga com 

diversos autores, será nas aulas sobre ideologia e utopia, em 1975, que 

Ricoeur, partindo da “dimensão negativa de cada um desses fenômenos 

do imaginário social e, num movimento duplo de regresso, chega a 

camadas insuspeitas, onde se guardam e se cruzam suas dimensões 

positivas” (ANDRADE in RICOEUR, 2017, p. 13). Por conseguinte, nota-

se que “o entrecruzamento, no ponto do encontro (e do desencontro) do 

real, entre ideologia e utopia, põe, entrementes, uma questão de fundo: 

qual a função da imaginação constituinte na crítica e na construção da 

realidade? Como pensar a imaginação e o ser, quando o ser desponta 

como obra da imaginação radical?” (ANDRADE in RICOEUR, 2017, p. 13).  

Como se vê, enquanto a ideologia legitima o real, a utopia se 

manifesta como uma alternativa crítica ao que existe; enquanto a 

ideologia preserva a identidade de indivíduos ou de grupos, a utopia, por 

sua vez, projeta o que é possível (o “não lugar”). Ambos os fenômenos 

se relacionam com o poder e fazem parte do nosso imaginário, no 
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entanto, a ideologia é orientada para a manutenção e a utopia para a 

invenção. 
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O FEMINISMO BRANCO DE ‘O CONTO DA AIA’: UMA 

BREVE ANÁLISE 

 

MARISOL GUILHERME DE SOUZA 

 

O objetivo deste estudo é fazer uma breve análise sobre o 

feminismo branco (ou feminismo hegemônico) presente na obra “O Conto 

da Aia”, de Margaret Atwood, e tentar entender como a falta de 

abordagem de questões raciais (ou pouca abordagem) é dada pela autora 

durante a narrativa da história, fazendo um link com a interseccionalidade 

dentro do movimento feminista. Leva-se em consideração o contexto em 

que o livro foi escrito e como o movimento feminista estava se movendo 

nos Estados Unidos, que é onde se centra a narrativa, em especial o 

feminismo negro, que tecia (e ainda tece) críticas ao feminismo branco. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista a popularização da série “The Handmaid’s Tale”, 

que estreou em 2017 pelo serviço de streaming Hulu, a venda e leitura 

do livro também cresceram, tendo a editora Rocco reeditado o livro no 

mesmo ano. Com isso, houve uma massiva manifestação de mulheres ao 

redor do mundo que se apropriaram da narrativa como ferramenta de luta 

por seus direitos. Este texto pretende uma breve análise sobre o 

feminismo abordado no livro. 

 

METODOLOGIA 

 

Como metodologia foi analisado o livro “O conto da aia” de Margaret 

Atwood, bem como entrevistas dadas pela autora do livro e textos que 

tem como debate a interseccionalidade dentro dos estudos de gênero, 

raça e classe, e análises sobre o livro. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A história do livro se passa em algum momento no futuro dos 

Estados Unidos, onde houve uma epidemia de infertilidade, reduzindo a 

população, e abrindo brecha para a tomada de poder por uma organização 

que instaura um regime totalitário e teocrático, onde as mulheres 

perderam todos os seus direitos e são usadas somente para fins 

reprodutivos e afazeres domésticos.  

 Essa nova organização de poder é conhecida como Gilead e é 

dividida em castas de acordo com a posição social e a fertilidade dos 

integrantes da casta. Não fica claro, no entanto, até o final do livro, que 

esta é uma sociedade caucasiana. 
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Falar sobre feminismo sem abarcar questões de raça, é falar de 

feminismo branco. HIRATA (2014, p. 62) pontua isso ao dizer que o termo 

interseccionalidade remonta ao movimento do Feminismo Negro no final 

dos anos 1970 que criticou radicalmente o feminismo branco, de classe 

média e heteronormativo. Em Gilead temos uma sociedade que atendeu 

a muitas das reivindicações desse feminismo (apesar de o livro não usar 

esse termo, em seus flashbacks, Offred aborda temas do feminismo 

estadunidense presente nos anos sessenta) e que pode ser interpretado 

como uma tentativa de Atwood criticar o feminismo hegemônico, 

entendido aqui como “uma equidade com os homens que parte de um 

ponto de vista baseado em direitos individuais, e não de justiça e 

transformação da sociedade capitalista e racista por completo” (ZANEZI, 

2018, p.314-315). Em seu artigo Zanezi diz: 

        

Atwood está claramente criticando como o feminismo hegemônico 

desconsiderava as questões de opressão de classe/categoria 

social: O argumento é que de que se o sexismo “não existe mais”, 

então as mulheres são todas iguais. Mas é claro que não é assim 

(ZANEZI, 2018, p.317). 

 

 

As aias são a casta mais inferior de Gilead e, nem elas, nem as 

Martas ou mesmo as Tias, têm o mesmo status que as Esposas; o que 

nos dá a entender que em sua tentativa de se equiparar aos homens, as 

mulheres brancas acharam que não seriam dominadas por eles de outra 

forma. 

Em entrevista ao jornal El País (2017), a autora diz que “não 

escreve distopias – mundos imaginários indesejáveis –, mas sim ficção 

especulativa – relatos imaginários baseados em fatos reais, não em 

marcianos, e que, portanto, poderiam acontecer” (ATWOOD, 2017). Na 
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mesma entrevista, quando perguntada se prevê um retrocesso na 

sociedade, Atwood responde: 

 

Geralmente quando um segmento da sociedade consegue certos 

direitos, outro quer privá-los deles. Está acontecendo agora nos 

Estados Unidos, no âmbito dos direitos das pessoas que não são 

brancas. Não falo só dos negros, também os mexicanos e todos 

os que não são percebidos como parte da cultura dominante 

perdem direitos. [...] (Atwood, 2017). 

 

Em entrevista à revista Time, com a atriz Elisabeth Moss (que 

interpreta a protagonista do romance na adaptação do Hulu), Atwood 

deixa claro que todas as atrocidades sofridas pelas mulheres no romance 

não foram inventadas: 

 

Moss: Você me disse que tudo o que aconteceu no Conto da Aia 

aconteceu... 

Atwood: Em algum lugar, sim, em algum lugar, em algum 

momento. Eu não inventei nada. [Tradução livre] (TIME, 2017). 

 

Vemos através dessas entrevistas que Atwood está, sim, ciente da 

necessidade de um debate mais amplo, de um feminismo interseccional. 

Porém, o total apagamento das mulheres negras (e homens também) que 

habitavam o território dos Estados Unidos, antes de se tornar Gilead, sem 

dar uma justificativa sobre o que foi feito dessas pessoas, pode ser e tem 

sido interpretado, por alguns setores, como uma evidência de que Atwood 

na verdade não seria antirracista. 

Durante a narrativa de Offred em nenhum momento, nem mesmo 

em seus flashbacks, é abordada raça. Somente no final do livro, nas 

“Notas históricas sobre O Conto da Aia”, um epílogo que tem intenção de 

mostrar a sociedade pós-Gilead no ano de 2195, ficamos sabendo que 
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Gilead foi uma nação caucasiana, primeiro pela apresentação da 

“Professora MaryannCrescentMoon, Departamento de Antropologia 

Caucasiana, Universidade de Denay, Nunavit” (ATWOOD, 2017, p. 351) –

, depois, por duas afirmações do “Professor James Darcy Pieixoto”: 

 

[...] Desse modo, homens ocupando altas posições no regime 

puderam escolher a dedo entre as mulheres que tinham 

demonstrado ser aptas reprodutivamente ao terem concebido e 

dado à luz uma ou mais crianças saudáveis, uma característica 

desejável numa era de índices de natalidade caucasianos em 

queda livre, um fenômeno observável não só em Gilead, mas 

também na maioria das sociedades caucasianas do norte na época 

(ATWOOD, 2017, p.357). 

 

[...] Suas políticas racistas, por exemplo, estavam firmemente 

enraizadas no período pré-Gilead, e temores racistas forneceram 

parte do combustível emocional que permitiu que o golpe de 

Gilead para a tomada do poder fosse tão bem sucedido quanto foi 

(ATWOOD, 2017, p.358). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não tendo a pretensão de esgotar o assunto, uma vez que é bem 

extenso, é importante apontar nessa conclusão, que apesar das 

incertezas quanto ao intuito da autora, Atwood conseguiu, em 1985, 

trazer questões que no atual momento político do Brasil, e até mesmo 

dos Estados Unidos, nos parecem bem verossímeis.  

 O que suscita a crescente necessidade de uma vertente do 

feminismo que não exclua ninguém da discussão (incluindo os homens), 

mais especificamente que pense sim o gênero, mas também raça, classe, 

orientação sexual, religião, sustentabilidade, e que seja internacionalista. 
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Não há dúvida da importância da obra de Atwood, mas também fica 

clara a necessidade de um aprofundamento nas questões levantadas no 

livro, tendo em vista o contexto que vivemos agora. 
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O VALOR DA ESPERANÇA NO PENSAMENTO DE 

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE 

 

CECÍLIA DE SOUZA PESTANA 

DANIELE APARECIDO PIRES 

DANIELE ALEXANDRA BONETTI 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o valor da 

esperança sob a perspectiva do filósofo francês André Comte-Sponville, 

para isso apresenta uma pequena história da esperança, seu valor como 

sentimento, através da literatura, desde sua aparição na mitologia grega, 

seu desenvolvimento na ideologia platônica e a mudança de paradigma 

com o surgimento do Cristianismo. 

 A metodologia utilizada para a elaboração do artigo se baseia em 

uma descrição bibliográfica qualitativa, com caráter interpretativo do 

pensamento de Comte-Sponville mormente não compreende a esperança 

como virtude a ser enaltecida, nem como sentimento positivo, mas 

diverge completamente desta interpretação, analisando o sentimento 

esperançoso como verdadeiro empecilho para uma vida plena e feliz, que 

só é possível com a aceitação da realidade que nos cerca, entendendo as 

situações e as pessoas como elas realmente são, sem idealismos.  
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INTRODUÇÃO 

 

A esperança é um sentimento muito presente na vida das pessoas, 

desde que se entende por gente, ou se adquire certa maturidade, é 

comum recomendar esperança para alguém que passa ou encontra-se 

com determinada dificuldade. É natural ouvir e também dizer frases do 

tipo “enquanto há vida, há esperança” ou “a esperança é a última que 

morre”. Isoladamente essas frases não dão um significado bom ou ruim 

para o sentimento esperançoso, todavia fica claro que a conotação das 

mensagens é incentivar as pessoas que estão sofrendo, ou com algum 

tipo de angústia, a terem esperança e que esta as ajudará na superação 

das dificuldades. 

 

METODOLOGIA  

 

O presente foi realizado através de pesquisa e investigação 

bibliográfica qualitativa, principalmente tendo como foco as obras do 

autor analisado (livros, artigos e entrevistas). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

Felicidade e esperança não podem andar juntas: “O que sabemos é 

que a felicidade é desesperadora” (COMTE-SPONVILLE, 2001, p.64), 

tanto uma quanto a outra são desejos, todavia no caso da esperança ela 

se concentra naquilo que não se possui “porque o desejo é falta e, na 

medida em que é falta a felicidade necessariamente é perdida” (COMTE-

SPONVILLE, 2001, p.36), diferente do estado de felicidade onde se deseja 

não o que falta mas o que se possui, que se está satisfeito. Desse modo 
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tanto a felicidade quanto a esperança são frutos do desejo, porém existe 

essa diferença: “Toda esperança é um desejo; mas nem todo desejo é 

uma esperança” (COMTE-SPONVILLE, 2001, p.49). 

A esperança sempre está presente quando a realização de 

determinado desejo não depende unicamente ou exclusivamente de quem 

deseja: “uma esperança é um desejo cuja satisfação não depende de nós, 

diferentemente da vontade, a qual ao contrário, é um desejo cuja 

satisfação depende de nós” (COMTE-SPONVILLE, 2001, p.56). Quando o 

aluno diz “espero passar no vestibular” é coerente, pois não depende só 

dele, quando ele diz “espero me preparar bem para o vestibular” aí já não 

há coerência, pois depende exclusivamente da sua vontade em superar 

os obstáculos e estudar para chegar no dia da prova nas melhores 

condições: “Ninguém espera aquilo de que se sabe capaz” (COMTE-

SPONVILLE, 2001, p.56). 

Quando houver ignorância sobre algum acontecimento ao qual 

temos interesse a esperança aparecerá “A esperança e o conhecimento 

nunca se encontram, em todo o caso nunca tem o mesmo objeto; nunca 

esperamos o que sabemos, nunca conhecemos o que esperamos” 

(COMTE-SPONVILLE, 2001, p.54). 

Aparentemente a esperança só contempla situações futuras e de 

certa forma seria até normal, o futuro é bastante incerto e sua previsão, 

todavia Sponville (2001, p. 50) cita exemplos religiosos de situações em 

que a esperança aparece no presente e no passado “espero que Deus 

exista” e “espero que Jesus tenha ressuscitado”, se tivéssemos a certeza 

da existência de Deus ou testemunhado a subida de Jesus aos céus a 

esperança seria desnecessária. 

Outra característica da esperança, é que quando a sentirmos ela 

estará sempre acompanhada do medo, como esclarece Spinoza: “Não há 

esperança sem temor, nem temor sem esperança” (apud COMTE-

SPONVILLE, 2001, p.62). O aluno tem medo de não passar no vestibular? 

Então ele espera ser aprovado.  
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A filosofia materialista que Sponville sustenta pressupõe que 

nenhum de nós é de fato culpado de ser quem é, somos logicamente 

responsáveis pelas nossas ações, pois socialmente respondemos por elas, 

todavia “cada um não passa do efeito das circunstâncias” (COMTE-

SPONVILLE, 2006, p.58) e ainda explica que circunstâncias seriam essas: 

 

Quaisquer que sejam: físicas ou psíquicas, sociais ou individuais, 

conscientes ou inconscientes, hereditárias ou históricas, e até se 

quiserem, astrais ou providenciais. Não importa. O que é certo é 

que ninguém escolhe ser si mesmo. Com o que o livre-arbítrio é 

sempre, no fim das contas, impossível de pensar (COMTE-

SPONVILLE, 2006, p.58)  

 

A construção da nossa personalidade, nossas características 

emocionais, ocorre pela influência do que nos é essencial, ou seja, nossos 

desejos, diz Sponville (2006, p. 63) “o desejo é a essência de nossas 

vidas”, somos seres desejantes desde nosso nascimento até a perda da 

nossa consciência, desejamos o seio materno, desejamos conforto ou nos 

afastar da dor, jamais iniciamos qualquer tarefa sem o desejo de terminá-

la. 

Para Sponville a única maneira de sairmos deste ciclo vicioso que 

alterna esperança e decepção, seria uma atitude de desespero de não 

esperar da vida mais do que ela é, ou seja, o real que nos apresenta todos 

os dias, nesse ponto ele concorda com Paulo de Tarso sobre a importância 

do amor, porém um amor sem esperança, amar somente o que se tem o 

que se conhece, pois só é possível ser feliz verdadeiramente no presente:  

 

É a única felicidade que não nos escapa. Não o desejo do que não 

temos ou do que não é (a falta, a esperança, a nostalgia), mas o 

conhecimento do que é, a vontade do que podemos, enfim o amor 

do que acontece e que, portanto, já nem precisamos possuir. Não 
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mais a falta, mas a potência, não mais a esperança, mas a 

confiança e a coragem, não mais a nostalgia, mas a fidelidade e 

a gratidão (COMTE-SPONVILLE, 2001, p.86) 

 

Sponville sabe que a dor faz parte da vida, a deterioração de nossas 

células, a perda das pessoas que amamos são situações que nos 

impulsionam ao encontro da esperança e a consequente decepção, e é 

por isso que ele, com sua filosofia, nos incita a sermos corajosos “Não é 

a esperança que faz os heróis: é a coragem e a vontade” (COMTE-

SPONVILLE, 2001, p.67), vontade daquilo podemos, que depende de nós 

e do nosso esforço. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Cabe ressaltar, que independente do juízo que Sponville faz da 

esperança, claramente negativo, sintoma de medo, ignorância, carência 

e impotência, no essencial ele concorda com Paulo de Tarso, somente o 

amor pode nos conduzir a sermos felizes ou menos infelizes, porém não 

se trata de um amor idealizado e sim amar o que é real, amar as pessoas 

como elas são e não como gostaríamos que elas fossem, e obviamente 

ter a coragem e a humildade de entender que o real nem sempre é lindo 

e os seres humanos nem sempre fazem coisas maravilhosas, todavia esse 

é o mundo que vivemos, o único que existe, e portanto, somente aqui 

podemos viver inteiramente, esperar outro mundo apenas nos tira a 

possibilidade de vivermos com plenitude e sabedoria, pois somente 

desejando menos, esperando menos e amando mais temos chance de ser 

realmente felizes.  
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SÓCRATES: O MODELO DE PENSADOR PARA 

HANNAH ARENDT 

  

IZAQUIEL ARRUDA SIQUEIRA 

 

Este trabalho teve como objetivo refletir sobre a presença da figura 

do filósofo Sócrates no pensamento teórico-político de Hannah Arendt. 

Para isto, foram visitadas, então, as obras de Arendt que tratam de 

Sócrates, como também, de comentadores que se debruçaram sobre tal 

temática. Assim, este trabalho se caracteriza como uma pesquisa 

bibliográfica, uma vez que todo material utilizado para o estudo foi 

composto por textos.  

 Os resultados nos mostraram que, a partir das reflexões 

arendtianas, Sócrates é visto como um filósofo singular na História da 

Filosofia, comparado a um moscardo, uma parteira e uma arraia-elétrica. 

Ele é o filósofo que conseguiu unir em sua vida o pensamento e a política, 

e por isto, sua figura é tão cara para o pensamento de Hannah Arendt. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho intitulado “Sócrates: o modelo de pensador para Hannah 

Arendt” foi tecido a partir de uma curiosidade epistêmica sobre a 

importância da figura do filósofo Sócrates para a vida e obra de Hannah 

Arendt. O filósofo ateniense é visto, por ela, como uma figura singular 

entre os grandes pensadores. Pode-se dizer que nele começa aquilo que 

se chama filosofia, pelo menos na atribuição do sentido à palavra. Nunca 

escreveu nada, e o que conhecemos de seu pensamento nos veio por 

intermédio de Xenofonte, Aristófanes e, principalmente, Platão. Este 

último foi quem mais divulgou as ideias de seu mestre em suas obras, os 

chamados diálogos socráticos.  

A cultura a que Sócrates pertence, cuja tradição e rupturas se 

desenvolve o seu pensamento, concentra-se em sua figura a partir de um 

modo antes desconhecido: nele, tudo o que antes existia, aparece sob 

uma nova luz. É por isso que os estudos de História da Filosofia 

apresentam uma clara divisão do pensamento filosófico da Antiguidade: 

antes (pré-socráticos) e após Sócrates. A pensadora Hannah Arendt vai 

identificar em Sócrates três figuras: ele é o moscardo que ferroa para 

despertar para a vida; é a parteira que dar luz às ideias; e é uma arraia-

elétrica que imobiliza conduzindo a um deter-se em si. Além disso, para 

Arendt (2014b), Sócrates é o contrário de Platão e Heidegger, mas 

sobretudo, o oposto de Eichmman: unia em sua vida pensamento e 

política (ARENDT, 2014a). 

 

METODOLOGIA  

 

Este trabalho caracteriza-se por uma pesquisa de cunho 

bibliográfico uma vez que todo o material utilizado é composto por textos. 
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Assim, nos propomos a visitar, revisar e buscar nos aprofundar na 

literatura concernente com o objeto a ser pesquisado.  

 Por meio das fontes selecionadas construímos, sistematicamente, 

apontamentos e fichas, comentários, citações, resumos e observações 

pessoais úteis para o desenvolvimento do trabalho, fundamentados, 

sobretudo, nas obras “Como se faz uma tese” (1995), de Umberto Eco e 

“Metodologia filosófica” (2006), de Dominique Folscheid e Jean-Jacques 

Wunenburger. A seguir, explicaremos o passo a passo de como a pesquisa 

se deu: a) feitura do estado do conhecimento e levantamento bibliográfico 

preliminar; b) elaboração do plano provisório de assunto e busca de 

fontes; c) leitura do material; d) fichamento; e) organização lógica do 

assunto; f) análise dos dados e redação do texto. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Hannah Arendt viu em Sócrates aquilo que ela não encontrou em 

outros filósofos, sobretudo, em Heidegger e Platão. Para ela, em Sócrates 

há o que Platão dividiu e transformou em metafísica: a conciliação de 

pensamento e política, ainda que não sem conflitos.  

 Assim, se neste há uma certa hostilidade quanto à política e uma 

inversão das experiências e convicções socráticas, um desprezo pela ação 

comum, em Sócrates subsiste uma autêntica compreensão do que é 

política.  

 Para Catherine Vallée (1999), a admiração de Arendt por Sócrates 

carrega três rostos: o cidadão-pensador (aquele que ajuda a pensar a 

relação entre filosofia e política); o pensador moral (traz a questão da 

moral e da política); e o pensador crítico (permite analisar a relação entre 

o pensamento – ou a sua ausência – e a faculdade de discernir o bem do 

mal). Assim, Arendt não vê Sócrates, apenas, como um cidadão, mas 

também um pensador na polis, já que, para ela, seu modo de pensar e 
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de comunicar o pensado inovou o filosofar da época: ele não só se recolhia 

para pensar, mas exprimia o fruto do seu afastamento, fazendo da 

linguagem aspecto fundamental da atividade espiritual do pensamento e 

transportando-a para o espaço público. 

 Em “A vida do espírito” (2014), a própria Arendt vai olhar para a 

figura de Sócrates e atribuir-lhe três notabilidades representativas do que 

foi ele entre os seus páreos: 1. Sócrates é um moscardo: ele sabe ferroar 

os cidadãos que, sem ele, continuarão a dormir pelo resto de suas vidas; 

2. Sócrates é uma parteira: sabe trazer à luz os pensamentos, levando 

os outros a parir ideias; 3. Sócrates é uma arraia-elétrica: ele paralisa, 

levando as pessoas ao mais alto grau de atividade e de vida. Analisemos, 

rapidamente, as três. 

 O moscardo é um inseto que desperta, porque ferroa. A ação 

comunicativa de Sócrates movia os outros a acordarem do torpor para a 

vida, saindo de um estado de certa letargia. Seu ofício consistia em 

derreter o pensamento que estava congelado e escondido debaixo dos 

discursos prontos do cotidiano dos cidadãos atenienses. 

 O próprio Sócrates não renunciou aos pensamentos mesmo diante 

de sua condenação. Na verdade, o pensamento para ele estava, também, 

ligado à liberdade interior. E esta liberdade interior coopera no próprio 

processo de fazer surgir as ideias. E aqui podemos falar da outra 

comparação que Arendt faz de Sócrates, a da parteira.  

 Finalmente, a última comparação que Arendt faz de Sócrates é com 

uma arraia-elétrica. Se por um lado, ele desperta as pessoas para o 

filosofar (moscardo), por outro, permanece paralisado e paralisa quem 

está perto, fazendo com que se detenham em seus próprios pensamentos. 

O moscardo pica despertando para o pensar e para a vida, a arraia-

elétrica eletrocuta para interromper as atividades do mundo e se demorar 

nas atividades do espírito. “No entanto, aquilo que é visto como paralisia 

– do ponto de vista dos negócios humanos comuns – é sentido como o 

mais alto grau de atividade e de vida” (ARENDT, 2014, p. 195). 
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 Ademais, olhando para Sócrates, então, podemos aprender que o 

pensamento está para nós como um sinal de alerta. É porque pensamos 

que podemos investigar o que para muitos não se tornou aparente. Pois, 

a ausência do pensamento faz com que possamos obedecer cegamente 

às regras de condutas que prescrevem uma determinada época, em uma 

determinada sociedade. A adesão ao totalitarismo por parte de Adolf 

Eichmman foi marcada por esta incapacidade de refletir. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da reflexão sobre a figura socrática na História da Filosofia 

e da Política, Hannah Arendt nos mostrou que o pensamento é um perigo 

iminente porque examina a lógica das coisas; questiona os credos e, por 

si mesmo, não dá origem a nenhum outro credo; e tem seu aspecto mais 

perigoso, do ponto de vista do senso comum, na sua não aplicabilidade à 

vida cotidiana, ou seja, o pensamento derrete-se no momento em que 

ousamos torná-lo pragmático. 

 A relevância acadêmica deste trabalho se dá pelo fato dele nos 

ajudar numa compreensão que parte de outra matriz teórica para refletir 

sobre a figura e a filosofia de Sócrates. Pensar sobre a filosofia socrática 

nos ajuda, também, do ponto de vista social, a refletir sobre nossa relação 

com a política, esta vista não somente como o agrupamento de partidos, 

mas como relação entre os homens. Podemos entender que não é possível 

se enclausurar nos pensamentos. Importante é unir pensamento e ação 

política. 
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE FILOSOFIA A 

PARTIR DA EXPERIÊNCIA DO MESTRADO 

PROFISSIONAL (PROF-FILO) 

 

EVERTON MARCOS GRISON 

 

Este trabalho apresenta alguns resultados obtidos a partir do 

desenvolvimento de pesquisa em Mestrado Profissional em Filosofia na 

Universidade Federal do Paraná, investigando o ensino de filosofia e a 

formação por intermédio do conceito. O ensino de filosofia pensado a 

partir dessa perspectiva, alicerçado pelos desenvolvimentos reflexivos do 

filósofo Theodor Adorno, seja no aspecto teórico ou prático, se desenvolve 

como atividade de resistência diante dos diferentes contornos de exclusão 

orquestrados pela cultura no ambiente escolar.  

 Percebe-se assim, que ao formar o aluno na atividade profissional 

que desempenha, o próprio professor de filosofia vai se constituindo com 

base nas experiências que acumula no seu desempenho profissional.  
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INTRODUÇÃO  

 

Este estudo é fruto de uma pesquisa de Mestrado Profissional em 

Filosofia, realizada na Universidade Federal do Paraná, sob orientação do 

professor Dr. Eduardo S. O. Barra, com o título: A Leitura de Excertos de 

Textos e a produção de Fanzines como mediações à formação pelo 

conceito no ensino de filosofia.  

 Nesse estudo o conceito de formação é central, entendido a partir 

do seu aspecto mais direto e do momento que se torna o seu contrário, 

isto é, a semi-formação. Nesse campo de forças no âmbito da formação, 

a filosofia, os alunos e os professores vão se constituindo e recebendo os 

efeitos das atividades que vão sendo desenvolvidas.  

 

METODOLOGIA 

 

Leitura e análise bibliográfica. Coleta de dados no desempenho da 

atividade docente e discente e análise dos resultados.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O tema geral dessa pesquisa é o ensino de filosofia pensado por 

intermédio da formação pelo conceito, com o objetivo de investigar como 

a formação por meio do conceito pode ser aplicada no interior do conteúdo 

estruturante de Estética, levando em conta a terminologia filosófica, ou 

seja, os conceitos, na elaboração de estratégias para a emancipação 

reflexiva. 

Inicialmente está em questão uma concepção de formação que leva 

em conta o contato dos alunos com os conceitos, a partir de excertos de 

textos e da produção artística do fanzine, com base nos desenvolvimentos 
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teóricos de Theodor Adorno sobre educação e a teoria da semiformação. 

Trata-se de perceber que a formação investigada a partir desse 

referencial teórico corrobora com a ideia de experiência, ou seja, como 

atividade de constituir-se no amplo desenvolvimento que é proporcionado 

pelas experiências formativas educacionais, pois elas contribuem para o 

aprimoramento da constituição do próprio sujeito, auxiliando-o no 

entendimento de si e na relação com os demais e o mundo como um todo.  

No entendimento de Adorno a formação permanece vinculada com 

uma perspectiva cultural: “[...] a cultura tomada pelo lado de sua 

apropriação subjetiva” (ADORNO, 1996, p.02), isto é uma cultura 

formativa e com desdobramentos dialéticos que são fundamentais para 

uma tomada de posse subjetiva. Porém, para o autor ocorre um momento 

de perda no processo formativo cultural, e isso converte a formação 

cultural em semi-formação socializada, como uma espécie de constituição 

alienada.  

A partir do “sonho iluminista” do esclarecimento, a sociedade 

industrial capitalista vai convertendo os momentos de formação em 

situações de domesticação e ajustamento, a uma dinâmica racionaliza e 

instrumentalizada, como reflete Adorno: “Quando o campo de forças a 

que chamamos de formação se congela em categorias fixas [...] cada uma 

delas, isolada, se coloca em contradição com seu sentido, fortalece a 

ideologia e promove uma formação regressiva” (ADORNO, 1996, p. 03).  

Por um lado, a formação foi vista como condição necessária para a 

constituição de uma sociedade autônoma, pois quanto maior a lucidez de 

cada ser singular, diretamente maior seria a lucidez do todo social. 

Entretanto, isso se desenvolveu como uma imensa degradação a algo 

heterônomo. Em verdade, as relações tornaram-se percepções de 

vantagens e de uma guerra de todos contra todos.  

As deturpações alcançam inclusive o âmbito sensorial, a própria 

percepção das pessoas fica fragilizada e é muito difícil desenvolver 

mecanismos de resistência que façam frente à irracionalidade presente 
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na semi-formação. O próprio ambiente universitário e escolar sofrem os 

efeitos dessa racionalidade instrumentalizada, pois são espaços que 

canalizam o desastre na falta de cuidado com os sujeitos, pois enquanto 

resistem diante de uma realidade muito perversa, sofrem os efeitos nas 

situações de violência e abusos, na promoção do escracho público, no 

fetiche por armas, na divulgação de imagens e ofensas em ambiente 

virtuais, nas ameaças e realização de massacres em universidades e 

escolas, como os vistos em Suzano (SP), na escola Professor Raul Brasil.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Frente ao exposto, a formação do professor de filosofia a partir do 

PROF-FILO contribui para o aprofundamento dos pressupostos teóricos e 

da atuação prática dos docentes, na ação propositiva de representar um 

espaço científico de formação, no qual o encontro entre a universidade e 

a escola se efetiva, visto que todos são professores (da universidade e da 

educação básica) e promovem uma reflexão dialogada sobre a formação 

e a atuação.  

 Sendo assim, fundamenta-se uma base formativa que realiza 

autocrítica. Trata-se da criação de experiências de pesquisa que forneçam 

substrato aprofundado para se fazer frente às questões que se 

apresentam no ensino de filosofia no ensino médio. Ocorre um trabalho 

sério e rigoroso com os conceitos e termos que envolvem a filosofia, como 

também, sobre a ampliação de técnicas e práticas conectadas com essa 

forma de conhecimento.  

As escolhas em filosofia são fundamentais, pois tratam 

propriamente da natureza da linguagem, da língua e do discurso. É 

fundamental criar/absorver categorias que se mostrem confiáveis nas 

diferentes atividades de análise filosófica, isto é, na elaboração de 

momentos que se entrelaçam, como linhas que compõem uma peça de 
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tapeçaria, delineando a formação continuada do professor, uma 

necessidade latente em todas as áreas do conhecimento, mas encarada 

com pouca vontade política e compromisso reflexivo por parte dos 

gestores e governantes.  

Percebe-se que o PROF-Filo representa um momento de resistência 

formativa diante de uma realidade de educação brasileira pouco atrativa 

no âmbito profissional e pedagógico, pois o cotidiano se apresenta muito 

complexo e com poucas perspectivas de mudança nos próximos anos. 

Nesse sentido, na esteira de Adorno, a filosofia precisa preservar seu 

aspecto de negatividade de realidades vigentes e excludentes, assumindo 

o papel de denúncia daquilo que exclui, formata e desqualifica o trabalho 

filosófico e formativo, com o intuito da preservação de uma racionalidade 

resistente, que não aceita os ditames da razão instrumentalizada e das 

imposições da indústria cultural, que iguala a tudo e a todos a cifras 

numéricas vazias, para constarem em planilhas de resultados.  

A partir dessas e outras realidades e necessidades, o Mestrado 

Profissional em Filosofia, pensado para e com os professores de filosofia 

do ensino médio, desenvolvido em rede no Brasil, em 17 universidades 

estaduais e federais, representa uma oportunidade de aprofundamento 

sobre a identidade e a ação prática dos professores de filosofia do ensino 

médio, das redes de ensino públicas e privadas do país.  
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A IMPORTÂNCIA E RESSIGNIFICAÇÃO DOS 

ESTUDOS FILOSÓFICOS NA REALIDADE ATUAL 

DO ENSINO MÉDIO 

 

ADRIANA FIDELIS SILVA 

 

O presente trabalho teve como objetivo ampliar a concepção da 

importância dos estudos filosóficos considerando o contexto brasileiro 

atual. Levando em consideração a realidade momentânea do universo 

referente ao Ensino Médio, é fundamental priorizar e valorizar a questão 

do estudo da Filosofia e adequar suas vertentes de maneira abrangente 

no que se refere ao contexto brasileiro escolar.  

 A importância da Filosofia nas áreas de estudo deve tornar-se 

reconhecida e categórica, pois, oportunizar o pensamento crítico é 

fundamental na vida das pessoas e dos jovens estudantes. Por fim, a ideia 

de propor as infinitas possibilidades de pensar deve ser levada em 

consideração principalmente pela realidade atual onde o pensamento 

crítico tem sido deliberadamente soterrado de informações, 

ultrapassando os valores do senso crítico, dos estudos filosóficos e 

intelectuais, essenciais à formação humana, humanizada e sociocultural. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho desenvolveu a interação da importância e 

ressignificação dos estudos filosóficos na realidade atual do Ensino Médio, 

compreendendo as linhas gerais que abordam:   A METODOLOGIA DO 

ENSINO DE FILOSOFIA, juntamente com o estudo dos fundamentos e 

concepções do ensino de Filosofia na sua adequação ao universo de 

referência estudantil. 

 A experiência adquirida na escola apresenta ao professor as 

dificuldades e obstáculos enfrentados em uma sociedade ainda em busca 

da igualdade e compreensão da própria e de toda a natureza. Assim, os 

estudos filosóficos e sociais, transmitidos e aplicados num contexto de 

aprendizado, como a sala de aula, pode oferecer e oportunizar novas 

reflexões e visões sensatas, críticas e relevantes para a compreensão de 

mundo e de ser pensante. Portanto, o presente trabalho vem associar a 

importância do estudo da Filosofia de forma sociocultural e abranger 

novas metodologias de ensino que visam adequar-se ao universo 

estudantil dos jovens do Ensino Médio, muitas vezes desapropriados de 

tais oportunidades.  

 

METODOLOGIA 

 

Ao desenvolver um estudo social e filosófico para a transformação 

do que representa a Filosofia para o ensino, tomou-se através deste a 

ressignificação dos estudos filosóficos difundindo-os e transcendendo 

espaço no meio reflexivo, pensante e estudantil.  

 Perante  a situação a qual os obstáculos enfrentados no meio 

acadêmico estudantil atual, é crucial adquirir metodologias que alcancem 

o pensamento crítico do aluno, reintegrando o estudante aos interesses 

do saber, trazendo-o ao mundo da Filosofia de maneira que lhe seja 
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interessante visto que, os pensamentos filosóficos oportunizam novas 

maneiras de associar o universo social e vitalício, ao mundo do 

conhecimento e autoconhecimento, o que possibilita ao estudante buscar 

e alcançar para si, um propósito que vá além do  que a  proposta escolar 

muitas vezes apresenta. A melhor maneira de se familiarizar com os 

estudantes é alcançar o processo humanizado em que professores e 

alunos possam interagir num processo intermitente de sensibilização 

promovido pelo estudo da Filosofia. 

 A metodologia aplicada ao ideal da sensibilização para alcance do 

aluno, transmite essa ressignificação da Filosofia na escola, como papel 

importante e fundamental no Ensino Médio, propiciado pelas constantes 

mudanças. Neste sentido, a aproximação calorosa do processo 

humanizado e sensível, contribui para o aperfeiçoamento do aluno ciente, 

para seu propósito como cidadão social e o mais importante: como pessoa 

íntegra e de considerável importância no mundo em que vive, no meio 

especial em que seu corpo físico e mental ocupa.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O vasto universo escolar é na contemporaneidade um espaço em 

constante transformação. Houve um período no passado em que a escola 

era circunscrita, hoje a escola é com efeito fundamental e de direito de 

todos e obrigatória, o que significa complexidade.  

 Uma escola restringida é uma escola obsoleta, no entanto, uma 

escola onde todos têm direito ao ensino, uma escola para todos, transmite 

diversidade cultural, diversidade de histórias e de vivência. Sendo assim, 

a escola é um espaço onde o ensino deve ser incomensurável, transmitir 

diversidade e jamais se delimitar ao que o significado de escola ainda 

permuta em muitas ideias equivocadas. Para atender e alcançar a 
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diversidade em que a escola atual representa, é importante ter em mãos 

o material essencial para atingir o propósito do ensino e da aprendizagem. 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel foi um filósofo alemão, e em seus 

pensamentos críticos pôde atribuir em uma de suas célebres obras, a 

essência do eu, a sensibilidade do aprender e das reflexões humanas. 

Hegel descreve sua concepção filosófica, no prefácio a uma de suas 

mais célebres obras, a Fenomenologia do Espírito, da seguinte forma: 

 

Segundo minha concepção – que só deve ser justificada pela 

apresentação do próprio sistema –, tudo decorre de entender e 

exprimir o verdadeiro não como substância, mas também, 

precisamente, como sujeito. Ao mesmo tempo, deve-se observar 

que a substancialidade inclui em si não só o universal ou a 

imediatez do saber mesmo, mas também aquela imediatez que é 

o ser, ou a imediatez para o saber. [...] A substância viva é o ser, 

que na verdade é sujeito, ou – o que significa o mesmo – que é 

na verdade efetivo, mas só na medida em que é o movimento do 

pôr-se-a-si-mesmo, ou a mediação consigo mesmo do tornar-se 

outro. Como sujeito, é a negatividade pura e simples, e 

justamente por isso é o fracionamento do simples ou a duplicação 

oponente, que é de novo a negação dessa diversidade indiferente 

e de seu oposto. Só essa igualdade reinstaurando-se, ou só a 

reflexão em si mesmo no seu ser-Outro, é que são o verdadeiro; 

e não uma unidade originária enquanto tal, ou uma unidade 

imediata enquanto tal. O verdadeiro é o vir-a-ser de si mesmo, o 

círculo que pressupõe seu fim como sua meta, que o tem como 

princípio, e que só é efetivo mediante sua atualização e seu fim. 

(2002.  Pág.12) 

 

 Diante dos estudos da Filosofia e seu infinito conteúdo humanístico, 

ambiental e social, conclui-se que a base fundamental para evidenciar o 

objetivo de alcançar os estudantes, é atribuindo o valor do pensamento 

crítico e questionador, através da ressignificação dos estudos da Filosofia 

e a possibilidade de conquistar o equilíbrio em um universo escolar 
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turbulento e caótico devido às realidades sempre existentes e 

vigorosamente atuais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tornar acessível o pensamento crítico e o aluno um indivíduo mais 

ciente de si e de seu lugar na sociedade foi o principal motivo que levou 

a filosofia a tornar-se uma matéria obrigatória na grade curricular do 

ensino médio pela primeira vez desde os tempos da ditadura militar.  

 Para que o indivíduo tenha a oportunidade de autoconhecimento e 

conhecimento de mundo, é essencial que se possa contar com estudos 

que lhe proporcione tomar conhecimento da sua integridade como 

pessoa, como cidadão e como eterno estudante o qual o direito social lhe 

é exercido, porém contestável e infundado. As escolas não são preparadas 

para atender à estudantes com histórico de vida complexo e família 

disfuncional.  

 A escola atual não pode se limitar à notas e vestibulares, como 

citado em algum momento no proposto trabalho, diante disso, é relevante 

salientar a ressignificação dos estudos filosóficos nas escolas e no Ensino 

Médio, para que seja possível trazer a mudança que há tanto se procura 

alcançar.  

 Alguns pesquisadores afirmam que é impossível formar cidadãos 

responsáveis sem ensiná-los a usar a razão e a crítica. Formar cidadãos, 

no entanto, ultrapassa a ideia de cidadão social que apenas cumpre seu 

dever como estudante ou trabalhador, mas além disso, em uma 

perspectiva filosófica, sociocultural e humanizada: seres íntegros de si 

mesmos, na procura e no alcance de seus intelectos de forma a tornar o 

indivíduo um ser consciente de sua existência e a importância dela. 
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APRESENTAÇÃO DE PORTFÓLIO E DEBATES DE 

ESTUDO DE CASO COMO PRÁTICA FORMATIVA 

DOS DISCENTES DE FILOSOFIA DO POLO 

CASCAVEL CENTRO 

 

 

CECÍLIA DE SOUZA PESTANA 

DANIEL APARECIDO PIRES 

DANIELLE ALEXANDRA BONETTI 

 

 

O presente trabalho tem o objetivo de estudar como as 

apresentações e discussões do estudo de caso auxiliam na formação dos 

alunos de ensino superior em filosofia. Durante o trabalho pesquisou-se 

sobre a importância de atividades práticas e do debate reflexivo para 

formação dos acadêmicos do curso de filosofia.  

 Como metodologia foram utilizadas observação dos alunos durante 

as avaliações e também pesquisa bibliográfica. Conclui-se que as práticas 

que estimulam a pesquisa, a oralidade, o debate respeitoso e a 

argumentação contribuem não só para formação de bacharéis e 

licenciados em Filosofia, mas contribuem para formação de cidadãos 

preocupados com o pensamento lógico, o debate construtivo e 

principalmente o respeito pelas diversas opiniões e formas de 

pensamento.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Escola Superior de Educação da Uninter dentro de suas práticas 

avaliativas para formação dos alunos da educação a distância tem 

momentos avaliativos presenciais no polo com Estudo de Caso, onde os 

alunos debatem situações problemas de casos que podem ser comuns ao 

seu dia-a-dia profissional e também desenvolvem portfólios que são 

instrumentos de avaliação onde os alunos podem, através de pesquisas 

apresentar atividades práticas relacionadas ao seu curso.  

Em 2018 as práticas do curso de filosofia foram voltadas a educação 

especial e inclusão escolar e em 2019 voltaram-se ao pensamento 

filosófico e atuação do profissional de filosofia em seus ambientes de 

trabalho.  

Durante a aplicação das apresentações propostas ao polo pode-se 

notar que os alunos que participaram dos momentos de apresentação e 

debates foram desenvolvendo-se em socialização, oralidade, capacidade 

argumentativa e respeito a opinião dos demais alunos em sala.  

Frente a essas observações esse trabalho buscou pesquisar sobre a 

importância dos estudos de caso, portfólios, debates e apresentações dos 

docentes dos cursos de Filosofia.  

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia do trabalho é baseada em pesquisa bibliográfica, 

qualitativa que investigou a respeito de pesquisa sobre atividades 

práticas, diálogo e apresentações para formação dos estudantes.  

Além de observação dos Orientadores Acadêmico perante evolução 

dos alunos nas diversas avaliações das apresentações dos portfólios e 

debates dos estudos de caso.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

E extremamente importante para os estudantes de filosofia, 

independente da formação em bacharelado ou licenciatura que 

reconheçam a importância do debate e do diálogo como forma de 

construção da consciência filosófica. Pensando em um viés histórico 

durante muitos anos a filosofia foi sendo reconhecida com os debates, 

diálogos e conversas que estimularam o pensamento crítico filosófico.  

É importante observar também que cada estudante chega com suas 

vivências e expectativas e a partir da troca de experiências o aluno vai 

refletindo e construindo seu conhecimento:  

 

Essa construção do conhecimento na EAD deve ser apoiada por 

um processo de interatividade, com qualidade suficiente para 

provocar e dar sustentação ao conjunto de aprendizagens 

pretendidas pelos participantes. Tal processo não acontece 

apenas com a introdução de Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (NTICs) na educação, mas exige a participação 

comprometida de todos os atores envolvidos para que se tenha 

uma rede de aprendizagem colaborativa. (FARIA e LOPES, 2013, 

p.123). 

 

A pesquisa nos apresenta que os alunos que participam dos 

momentos de interação nas apresentações dos portfólios e debates dos 

estudos de caso desenvolvem empatia, respeito, capacidade 

argumentativa além de se preparem para trabalhar com situações 

problemas apresentados em sala:  

 

Aprendizagem baseada em problema (PBL): um problema é 

colocado antes de a teoria ser apresentada aos alunos, em grupos 

pequenos, que passam a explorá-lo e a levantar hipóteses, 
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facilitados eficazmente por um tutor que ativa seu conhecimento 

prévio – que pode ser tanto útil como equivocado – e os ajuda a 

rememorar conceitos e mecanismos. Ainda que o estudo 

autônomo seja favorecido, a estruturação do conhecimento, a 

motivação para aprendizagem e um processo efetivo de 

raciocinado diagnóstico não o são em todo seu potencial, porque 

o conhecimento aprendido não é aplicado em uma reavaliação do 

problema (RIBEIRO, 2008, p.20-21) 

 

Além disso, quando se cria um diálogo reflexivo é possível refletir 

sobre a sociedade e também sobre a formação do indivíduo. Bem como, 

é possível pensar hipoteticamente em situações que podem ser 

vivenciadas nas práticas futuramente após a formação no curso de 

Filosofia.  

Mas o que notamos é que num cenário brasileiro onde qualquer 

faísca política incita brigas e monólogos sem qualquer intensão de escutar 

o que o outro diz, os momentos de debates do estudo de caso ensina 

principalmente vivências respeitosas onde um aluno compreende que 

todos podem se desenvolver e aprender mutuamente:  

 

Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de 

acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura ao 

outro como objeto da reflexão crítica deveria fazer parte da 

aventura docente. A razão ética da abertura, seu fundamento 

político, sua referência pedagógica; a boniteza que há nela como 

viabilidade do diálogo. A experiência da abertura como 

experiência fundante do ser inacabado que terminou por se saber 

inacabado. Seria impossível saber-se inacabado e não se abrir ao 

mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas a 

múltiplas perguntas. O fechamento ao mundo e aos outros se 

torna transgressão ao impulso natural da incompletude. O sujeito 

que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a 

relação dialógica em que se confirma como inquietação e 
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curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na 

História. (FREIRE, 2009, p.142) 

 

Além disso, é fundamental ressaltar que quando trabalhamos com 

situações práticas o sentimento de empatia torna-se forte e pode-se 

colocando no lugar do outro e ouvindo suas vivências compreender o 

mundo ou determinado assunto de uma maneira nova, com um novo viés. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A formação do profissional de Filosofia requer diálogo, reflexão e 

muita leitura, quando trabalhamos com alunos EAD muitas das vezes 

esses alunos acabam se isolando no mundo digital e percebemos que 

como polo de apoio presencial nosso papel é incentivá-los a construir o 

conhecimento de forma coletiva. Por isso, dessa forma, entendemos que 

é fundamental que possamos desenvolver as atividades de interação e 

debate.  

Percebemos que durante essas práticas os alunos desenvolveram 

principalmente a capacidade de comunicação, organização do 

pensamento e capacidade argumentativa. Além disso, percebeu-se 

grande evolução na questão da sensibilidade e empatia de estar em grupo 

respeitando e contribuindo para a construção conjunta. Esse é apenas um 

trabalho de muitos que podem ser desenvolvidos na área, inclusive 

contando com pesquisas mais extensas sobre a necessidade desses 

momentos dialógicos para a formação dos alunos de Filosofia.  
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AUTOESTIMA DO PROFESSOR DE FILOSOFIA 

COMO FORTALECIMENTO PARA O PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

EURILENE DO ROSÁRIO GALÚCIO RÊGO 

 

 O Professor de Filosofia como agente social deve estar em sintonia 

com as novas mudanças que ocorrem no atual contexto da sociedade, 

onde o mesmo é chamado a responder às novas exigências impostas pela 

Educação. Nesta perspectiva, as mudanças ocorridas na educação que 

focaliza a formação integral do ser humano são importantes para 

estimular a busca do conhecimento que favorece o processo de 

aprendizagem que, no atual contexto vem desencadear ainda mais a 

necessidade de se trabalhar valores humanos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para direcionar as relações de forma satisfatória no cotidiano da 

escola, o Professor de Filosofia precisa estar emocionalmente estável e 

entender que também sobre a autoestima elevada, desta forma educar 

as emoções na complexidade do ambiente escolar, dando ênfase ao 

trabalho do Professor é um grande desafio para gerenciar a autoestima 

estabelecida entre os diversos componentes e atores da prática 

educativa. 

 

METODOLOGIA 

 

A investigação proposta para este artigo caracteriza-se um estudo 

exploratório de cunho descritivo analítico contemplado a abordagem 

qualitativa e quantitativa. 

Na abordagem qualitativa tem-se a pesquisa bibliográfica, a qual 

subsidiará a temática em questão, abordada em autores como: Antunes 

(2003); Branden (2002); Vol I (1998) e Wernek (2004). Possui ainda a 

finalidade básica de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias 

para a formulação de abordagens posteriores. 

Nesta abordagem qualitativa tivemos um levantamento 

bibliográfico e estudos das literaturas referentes à temática do projeto, 

através de resumos e leituras de autores que possuem referências 

relevantes ao tema do projeto. 
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RESULTADO DA PESQUISA 

 

A prática do professor de Filosofia e a autoestima surgem como 

necessidade no interior da escola, a fim de construir uma linguagem 

filosófica envolvendo a participação de todos neste processo. 

É sempre um desafio e uma responsabilidade muito grande para os 

atores escolares conseguir equilibrar ações inerentes à escola. São 

questões que surgem no dia-a-dia, e são de natureza complexa e 

divergente, que esperam soluções e somente pessoas equilibradas que 

possam solucioná-los.  

Na escola impera situações inusitadas e conflitivas, assim é 

indispensável que a autoestima dos professores, seja trabalhada, pois 

com a apreciação do próprio valor terá mais responsabilidade por si 

mesmo e por suas relações intra e interpessoais, melhorando seu 

desempenho pessoal e profissional.  

 Assim, o Professor é desafiado a compreender a importância do seu 

vínculo na ação educativa e promover um ambiente de aprendizagem 

colaborativa, onde o educando se sinta auto motivado e valorizado 

perante o processo ensino aprendizagem. 

A presença do professor na sala de aula passa pela necessidade de 

reconhecê-lo como um educador em formação, uma vez que o processo 

educativo é dinâmico e necessita constantemente de debates amplos 

sobre seu fazer, para que possa, junto com seus alunos, desenvolver 

novas reflexões sobre sua disciplina.  

O professor de Filosofia deve criar oportunidades de mostrar 

educando a sua importância e o que ele traz do seu cotidiano para a 

escola, também é importante para seu desenvolvimento da autoestima e 

de sua personalidade. Para muitos o Professor é um parceiro necessário 

uma vez que as interações intrafamiliares constituem-se possibilidades de 

extensão e delimitação do eu. 
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O Professor deve conhecer profundamente da matéria, mas ele 

precisa também entender de educação das emoções, infância, sonho, 

afeto, pedagogia e de uma grande parte e básica autoestima para buscar 

emoções na sala de aula e assim ter em suas atividades participação de 

todos seus alunos. 

Acredita-se na possibilidade de mudanças com autoestima, o que 

se faz urgente no currículo das escolas, como ter todos envolvidos na 

tarefa de promover a socialização para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas, neste caso o Professor de Filosofia deve ter a clareza sobre 

o que é emoção, como funciona, para poder administrá-la realizar com 

seus alunos na produção de seus projetos profissionais. 

 

Por esta razão o professor em sua atividade educativa e como 

facilitador da formação da personalidade de seus alunos, acaba 

agindo queira ou não como psicoterapeuta, ainda que 

efetivamente não tenha aprendido como fazê-lo. Tem de 

reconhecer analisar e lidar tanto com suas próprias situações 

pessoais como de seus alunos. (VOLI, 1996. p. 14) 

 

 O Professor de Filosofia deve ter autoestima elevada e assim poderá 

projetar em seus alunos um modelo de adulto que os motive e ajude a 

conseguir uma formação similar e positiva. Para isso é necessário está 

disposto e aberto a compreender avaliar e aceitar o potencial de 

crescimento de seus alunos, a partir de sua própria experiência de 

trabalho pessoal. 

O professor com autoestima gera em seus alunos um sentimento 

de confiança, segurança, integração e autoconceito, fazendo com que se 

sinta responsável em relação à realidade da vida. Também transforma a 

sua ação educativa numa troca de experiência, valores e emoções na 

busca de uma melhor relação com a vida. 
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Autoestima é geradora de confiança em si mesmo. Assim um 

professor confiante no acerto de suas estratégias pedagógicas 

poderá levar para seus alunos a certeza de que os mesmo 

poderão abandonar o “ninho” onde nasceram e criar asa para 

conquistas maiores e mais compatíveis com as próprias 

competências (WERNECK, 2004. p. 15). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada Autoestima do Professor de Filosofia como 

fortalecimento de suas práticas pedagógico, compreende-se que o 

sucesso do educando está voltado para um bom relacionamento entre 

professor e aluno, isto é, uma autoestima elevada para obter a abertura 

para a participação de todos os alunados. 

 Assim a pesquisa Autoestima do Professor de Filosofia como 

Fortalecimento para o Processo de Ensino e Aprendizagem no contexto 

escolar subsidiou a compreensão da ação do professor diante a 

autoestima como uma atividade pedagógica, visto que a escola vive uma 

complexa transformação cada vez maior, e não há como observar os 

conflitos, os valores e contravalores que configuram no cotidiano de uma 

escola. Com isso o professor deve desenvolver um trabalho que envolva 

a autoestima e a educação das emoções, através do planejamento onde 

todos possam se sentir importantes e responsáveis pelo andamento das 

atividades educacionais.  

Na bibliografia analisadas verificou-se que o professor é muito 

importante neste processo, e que ele é o mentor desta metodologia de 

integração, e que deve ser parceiro do aluno nessa construção de uma 

educação de qualidade, e ainda percebe-se nitidamente a busca da 

autoestima elevada para o desenvolvimento de suas atividades escolares 

a fim de construir uma linguagem filosófica junto aos alunos. 
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É indispensável que o professor de Filosofia trabalhe a autoestima 

de forma adequada oferecendo aos alunos espaço para dialogarem juntos 

em sua disciplina, com objetivo de oferecer suporte para aumentar suas 

relações e sua autoestima positiva, e compartilhar as ações, bem como 

demonstrar de forma clara e objetiva os critérios de um bom rendimento 

escolar, não somente em quantidade, mas sim em qualidade de ensino. 

Mas falar das teorias que existem sobre a temática é compreensível 

para muitos professores, o difícil é sua prática no seu cotidiano no espaço 

escolar, pois nem todos estão dispostos a mudar o caminho que já existe 

por muito tempo, quebrar paradigmas na educação em relação à 

interação professor e aluno, é uma barreira muito grande para qualquer 

professor, mas não é impossível para aqueles que realmente 

compreendem o verdadeiro sentido da autoestima para o processo 

educacional e a construção de um aprendizado de qualidade. Espera-se, 

portanto que algumas contribuições advenham dessa leitura e, os 

esforços realizados possam estreitar um maior conhecimento sobre 

autoestima e sua importância para o processo construtivo no ambiente 

educacional. 
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PRINCÍPIOS DA FILOSOFIA DE CONFÚCIO – 

SOBRE A NATUREZA HUMANA 

 

GABRIELLA SENRA 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a concepção 

antropológica de Confúcio e sua filosofia sobre a natureza humana. 

Confúcio foi uma figura extremamente influente para a cultura chinesa. É 

conhecido por ter sido o primeiro a encorajar a educação para todas as 

pessoas na China e também é conhecido como ‘O Professor dos 

Professores’.  

 Ele enfatizava a importância que a educação exerce na construção 

do caráter. E essa construção do caráter é desenvolvida segundo dois 

pilares: O ser humano possui uma natureza bondosa e o cultivo da própria 

virtude para se tornar um 君子(junzi) ‘homem nobre’ ou ‘homem de moral 

superior’. Certa vez Confúcio disse que em sua natureza ele era igual a 

qualquer outro homem - a única diferença sendo o seu grande amor pela 

educação e pela aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO 

 

Confúcio viveu um uma época caótica na China chamada de reinos 

combatentes - uma época de guerras constantes e perda da moral e ética 

antigas. Nessas condições dedicou sua vida ao estudo; resgatou livros 

antigos de educação; e dedicou-se ao ensino. Ele ensinava as pessoas, os 

nobres e os reis a cultivar a própria virtude e como poderiam se tornar 

‘homens nobres’. O humanismo Confuciano está em voltar-se para si, 

indaga sobre ‘como ser um homem’, mas para que saibamos ‘como ser’ 

precisamos primeiramente saber ‘quem somos’. Assim, disse Confúcio: 

“Que o Príncipe seja Príncipe; o súdito, súdito; o pai, pai; o filho, filho”. 

Ou seja, cada um deve partir do ponto que lhe compete, compreender 

seu posto, utilizando as situações rotineiras para o desenvolvimento das 

virtudes.  

 A melhor forma de realizar as virtudes é questionar a si mesmo, 

buscar o bem-estar através de si mesmo e não tardar a corrigir os erros 

que encontrar em si próprio. Confúcio já dizia: “A sabedoria de conhecer 

a si mesmo”. Algo muito similar a Sócrates já que ambos possuem 

similaridades em seus ensinamentos. Ambos enfatizavam a importância 

da construção de um caráter através da educação. Para Confúcio a 

educação é “cortar, esculpir, talhar, polir”, como o que fazemos com o 

jade. A educação é a base para a formação de um ‘homem de moral 

superior’.  

 

METODOLOGIA  

 

Pesquisa e dissertação sobre a filosofia de Confúcio, através de seus 

livros e de artigos acadêmicos. Mais especificamente sobre sua concepção 

antropológica, a natureza humana, a educação - afim de compreender 
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mais sobre a grandiosidade de seu pensamento e como seria sua 

aplicabilidade no século XXI.  

 Fundamentei essa pesquisa nos seus 3 principais livros, Analectos 

de Confúcio, Grande Aprendizagem e Caminho do Meio. Pouco estudado 

no Brasil, Confúcio tem muito a agregar sobre a reflexão de nós mesmos 

e da sociedade.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Confúcio possui uma grande habilidade de inverter a forma como 

enxergamos as coisas a partir da consideração de si mesmo em todas as 

situações. A filosofia de Confúcio coloca cada um como centro da própria 

vida e vê a educação como uma forma de atingir uma moral superior. Ele 

diz que um homem nobre busca a educação como um fim e não como um 

meio.  

 O homem comum enxerga a educação como um meio para 

conseguir algo e não como um fim em si mesma. Ele também diz: “ 

Quando vires um homem bom, tenta imita-lo; quando vires um homem 

mau, examina-te a si mesmo”. Isso significa que a oportunidade para a 

educação é onipresente. Em qualquer situação, somos capazes de nos 

cultivar. Confúcio não enxerga a educação apenas como um referencial 

teórico, mas sim, como uma vivência prática. Ser um homem nobre nessa 

perspectiva não é ser um grande teórico. Este homem nobre consegue, 

em sua vida real, através da aprendizagem, cultivar seu caráter; sua 

própria virtude; e ser um homem grande. A metodologia de Confúcio 

sempre traz comparações entre o ‘homem grande’ e o ‘homem pequeno’.  

 Essa diferença não está na sua natureza - está na busca pelo 

aprender e pelo cultivar. No campo da filosofia ocidental não costumamos 

aprofundar os ensinamentos de Confúcio, por isso tenho como objetivo 

trazer a reflexão do pensamento desse filósofo, que pode ser muito 
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benéfico para nossa sociedade em geral. Uma nova forma de enxergar a 

si mesmo, a educação e acreditar no potencial de todo ser humano.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Confúcio disse: “Pela natureza, iguais; pela prática; distintos”. Essa 

prática, ou essa força de aprendizagem é o que nos diferencia. O processo 

da educação nos ensina o quão similar somos. O estudo da Filosofia, 

Literatura e História nos mostram o quanto os homens que viveram em 

épocas antigas tinham os mesmos desejos e necessidades que o homem 

moderno. Precisamos enfatizar que a educação para Confúcio e Sócrates 

não é um mero processo vivido dentro da sala de aula, mas sim todo 

momento e qualquer oportunidade de aprender.  

 Não é fácil se manter aberto para a aprendizagem em qualquer 

momento. O peso das responsabilidades do dia a dia como as tribulações 

e os conflitos podem ser uma distração para nos tirar desse foco, assim 

como também foi no tempo de Confúcio. “O Mestre disse: “Hui é capaz 

de ocupar toda a sua mente por 3 meses com nenhum pensamento que 

não seja Benevolência. Outros também conseguem, alguns por um dia, 

alguns até por um mês, mas somente até aí”. 

 A filosofia de Confúcio é de grande importância acadêmica e social 

enquanto seus pensamentos e filosofia beneficiam o Oriente até hoje. Meu 

objetivo foi trazer à tona seu pensamento para que o brasileiro em geral 

e a comunidade acadêmica possa refletir sobre a sua filosofia, que apesar 

de ter surgido a mais de 2500 atrás, traz temas pertinentes à reflexão 

atual. Ao estudar a filosofia de Confúcio podemos refletir sobre a beleza 

e as virtudes do ser humano e como cultivá-las.  
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É POSSÍVEL FORMAR PARA O PENSAMENTO? 

CONTRIBUIÇÕES ARENDTIANAS PARA A 

DIMENSÃO FORMATIVA DA EDUCAÇÃO 

 

IZAQUIEL ARRUDA SIQUEIRA 

 

 Este trabalho teve como objetivo refletir sobre a presença do 

pensamento dentro da educação escolar a partir das lentes teóricas 

arendtianas. Para isto, foram visitadas, então, as obras da pensadora 

Hannah Arendt que tratam da educação e do pensamento, como também, 

de comentadores que se debruçaram sobre tal temática. Assim, este 

trabalho se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, uma vez que 

todo material utilizado para o estudo foi composto por textos.  

 Os resultados nos mostraram que, a partir das reflexões 

arendtianas, se torna difícil pensar numa educação escolar onde o 

pensamento seja ensinado de forma instrumental. Entretanto, quando se 

leva em consideração a transmissão da tradição, o pensamento, de 

alguma maneira, é potencializado durante o processo de ensino-

aprendizagem, pois os sujeitos implicados neste processo dialogam com 

um passado, sendo o diálogo interior o próprio pensar. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho intitulado “É possível formar para o pensamento? 

Contribuições arendtianas para a dimensão formativa da educação” foi 

tecido a partir de uma curiosidade epistêmica sobre a importância do 

pensamento durante o processo de ensino-aprendizagem e se é possível, 

neste mesmo processo, ensinar a pensar. Sabemos que a educação 

escolar, especificamente a etapa que compreende o ensino médio, vem 

passando por uma reforma curricular e estrutural amparada na Lei 

13.415/2017. Uma breve leitura da lei e dos documentos regimentais da 

reforma nos mostram que há uma maior valorização de disciplinas que 

guardam relação com um pensar instrumental e não, propriamente, com 

o pensamento crítico e livre. Deste modo, voltamo-nos para a teoria 

política da pensadora Hannah Arendt a fim de buscar, a partir de seus 

textos e de alguns comentadores, uma possível compreensão sobre o 

lugar do pensamento na educação escolar contemporânea.  

 Deste modo, as obras que fizeram parte do arcabouço teórico desta 

pesquisa, foram: “A vida do espírito” (2014), “A crise na educação” 

(2013), “Educação em Hannah Arendt: entre o mundo deserto e o amor 

ao mundo” (2011), dentre outras. Assim, o trabalho abordou, 

primeiramente, o conceito de pensamento em Hannah Arendt, o 

pensamento enquanto diálogo com a tradição, esta enquanto categoria 

política no pensamento arendtiano e a distinção dos termos vernunft e 

verstand. 

  

METODOLOGIA  
 

Este trabalho caracteriza-se por uma pesquisa de cunho 

bibliográfico uma vez que todo o material utilizado é composto por textos. 
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Assim, nos propomos a visitar, revisar e buscar nos aprofundar na 

literatura concernente com o objeto a ser pesquisado.  

 Por meio das fontes selecionadas construímos, sistematicamente, 

apontamentos e fichas, comentários, citações, resumos e observações 

pessoais úteis para o desenvolvimento do trabalho, fundamentados, 

sobretudo, nas obras “Como se faz uma tese” (1995), de Umberto Eco e 

“Metodologia filosófica” (2006), de Dominique Folscheid e Jean-Jacques 

Wunenburger. A seguir, explicaremos o passo a passo de como a pesquisa 

se deu: a) feitura do estado do conhecimento e levantamento bibliográfico 

preliminar; b) elaboração do plano provisório de assunto e busca de 

fontes; c) leitura do material; d) fichamento; e) organização lógica do 

assunto; f) análise dos dados e redação do texto. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para Arendt (2014), o pensamento é um diálogo do eu comigo 

mesmo é, uma espécie de pare-e-pense, uma saída do mundo das 

aparências. Assim, é na linguagem onde se conserva a importância 

primordial para a atividade do pensamento. Ela, operando através da 

metáfora, seria o elo entre o pensamento e o mundo em que nos 

encontramos.  

 Seria a única maneira dele se manifestar em nosso meio. Ou seja, 

antes de se manifestar no mundo, a linguagem já está contida no 

pensamento, que manifesta não as experiências psíquicas em si, quando 

falamos delas, mas o que pensamos delas quando refletimos. 

 Na obra “A vida do espírito” (2014), em que trata do pensamento, 

Hannah Arendt faz, didaticamente, um resgate da reflexão kantiana sobre 

a distinção entre razão e intelecto a partir do termos Vernunft (razão) e 

Verstand (intelecto), que estão na obra “Crítica da razão pura” (2015) de 

Immanuel Kant. Para Almeida (2011), esta reflexão está relacionada à 
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análise de Arendt do mundo moderno no qual o pensamento instrumental 

tem ganhado cada vez mais espaço em detrimento do pensamento que 

não é regido por esta ótica, e que, não coaduna integralmente nem com 

a mentalidade do homo faber nem com a do animal laborans. Assim, o 

conhecimento instrumentalizado, a ciência moderna e a técnica se 

sobressaíram ganhando destaque e maior valorização. 

 Para a filósofa, o pensamento tem um papel muito importante em 

tudo aquilo que pode ser caracterizado como uma busca científica, “mas 

é o papel de um meio em relação a um fim; o fim é determinado por uma 

decisão a respeito do que vale a pena conhecer, e essa decisão não pode 

ser científica” (ARENDT, 2014, p. 71), mas, partir da filosofia. Assim, o 

cientista, ao querer buscar um método que atenda às suas experiências, 

precisa sair do mundo das aparências e se pôr a pensar. 

 É importante dizer que Hannah Arendt, em sua teoria, não pretende 

estabelecer uma hierarquia entre pensar e conhecer (ainda que 

percebamos, de certo modo, sua defesa em torno do pensar), mas 

constata que são atividades distintas. Daí, o problema consiste, 

justamente, quando uma dessas atividades se sobressai acima das 

demais, permitindo que, também nessa esfera haja a possibilidade da 

vitória da mentalidade do animal laborans, que é o espectro da sociedade 

neoliberal. 

 Esta ideia pragmática da atividade espiritual do pensamento seria 

dispensável para se pensar uma educação onde a potência do pensar seja 

estimulada a partir das reflexões arendtianas. Em Arendt (2014), 

entendemos que o pensamento não segue um método e não é um meio 

para se chegar a determinada conclusão ou, podemos dizer, a uma 

determinada verdade.  A prática do pensar encontra em si seu próprio 

fim. Todavia, se queremos pensar numa educação onde o pensamento 

seja fomentado, devemos entender, em primeiro lugar, que a tarefa desta 

consiste em apresentar o mundo comum aos novos e aos jovens 

(ARENDT, 2013), para que estes pensem este mundo, se encontrem 
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diante dos significados que foram construídos (tradição), dando 

continuidade ou ressignificando os mesmos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Almejando uma compreensão sobre o lugar do pensamento na 

educação escolar, podemos perceber, ao longo do trabalho, que este lugar 

ainda não é privilegiado. A escola contemporânea, ao que nos pareceu, 

se encontra, cada vez mais, afastada de seu significado originário e 

sentido de sua existência na sociedade. Deixa, ela, de ser o lugar do livre 

pensamento para ser o lugar da domesticação do pensamento. E isso 

denota que a crise política do mundo moderno ainda afeta a educação de 

várias outras formas, sobretudo, aprofundando a condição do animal 

laborans dentro do âmbito escolar. 

 A relevância acadêmica deste trabalho se dá pelo fato de usarmos 

uma autora que, geralmente, não é usada no âmbito da pedagogia para 

se pensar problemas da educação escolar contemporânea. E pensar estes 

problemas é, sobretudo, importante pois a ausência do pensamento na 

educação conflui para um desenraizamento do sujeito com os sentidos 

que compõem sua própria comunidade política. Daí a importância social 

da pesquisa: pensar o nosso lugar neste mundo comum. 
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

PELAS FERRAMENTAS DIGITAIS 

 

LUÍS FERNANDO LOPES 

MELISSA PROBST 

 

 Este trabalho tem como objetivo analisar a Educação a Distância, 

suas metodologias e a relevância da tecnologia como suporte para fins 

educacionais, tendo em vista a inclusão social. Entre outros benefícios, 

destacam-se a flexibilidade de horário e a mobilidade como motivos que 

levam estudantes a optarem por essa modalidade.  

 Atualmente é cada vez maior o envolvimento das pessoas com 

recursos tecnológicos, sobretudo digitais, ao ponto de nossas atividades 

diárias tornarem-se dependentes desses recursos.  Para buscar 

informações, conteúdos específicos de um curso, realizar tarefas 

administrativas como pagamentos, trocar mensagens ou apenas para 

passar tempo, os recursos tecnológicos digitais se fazem presentes 

cotidianamente e nos envolvem.  

 Nesse contexto o risco de desperdiçar tempo e de tornar-se 

dependente das tecnologias digitais não está ausente. Não obstante a 

toda complexidade que circunscreve o uso de tecnologias, perspectiva 

teórica e metodologia utilizada considera, sobretudo, a obra A Ordem do 

Discurso de Foucault (1996). 
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INTRODUÇÃO  

 

Na era da informação, do conhecimento, da internet, das fake-

News, da pós-verdade entre outros elementos que são marcantes em 

nosso tempo, questionamentos tais como: de que maneira separar o que 

é verdadeiro do falso? O que pode ser considerado conhecimento 

científico? Quais informações podemos ser consideradas confiáveis? Ao 

que ou a quem recorrer em caso de dúvida com relação a informações 

que acessamos por meio da internet? 

Essas e outras questões nos ajudam a refletir, pelo menos em parte, 

sobre a complexidade do espaço virtual e do significado de trocar 

informações e fazer uma parte considerável da vida acontecer em rede. 

Nesta perspectiva, Mario Sério Cortella, em uma participação no Café 

Filosófico, publicada em 17 de outubro de 2016, abordando a questão do 

acesso e utilização de informações na internet, afirmou que: “tem gente 

que não navega pela internet, naufraga nela. Porque quando você navega 

pelo menos você está sabendo para onde está indo”.   

O pensamento citado chama atenção para a necessidade de saber 

filtrar as informações disponíveis na internet.  Não obstante aos impactos 

positivos provocados pela democratização do acesso às informações 

disponibilizadas em rede, vale mencionar ainda a necessidade cada vez 

mais comum de recorrer à busca de informações na internet em 

mecanismos de busca como o Goggle, de modo que boa parte daquilo que 

procuramos saber e mesmo do que desejamos fazer passa pelo 

receituário e aceitação da internet.  

Também já se tornou muito comum a oferta de conteúdos em 

vídeos e outros formatos, que embora apresentados como “verdades 

científicas” nem sempre expressam fundamentos teóricos ou conteúdo 

amparado por pesquisas reconhecidas pela comunidade acadêmica e 
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científica. Vivemos em uma era em que todos somos ao mesmo tempo 

consumidores e produtores de informação.  

Nesse sentido, a internet parece ter removido em parte as 

barreiras da interdição e exclusão do discurso citadas por Foucault 

(1996, p.9):  

 

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, 

procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais familiar 

também, é a interdição. Sabe-se bem que não se tem o direito 

de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer 

circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de 

qualquer coisa. 

 

 Por outro lado, o fato de os discursos transitarem em rede indicam 

contraditoriamente a possibilidade de total controle e vigilância, não 

obstante a existência de prestigiosos mecanismos de segurança da 

informação. Nessa perspectiva vale destacar a importância do discurso 

ressaltada por Foucault (1996, p. 10): “Por mais que o discurso seja 

aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem, revelam 

logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder”.  É nesse 

contexto, marcado por contradições que a Educação a Distância e todo 

o seu cabedal de possibilidades de formação e inclusão social, objeto do 

presente estudo, se desenvolve. 

 

METODOLOGIA   

 

Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, que 

partir do referencial teórico foucaultiano. Utiliza-se, mais 

especificamente, a obra, A Ordem do Discurso,  como ponto de partida 

para analisar a Educação a Distância e suas metodologias, bem como a 
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relevância da tecnologia como suporte para fins educacionais, tendo em 

vista a inclusão social.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

O aporte teórico utilizado para a realização desse trabalho 

considerou principalmente o referencial foucautiano, com destaque para 

a obra: A Ordem do Discurso. A escolha desse referencial teórico se deve 

principalmente à influência da obra de Foucault no contexto brasileiro, na 

área da educação. Entretanto, vale salientar que o que o próprio Foucault 

afirma a respeito disso:  

 

Tem-se o hábito de ver na fecundidade de um autor, na 

multiplicidade dos comentários, no desenvolvimento de uma 

disciplina, como que recursos infinitos para a criação dos 

discursos. Pode ser, mas não deixam de ser princípios de coerção; 

e é provável que não se possa explicar seu papel positivo e 

multiplicador, se não se levar em consideração sua função 

restritiva e coercitiva. (FOUCAULT, 1996, p. 36). 

 

 Não obstante a advertência expressa pelo próprio Foucault, a 

fecundidade de sua obra do terreno educacional, bem como, em outras 

áreas do conhecimento é um fato consolidado. Assim, dada sua 

originalidade e atualidade, o referencial teórico foucaultiano apresenta-se 

atualmente, como aporte epistemológico para análise dos fenômenos 

relativos à Educação a distância (EaD) e seus desafios e possibilidades.  

Considera-se, portanto a EAD e suas tecnologias como possibilidade 

para a inclusão social  na medida em que o acesso à educação permite 

que as pessoas tenham acesso ao conhecimento por intermédio de fontes 

científicas e acadêmicas, fundamentadas, permitindo assim maior 
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inserção de pessoas na sociedade ao ponto de poderem usufruir dos 

direitos e deveres já estabelecidos pelas políticas públicas.  

Entretanto, ressalta-se que a educação que envolva novas 

abordagens relacionadas ao acesso à informação por meio das TICs está 

no cerne das discussões para a ‘inclusão social’, mas não se pode 

desconsiderar a complexidade existente nas entrelinhas desse processo, 

pois todo o processo educativo intencional, como o aplicado na EAD, tem 

base curricular, portanto, envolve questões de saber e de poder que são 

produzidas e reproduzidas nas práticas discursivas.  

Assim, as formulações discursivas, os enunciados e a relação 

estabelecida entre os interlocutores  o contexto da enunciação, são os 

elementos de análise utilizados para Foucault (1996) para apresentar ‘A 

ordem’ do discurso. O discurso, portanto, não é um simples 

encadeamento de frases e palavras que pretendem um significado, pois, 

conforme menciona Foucault (1996, p. 21) “Existem, evidentemente, 

muitos outros procedimentos de controle e de delimitação do discurso 

[...]”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou analisar a Educação a Distância e suas 

metodologias, bem como a relevância da tecnologia como suporte para 

fins educacionais tendo em vista a inclusão social. A perspectiva teórica, 

considerou principalmente, a obra: A Ordem do Discurso de Michel 

Foucault. 

Com relação à Educação a Distância e suas possibilidades de 

colaborar com a inclusão social, destacou-se entre outros benefícios, a 

flexibilidade de horário e a mobilidade como motivos que levam 

estudantes a optarem por essa modalidade educacional. Desse modo, 

parte-se do pressuposto de que EAD contribui para os processos 
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inclusivos porque permite que ‘educação de qualidade’ alcance estudantes 

que estão geograficamente distantes das instituições de ensino ou que 

por compromissos profissionais/pessoais não poderiam frequentar aulas 

na modalidade presencial.  
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ENTRE TÉDIO E CRIATIVIDADE NA ESCRITA EM 

AVALIAÇÕES FORMAIS DE FILOSOFIA 

 

RODRIGO FRANCISCO BARBOSA 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar, de modo geral, 

algumas reflexões sobre a prática da escrita em avaliações formais do Ensino 

Básico e Médio analisadas no primeiro semestre letivo de 2019. Nesse sentido, o 

objetivo específico consiste em apresentar heuristicamente tais reflexões sobre 

essa prática da escrita coletada em avaliações formais na tentativa de iniciar um 

debate sobre escrita e subjetividade no ambiente escolar, bem como, salientar o 

amplo campo do problema relacionado a escrita e, assim, em alguma medida, 

“mostrar a relevância cognitiva da materialidade do texto” em todas as suas 

possibilidades inclusive e, especialmente, no ambiente escolar e seu enfrentamento 

burocrático.  

 

 

  



244 
 

  



245 
 

INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E FINALIZAÇÃO 

 

Todo professor do ensino formal em que ocorram avaliações formais 

já deve ter vivenciado a experiência de ter diante se si, em meio a um 

ciclo de árduas correções, algum tipo de transcrição ou desenho que 

ultrapasse os limites formais da avaliação. Muitas vezes “ilegíveis” e até 

mesmo considerados como “hieróglifos”, esse tipo de intervenção e 

vivência kafkaniana4 produzidos no ambiente escolar promovem uma 

convidativa reflexão filosófica sobre as relações entre escrita e 

subjetividade.  

 Esses “esboços apressados de estranhas figuras”5 cuja estranheza, 

a meu ver, também pode ser atribuída à transcrições de signos alfabéticos 

nas avaliações, formaram, precisamente, o ponto de ancoragem que 

mobilizou toda a presente reflexão. 

Nesse sentido, o problema fundamental aparece como uma 

possibilidade reflexiva de lançar luz sobre essa prática da escrita em 

avaliações formais do Ensino Básico e Médio que, no mais das vezes, pode 

passar despercebida no emaranhado de trabalho árduo da docência no 

Brasil.  

 Assim, essa práxis da escrita que eclode nas avaliações formais aqui 

analisadas é, teoricamente orientada, a partir da problematização geral 

da materialidade da escrita em Friedrich Nietzsche e, especificamente, no 

amplo esforço da Pesquisa-Nietzsche internacional em, desde os anos 70 

do século passado, identificar as características dos escritos do filósofo e, 

então, refletir os desafios de pensar o que é um texto.6 

 Dito de outro modo, para discutir as intervenções realizadas pelos 

alunos nas margens do espaço formal das avaliações formais eu lanço 

                                    
4 Em conversa com seu contemporâneo Gustav Janouch, Kafka atribui exatamente 
essas qualidades a seus desenhos - JANOUCH, Apud: LIMA, 2018. 
5 (JANOUCH, apud: LIMA, 2018). 
6 (PICHLER, 2014). 
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mão do recurso teórico sobre o “conceito de texto” discutido a partir desse 

filósofo alemão que é reconhecido como um dos primeiros teóricos da 

“filosofia dos mídias” (Medienphilosophie) conforme salienta Rudolf Fietz7 

bem como indicam os verbetes do sintagma em dicionários específicos.8  

Ante a crescente visibilidade que o tema da “escrita” em Nietzsche 

recebe pela pesquisa especializada, também o leitor não especialista, 

apenas para citar um exemplo, pode constatar essa intensiva reflexão 

sobre a materialidade dos escritos a partir da observação de uma recente 

matéria de Katja Iken no jornal alemão “Spiegel” em que, tendo como 

foco “a história da máquina de escrever”, a autora menciona o 

experimento de Nietzsche com a máquina e a singularidade desse uso 

entre os filósofos de seu tempo ao destacar como “ela” o “levou ao 

desespero”9 na tentativa de experimentar formas de instrumentalização 

material da escrita.  

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo principal 

apresentar, de modo geral, algumas reflexões sobre essa prática da 

escrita em avaliações formais do Ensino Básico e Médio analisadas no 

primeiro semestre letivo de 2019.  

Consequentemente, mesmo que de modo “incompleto e alusivo”,10 

objetivo específico deste trabalho consiste em apresentar heuristicamente 

tais reflexões sobre essa prática da escrita coletada em avaliações formais 

na tentativa de iniciar um debate sobre escrita e subjetividade no 

ambiente escolar, bem como, salientar o amplo campo do problema 

relacionado a escrita e, assim, em alguma medida, “mostrar a relevância 

cognitiva da materialidade do texto”11 em todas as suas possibilidades 

inclusive e, especialmente, no ambiente escolar e seu enfrentamento 

burocrático.  

                                    
7 (FIETZ Apud: PICHLER, 2014, p. 109). 
8 (JAHRAUS, “Medienphilosophie” In: FEGER, 2012, p. 293). 
9 “Sie brachte Nietzsche zur Verzweiflung”: <https://goo.gl/vmcKir>. 
10 (CASSIN, 2014, p. 04). 
11 ZITTEL, 2019. 
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Em termos metodológicos, a presente análise teve seu 

desenvolvimento pautado por uma pesquisa efetivamente bibliográfica, 

análise interpretativa e seus suportes.  

Assim, as específicas intervenções são apresentadas em seus 

contextos demarcando a especificidade material de sua expressão e seu 

suporte: os signos são interpretados filológica e criativamente à luz de 

reconhecer a oscilação da “energeia” dos signos12 entre tédio e 

criatividade diante da burocracia dos espaços restritos da avaliação formal 

e o transcurso arrastado do tempo da espera de entrega da prova.  

Para um posterior aperfeiçoamento e desdobramento da pesquisa, 

tenho o intuito de ampliar a coleta desse material de análise a partir de 

um trabalho colaborativo com outras áreas e diferentes docentes. Por fim, 

à guisa de algumas considerações finais, vale ressaltar que o espectro 

sígnico das intervenções analisadas é amplo: das observações precisas ao 

professor nos moldes de uma nota de rodapé, às intervenções na forma 

de correção irônica a uma afirmação do enunciado13 às reflexões finais 

em elogio à filosofia por “trabalhar o cerebelo”14 à intervenção cínica não-

alfabética de grifar todas as passagens da titulação de “santo” conferidas 

aos filósofos medievais,15 à esquemas e desenhos interpretativos dos 

textos das questões,16 à escrita estilizada do nome dos filósofos medievais 

no estilo de um pergaminho,17 à desenhos quase kafkanianos diluídos na 

folha em branco,18 nesses e em outros exemplos coletados é possível 

notar uma intensa produção de escrita cuja performance dos signos 

extrapola os limites específicos da formalidade da avaliação formal e que, 

nos moldes de intervenções de um copista ou doxógrafo anônimo antigo19 

pode nos auxiliar a refletir filosoficamente sobre qualquer regulação e 

                                    
12 (CASSIN, 2014, p. 257). 
13 Cf. Anexo I. 
14 Cf. Anexo II. 
15 Cf. Anexo III. 
16 Cf. Anexo IV. 
17 Cf. Anexo V. 
18 Cf. Anexo VI. 
19 (CASSIN, 2015). 
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domínio burocrático do poder na linguagem que a própria linguagem 

expressa de modo sub-reptício.      

 

ANEXOS 

 

 

ANEXO I 

 

ANEXO II 

 

ANEXO III 

 

ANEXO IV 

 

ANEXO V 

 

ANEXO VI 
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FILOSOFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

CRIANÇAS COM PENSAMENTO REFLEXIVO E 

RESPONSÁVEL 

 

MARIA APARECIDA DA CUNHA LOPES 

LUÍS FERNANDOLOPES 

 

 Este estudo tem por finalidade analisar a importância do aprender 

a pensar, com um olhar na privação sofrida pelas crianças que não 

tiveram a presença da família por pelo menos 6 meses ou mais, durante 

essa fase de desenvolvimento, ou o que chamamos de fase da formação 

da personalidade.  

 Considera-se que a partir desse ponto poderão ser criadas 

condições e estímulos para os questionamentos tão inerentes a essa fase 

da vida, que podem ser nutridos e não tolhidos. Não se pode deixar de 

analisar o passado da criança, considerando uma criança que recebeu a 

atenção necessária de sua família, ou se foi afastada do âmbito social 

familiar, por uma ou outra razão.  

 Foi realizada uma revisão bibliográfica e analisadas obras que 

tratam de ensino de filosofia para crianças e também autores que 

pesquisaram mães, bebês e crianças de até 5 anos. Espera-se que o 

trabalho possa contribuir para ampliar o conhecimento dos pesquisadores 

e servir como base para outros interessados em estudar temas 

semelhantes. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho procura investigar a aplicação da filosofia para crianças no 

ensino fundamental, com um olhar voltado para a privação, atrelando 

filosofia e um pouco da psicanálise, que muito bebe na fonte da filosofia. 

Assim tem-se como problema a seguinte questão: como se pretende 

trabalhar com crianças contribuindo para uma formação que os tornem 

cidadãos críticos e esses possam ser agentes de mudanças na vida de 

outros? 

A escolha desse tema, ligado a privação, se dá porque temos muitos 

adultos que são levados pelo senso comum, incapazes de tecer ideias que 

possam contribuir para sua evolução, ao mesmo tempo que não 

desenvolveram seu lado emocional, agindo como adultos infantilizados 

que não dominam suas emoções. Nossa investigação, por meio  de 

revisão bibliográfica, se dará essencialmente com Franklin (2016), 

alicerçada por Lipman (1990) e enriquecido pelas pesquisas de Winnicott 

(2012) com crianças em seus lares ou longe desses e as consequências 

da privação com a chancela de  Capelatto (2019), mostrando o que a falta 

da família pode acarretar.  

A máxima que nos orienta é: “conhece-te a ti mesmo”, oriunda da 

mitologia grega, do templo de Apolo, na cidade Delfos, a partir do 

fundamento socrático platônico aristotélico. Se a criança puder ser 

orientados com estudos que as conduzam a uma vida na qual possam ser 

protagonistas, serão afastaremos do papel de coadjuvantes e escreverão 

sua própria história.  
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METODOLOGIA 

 

  O presente estudo é de natureza bibliográfica, e foram 

analisadas algumas obras dos assuntos aqui propostos. Foram usados 

livros, artigos on-line e vídeos localizados em fontes seguras.  

 Os pesquisadores ampliaram seus conhecimentos acessando essas 

fontes e o desafio de explorar esses temas, ousando juntá-los nesse 

ensaio, aflorando o desejo de querer conhecer mais sobre o tema e 

contribuir com estudos nessa área.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Winnicott (2012, p. 241) aborda o ensino criativo das crianças que 

tiveram problemas com o abandono, sobre suas preocupações e atesta 

que “uma grande proporção dos alunos não estará apta a empenhar-se 

na aprendizagem porque está concentrada numa tarefa mais importante, 

ou seja, a descoberta e o estabelecimento de sua própria identidade”. 

Aproveitamos esse ponto para trazer a filosofia que entre outros, traz 

questionamentos sobre o ser e o sentido da existência.  

Lipman (1990 p. 121) explicita que a habilidade das crianças precisa 

ser estimulada. Aconselha aproveitar o interesse delas por certo tema e 

ensiná-las no caminho da filosofia. Elas ficam intrigadas com as palavras, 

com os relacionamentos e com tantas coisas mais e, buscam por 

respostas simples.  “As crianças ficam admiradas diante do mundo. É uma 

veneração tão profunda que se ocorrer a um adulto, poderíamos chamá-

la religiosa”.  

Se quisermos compreender a comunidade de investigação para 

educação filosófica, a resposta poderá ser:  
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É uma comunidade que se estimula mutuamente a usar a 

imaginação e a criatividade, ao mesmo tempo que testa suas 

posições, seus modos de pensar, suas crenças e os princípios nos 

quais suas ideias estão baseadas”. É preciso deixar bem claro 

para as crianças em sala de aula quais são as metas para que ela 

compreenda bem. Deve-se fazer leitura por um curto período de 

tempo para que não acumule muitas informações e a criança 

disperse. É necessário envolvê-las, fazer com que elas participem 

e se interessem (FRANKLIN 2016 p. 73). 

 

Ainda de acordo com Franklin (2016 p. 172) as regras para 

discussões precisam ser estabelecidas. Critérios para que a aprendizagem 

se torne significativa. “A formulação de como a comunidade de 

investigação funcionará é importante, porque as crianças devem saber de 

antemão o que devem fazer quando praticam filosofia”. Para começar, 

pode-se por exemplo, dispor as carteiras de forma que todos possam 

interagir melhor, de maneira diferente da convencional  na qual estão 

enfileiradas. Isso já deixará uma expectativa para o que deverá surgir. 

Na vida social, e também em sala de aula como esse trabalho se 

propõe, estamos interessados em saber o quanto uma criança se envolve, 

interage. “O envolvimento implica maior integração e maior crescimento, 

e relaciona-se de modo positivo com o senso de responsabilidade do 

indivíduo, especialmente com respeito às relações em que se introduziram 

pulsões instintuais” (WINNICOTT 2012 p. 111). 

Já Lipman (1990), afirma que as crianças fazem perguntas e muitas 

vezes os adultos não tem respostas, ou conhecimento sobre o tema 

abordado, e deixam uma explicação que não as convencem. “A 

descoberta de que as crianças podem fazer filosofia – e que elas o fazem 

de maneira competente e com prazer – enfatiza, por outro lado, a 

necessidade de desenvolver filosofias da infância”. (LIPMAN, 1990 p. 

218), 
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Para  Capelatto (2019), o desenvolvimento humano se faz por meio 

de fases, como uma espécie de mudança em módulos, em que, em cada 

fase, ou em cada módulo, temos características, comportamentos, 

sintomas, manias e até uma personalidade diferente. Entender esta 

dinâmica, é passo essencial para o que vem a seguir e ajudará na fase 

seguinte, contribuindo para o bom desenvolvimento e dando o suporte 

necessário na para que aconteça a boa formação da personalidade final 

do sujeito.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente ensaio abordou alguns pontos pertinentes ao ensino de 

filosofia para crianças e também analisou a condição de crianças que 

sofrem a perda da família e o que isso acarreta na base para sua 

formação. O estudo procurou mostrar que quanto a habilidade de 

questionar das crianças, ligada a preocupação e o cuidado que deve ser 

recebido desde seu nascimento, é possível um desenvolvimento e 

consequente crescimento, tanto intelectual quanto emocional.  

 Considerou-se principalmente os estudos de Frankilin (2016), e as 

pesquisas de Lipman (1990) e Winnicott (2012) para dar suporte ao que 

se pretendeu nesse estudo.  

Com a disseminação de informações e o acesso rápido que temos a 

elas, é muito comum usarmos um mecanismo de busca na internet para 

dar nomes aos nossos anseios. A maior parte da população fica na 

escuridão. Outra parte muito significativa tem se interessado cada vez 

mais pelos temas que fazem com que ela saiba um pouco mais sobre si 

e, consequentemente, sobre os outros. Cabe aqui mencionar o quanto o 

tema felicidade tem despertado o interesse. Ainda trazendo a máxima 

“conhece-te a ti mesmo”, cada vez mais ouvimos palestras, lemos textos, 
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livros, buscamos ajuda profissional que nos dê um norte para sabermos 

mais sobre nós mesmos e sobre o outro.  

A filosofia e a psicanálise, aqui brevemente estudadas, pode parecer 

que não seja relevante misturar os dois temas, mas um complementa o 

outro, prova disso, a mistura desses em tantos programas, redes, textos, 

entre outros. E como já foi mencionado, a psicanalise empresta muito da 

filosofia para tratar dos problemas do ser humano. Tentam explicar e dar 

direção às nossas ansiedades, tão presente na contemporaneidade, e que 

muitos buscam remédios por não dar conta dos transtornos que os 

acometem.  
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FILOSOFIA PARA O ENSINO MÉDIO: 

HISTORICIDADE E CONDIÇÕES PARA O SEU 

ENSINO NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

ROBSON FELIX NOGUEIRA 

 

O presente trabalho visa analisar as condições para o ensino de 

Filosofia no ambiente escolar. Através de uma hermenêutica 

historicamente informada busca compreender o processo do ensinar 

filosofia. Busca uma interpretação sobre a dicotomia apresentada por 

Immanuel Kant em sua obra Crítica da Razão Pura sobre “não se pode 

aprender filosofia, mas apenas aprender a filosofar,” e como este 

processo vem acontecendo na disciplina de Filosofia no ambiente escolar.  

 Por meio de análise a partir de pesquisa bibliográfica através das 

contribuições dos autores Campaner (2012), Ferreira (2012), Gallo, 

(2008) e do filósofo Kant (1989) entre outros, procurou-se investigar e 

compreender como este processo vem acontecendo no ambiente escolar 

e qual a importância do ensino de Filosofia neste ambiente. Concluiu-se 

que a disciplina Filosofia faz-se mister neste meio, possibilitando aos 

discentes interpretações diversas sobre si mesmo e sobre o mundo, como 

também uma fonte de referência potencial para a formação humana.  
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar uma hermenêutica 

historicamente informada sobre as condições para o ensino de filosofia no 

ambiente escolar, embasado na dicotomia “ensinar filosofia e ensinar a 

filosofar”. A partir da conceituação proporcionada por Immanuel Kant na 

obra Crítica da Razão Pura onde se costuma extrair a afirmação de que 

“não se pode aprender filosofia, mas apenas aprender a filosofar” 

estrutura-se assim as questões que norteiam este trabalho. 

Por que “não se pode aprender filosofia, mas apenas aprender a 

filosofar”? O que seria o ensino de Filosofia? Teria este ensino alguma 

“utilidade”? Como este ensino vem ocorrendo no ambiente escolar e como 

este pode contribuir para uma boa formação intelectual e humana? 

Haveria resistências em relação ao mesmo? 

Verifica-se que a prática docente atualmente deve entender tal 

dicotomia entre o ensinar a filosofia e o ensinar a filosofar. Uma das 

possíveis acepções de “ensinar” é “mostrar”. E ambos os termos “ensinar” 

e “investigar” se relacionam com os termos: pegadas, signos, marcas. E 

a Filosofia propriamente dita como disciplina, trabalha com “conceitos”. 

Observando os traços comuns que “ensino” e “investigação” ambos 

possuem deve-se defender um ensino onde o aprender filosofia e 

aprender a filosofar implique em um ensino pautado numa investigação 

que possa se expressar de forma clara e inteligível, a quem quer que este 

filosofar se faça possível. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho parte de pesquisas bibliográficas 

publicadas na literatura acadêmica e divulgadas por meio impresso e ou 

eletrônico que proporcionaram uma hermenêutica historicamente 

informada acerca de como vem acontecendo este processo dicotômico 

entre “aprender filosofia e aprender filosofar”. O trabalho em questão visa 

abordar o tema apresentado pela categoria teórico-metodológica do 

discurso filosófico, que propõe um recorte temático específico  da obra de 

Immanuel Kant Crítica da Razão Pura na dicotomia apresentada “ensinar 

filosofia e ensinar a filosofar”, na qual insere-se também outros demais 

conceitos dentro de uma perspectiva mais ampla como: docência, ensino, 

historicidade. Para tal o foco fora o ambiente escolar respectivamente o 

Ensino Médio, onde a disciplina Filosofia está inserida, e quais os fatores 

proporcionadores para que tal prática se efetue; e como as resistências a 

este processo persistem no ambiente escolar. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Dentro da temática da possibilidade do ensino de filosofia, remonta-

se recorrentemente o tema: ensinar filosofia representado pelo enfoque 

Hegeliano e de outro lado o ensinar filosofia pelo enfoque Kantiano. Kant 

por sua vez incluiu em sua vasta obra o problema do ensino de filosofia, 

mas é preciso reiterar que antes, outros assim também o fizeram, no 

entanto, em outro contexto anterior à modernidade, ou seja, no tempo 

em que a escola não era em si mesma uma realidade social e o ensino 

por sua vez era um assunto considerado privado e de certa forma ainda 

uma atividade doméstica. 

Diz Kant na referida obra Crítica da Razão Pura:  
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Somente se pode aprender a filosofar, ou seja, a exercitar o 

talento da razão na observância de seus princípios universais em 

certos intentos existentes, porém reservando-se sempre o direito 

da razão a investigar esses princípios em suas próprias fontes e 

confirmá-las ou rechaçá-los. [...] 

Não se deve ensinar pensamento, mas ensinar a pensar; não se 

deve transpor o aluno, mas sim dirigi-lo, se é que temos a 

intenção de que no futuro seja capaz de caminhar por si mesmo. 

[...] permita-me dizer que se abusa da confiança das pessoas 

quando em lugar de ampliar a capacidade de entendimento da 

juventude que se pôs em nossas mãos e formá-la para que o 

futuro possa amadurecer a própria inteligência, se a engana com 

uma filosofia enclausurada e completa que foi elaborada para eles 

por outros. 

[...] ao autor filosófico que se põe de livro texto, deve-se 

considerá-lo não como o modelo de juízo, mas somente como 

ocasião para julgar sobre ele, ou inclusive, contra ele (1965, p. 

401).  

 

Segundo Kant (1965) apenas podemos aprender a filosofar, mas, 

como este filosofar vem ocorrendo dentro de nossas instituições públicas, 

preferencialmente o meio escolar público? Como vem ocorrendo este 

“exercitar o talento da razão?” Segundo as palavras de Kant. Será que há 

resistências dentro das instituições públicas onde se lhe é ofertado o 

Ensino Médio? E quais seriam? Os docentes estão preparados com suas 

práticas pedagógicas ou de ensino-aprendizagem para fomentar este 

desejo pelo filosofar? 

Sabe-se que ao longo da História da Educação Brasileira, o estudo 

das disciplinas de ciências humanas, principalmente Filosofia e Sociologia 

fora marcado pela simbiose (presença/ausência) no currículo do Ensino 

Médio. Ora fora componente curricular obrigatório, ora transversal e ainda 

ora optativo. No período Imperial a disciplina Filosofia fora mais 

valorizada, devido ao fator de que a elite obtinha acesso a mesma.  
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Adiante séculos XX e XXI, mais precisamente entre 1961-2008, a 

disciplina Filosofia fora relegada para um segundo plano. O regime militar 

chegou a suprimir a disciplina do currículo escolar, devido a esta mesma 

proporcionar uma reflexão-crítica, de certa forma não muito aceitável pelo 

contexto do regime militar em voga, no qual o Brasil passara. 

Mudanças ocorreram em 1996, quando se tornou uma disciplina 

optativa por meio da Lei nº 9.394 (LDB). De acordo com Campaner 

(2012) a lei nº 9.394/96 que incluiu a Filosofia no Ensino Médio após esta 

longa ausência, “é expressão do avanço do ideário neoliberal”. No entanto 

segundo Campaner (2012, p. 12) “seu problema é a diluição da Filosofia 

seguindo o conceito de transversalidade, segundo o qual a Filosofia 

estaria em qualquer lugar e na discussão de qualquer tema, o que pode 

parecer lisonjeiro, mas retira o seu lugar enquanto disciplina específica”. 

De acordo com Ferreira (2012, p.18) esta presença/ausência ou a 

inconstância curricular da disciplina Filosofia “dificultou a formação de 

uma identidade clara a respeito do papel que essa disciplina deve ocupar 

no Ensino Médio, bem como gerou dificuldades a respeito de questões 

didático-metodológicas.” 

Tais dados nos apresentam que não era possível nem “aprender 

filosofia e muito menos aprender a filosofar”, devido a esta descontínua 

presença da disciplina no currículo escolar, reiteramos que a mesma por 

não se fazer presente não possibilitaria este processo de “ensinar filosofia 

e ensinar a filosofar”, por vê-se que o processo educativo da disciplina se 

lhe era interrompido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Debates sobra a inclusão da disciplina Filosofia no Ensino Médio vêm 

ocorrendo desde os anos de 1980, e nestes debates havia duas posições 

argumentativas a favor da retomada da disciplina aos currículos escolares 
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na qual nos apresenta Gallo (2008, p. 167-179) “a Filosofia contribuiria 

para a formação da consciência crítica dos estudantes e a Filosofia 

promoveria o diálogo entre as várias disciplinas”. 

Em 02 de julho de 2008 o vice-Presidente da República, José 

Alencar, em exercício, sancionou a lei que tornara o ensino de filosofia e 

sociologia obrigatório nas escolas públicas e privadas onde se oferecem o 

Ensino Médio. Durante todo o período da presença/ausência no Ensino 

Médio a disciplina agora retorna sendo obrigatória e assegurada mesmo 

com a nova mudança do ensino médio em 2017, o que nos informa o  

artigo 35-A, §2º da LDB em todo o ciclo deste ensino. 

 Dado o exposto concluímos que é possível aprender filosofia e 

aprender a filosofar, assim como ensinar filosofia e ensinar a filosofar. 

Quanto ao papel docente no processo de ensino aprendizagem observa-

se que não basta apenas apresentar os conteúdos da História da Filosofia, 

mas sim apresentar três fatores pertinentes ao processo do conhecimento 

sendo estes: problematizar, conceituar e argumentar. Tais fatores são 

bases para que os discentes possam fazer interpretações de si mesmo e 

do mundo que o cerca. 

 Quanto a possível perda da identidade subjetiva da disciplina 

Filosofia provocada pelo processo de presença/ausência nos currículos do 

Ensino Médio, acreditamos que na verdade tal identidade esteja em 

processo de feitura, nas mãos de  cada docente que se compromete a 

tarefa árdua de ensinar e de poder transformar os discentes em pessoas 

mais humanas, para consigo mesmo e para com o outro. 
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JORNAL ESCOLAR O CORUJINHA COMO 

FERRAMENTA PARA O ENSINO DE FILOSOFIA NO 

ENSINO MÉDIO 

 

RICARDO DE MOURA BORGES 

MARIA MARIELE DE SOUSA 

JAIRTON JAMES GONÇALVES 

 

O ensino de Filosofia não pode estar dissociado das outras 

disciplinas. Para provocar um despertamento de interesse por parte dos 

alunos é preciso que professores reflitam sobre as técnicas pedagógicas 

mais adequadas no sentido de proporcionar um ensino interdisciplinar, 

cujo aluno é colocado como sujeito ativo de seu processo de 

aprendizagem.  O principal objetivo desse estudo é apresentar reflexões 

e socializar os resultados construídos a partir da experiência de uma 

intervenção pedagógica no ensino de Filosofia a partir do uso da técnica 

do jornal escolar. A intervenção foi realizada na Escola Estadual Pedro 

Evangelista Caminha, com o desenvolvimento do Jornal “O Corujinha” no 

intuito de socializar o conhecimento produzido a partir dos conteúdos de 

Filosofia, que são utilizados para a produção de textos de teor jornalístico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Refletir sobre a estruturação das técnicas pedagógicas no ensino de 

Filosofia constitui premissa indeclinável quando se projeta um trabalho 

sob a perspectiva metodológica. O ensino de Filosofia para sua melhor 

apreensão exige o uso de recursos nos quais professores e alunos possam 

interagir e relacionar o conteúdo, estabelecendo uma conexão entre a 

teoria e a realidade.  

Nesse sentido, tem-se que atividades e projetos que contemplem a 

interdisciplinaridade no ensino de Filosofia podem facilitar o processo de 

aprendizagem e despertar o interesse dos alunos pelos conteúdos 

filosóficos, que passam a ter uma significação, podendo ser aplicados a 

outros conhecimentos, destacando-se a importância do diálogo, como 

condição de possibilidade de romper as barreiras entre as disciplinas 

(SANTOS; SOUZA; FELÍCIO, 2011, p. 2).   

Por isso que se propôs como recurso metodológico o jornal escolar, 

tendo em vista seu caráter dinâmico e interativo, que possibilita o diálogo 

entre as várias áreas do saber. O jornal escolar constitui, assim, uma 

ferramenta que possibilita a produção, construção e reafirmação do 

conhecimento a partir de conceitos, temas e teorias abordados pela 

Filosofia.  

É com esse intuito que se trabalha com a técnica do jornal escolar 

com os alunos do ensino médio da Escola Estadual Pedro Evangelista 

Caminha. Desenvolvendo desde o início do ano letivo de 2018 o jornal “O 

Corujinha”, que sugere despertar as várias potencialidades do aprendiz a 

partir do uso da criatividade, autonomia e senso crítico. 
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OBJETIVO 

 

O principal objetivo desse estudo é apresentar reflexões e socializar 

os resultados construídos a partir da experiência de uma intervenção 

pedagógica no ensino de Filosofia. Propondo uma educação 

contextualizada e interdisciplinar que trabalhe com os conteúdos 

adquiridos na escola e a realidade social dos participantes, numa relação 

dialética de construção de conhecimento. 

   

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa científica descritiva e exploratória 

realizada com a finalidade de perceber e refletir sobre os resultados do 

jornal “O Corujinha”. Para que o estudo fosse possível houve um 

levantamento bibliográfico sobre conceitos como o de jornal escolar, 

técnicas pedagógicas e finalidades do ensino de Filosofia, a partir de 

autores como Cèlestin Freinet, José Carlos Libâneo e outros que 

refletissem sobre a importância do ensino de Filosofia. Foi feita ainda uma 

análise com observação dos textos das edições do jornal para que se 

pudessem verificar quais resultados propostos foram alcançados.   

 

RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Kohan (org. 2008, p. 30) propõe que “transmitir ideias já 

elaboradas não significa, obviamente, ensinar a pensar, já que os 

conhecimentos são, em última instância, só informação”. Se antes havia 

na sala de aula apenas a informação conteudista do livro didático sem 

maior participação dos alunos, essa realidade mudou com a inserção da 

técnica do jornal escolar.  
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A partir do momento em que os alunos sentiram-se desafiados e 

motivados a escrever, problematizaram-se os conteúdos de Filosofia. 

Houve, assim, um despertar filosófico, que corroborou a afirmação 

Aristotélica “todos os homens desejam por natureza saber”.  

Com a observação desse resultado, constatado no dia a dia com o 

engajamento e interesse cada vez maior dos estudantes, pode-se afirmar 

que o jornal escolar possibilitou uma ocasião dialética ao pensamento 

apreendido na sala de aula.  “Um inquérito permanente que nos coloca à 

escuta do mundo e é uma janela ampla, aberta sobre o trabalho e a vida” 

(FREINET, 1974, p. 47). 

 Outro ponto observado com a aplicação do jornal foi a proposta da 

interdisciplinaridade. Para elaboração de textos para “O Corujinha” o 

aluno além de refletir sobre temas filosóficos precisa também dialogar 

com as outras disciplinas, de modo que os textos possam comunicar 

ideias reflexivas e problematizadas.   

Melani (2018, p. 411), 

 

Para a efetivação de um ensino voltado à formação integral do 

indivíduo, contudo, são necessárias a construção e a socialização 

de conhecimentos integrados. Por isso, as discussões sobre a 

implantação de um ensino interdisciplinar são recorrentes nas 

políticas públicas e na preocupação dos educadores.  

 

É importante esclarecer ainda que o ensino que contemple a 

interdisciplinaridade de forma a dissolver as barreiras entre as outras 

disciplinas do currículo escolar é uma exigência que consta nas políticas 

públicas de educação, conforme se depreende dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais –PCN de 2006,  

 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a 

pretensão de criar novas disciplinas ou sabres, mas de utilizar os 
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conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema 

concreto ou compreender um determinado fenômeno sob 

diferente pontos de vista.  

 

 Os textos dos alunos para o jornal “O Corujinha” apresentaram 

esses diálogos propostos pelos PCN’s. Houve uma problematização da 

realidade, assim como uma reflexão feita a partir de indagações sugeridas 

pelo pensamento filosófico.  

 Essa perspectiva interdisciplinar faz com que os alunos percebam 

que os conteúdos não são desconexos da realidade e nem entre si 

próprios, que não há um saber mais importante e ou necessário que 

outro, mas que todos são partes de um conhecimento geral necessário 

para a vida concreta. E que é a partir de uma reflexão filosófica que se 

pode sair do senso comum e formular ideias próprias. Nessa perspectiva 

aponta o PCN de Filosofia, 

 

A compreensão da filosofia como disciplina reforça, sem 

paradoxo, sua vocação transdisciplinar, tendo como contato 

natural com toda ciência que envolva descoberta ou excite 

demonstrações, solicitando boa logica, ou reflexão 

epistemológica. Da mesma forma, pela própria valorização do 

texto filosófico, da palavra do conceito, verifica-se a possibilidade 

de estabelecer proveitoso intercambio com a área de linguagem.  

(BRASIL, 2006, p.18, v. 3).  

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Concluímos que o jornal “O Corujinha”, como técnica pedagógica 

para o ensino de filosofia, contribuiu para  uma relação dialética de 

saberes, não sendo apenas um reprodutor de conhecimento filosófico, 
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mas um produtor, no sentido de que possibilita a problematização do 

conhecimento escolar, por meio da criação, diálogo e interação.  
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METODOLOGIAS ATIVAS NA DISCIPLINA DE 

FILOSOFIA DO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO 

 

DIEGO MARTINS 

 

Este trabalho teve como objetivo, a partir do ensino e aprendizagem 

dentro da disciplina de filosofia no ensino médio politécnico, gerar espaços 

através de metodologias ativas. Como metodologia, as três turmas (1º, 

2º e 3º ano) do ensino médio politécnico elaboraram e desenvolveram 

seus trabalhos de forma independente. Os temas geradores das turmas 

1EM, 2EM e 3EM foram “Filosofia Contemporânea”, “Ética: da 

modernidade a atualidade”, “Teorias das Ideias”, respectivamente. 

Acreditando que a metodologia ativa é capaz de oportunizar momentos 

que aproximam o jovem ao conhecimento, este trabalho reafirmou que o 

aluno tem um grande potencial protagonista não somente em sala de aula 

como também em outros momentos e espaços de sua vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino médio politécnico propõe em sua estrutura um trabalho 

interdisciplinar em suas diversas áreas de conhecimento com o objetivo 

de articular o conhecimento universal sistematizado e contextualizado 

com as novas tecnologias. Nestas áreas de conhecimento (humana – 

tecnológica – politécnica) há uma integração, a partir de experiências e 

vivências, com o mundo do trabalho apresentando opções e possibilidades 

para posterior formação profissional nos diversos setores. 

 Segundo a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul 

(SEDUC), a articulação curricular se dá por meio de projetos construídos 

em cada disciplina (Exemplo: Filosofia), realizando uma interlocução 

entre as áreas de conhecimento e os eixos transversais e oportunizando 

a apropriação em espaços planejados, integrados por professores e 

alunos. Estes espaços são então realizados desde o primeiro ano e em 

complexidade crescente, onde organizam o planejamento, a execução e 

a avaliação de todo o projeto político-pedagógico, de forma coletiva, 

incentivando a cooperação assim, a solidariedade e o protagonismo do 

jovem adulto. 

 O termo “Metodologias Ativas” como forma de ensino e 

aprendizagem vem sendo consideravelmente utilizado nas salas de aula 

atualmente na educação não somente na questão tecnológica, mas no 

sentido de dar espaço ao aluno para que ele seja o grande protagonista 

da sala de aula. Segundo Cortelazzo et al. (2018), este tipo de 

metodologia não seria novidade, uma vez que Sócrates (Maiêutica 

Socrática) onde seus interlocutores eram expostos a um processo de 

questionamentos. Mais tarde (final do século XIX) estaria intrinsecamente 

no movimento da “Escola Ativa” (Cortelazzo et al., 2018), onde se é dado 

mais autonomia ao educando no processo de aprendizagem.  
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 Desta forma, o presente trabalho objetiva-se em refletir sobre as 

metodologias ativas no ensino médio politécnico, caracterizando o jovem 

como ser protagonista.  

 

METODOLOGIA 

  

Foram utilizadas três turmas do Ensino Médio Politécnico (1º, 2º e 

3º ano) de uma instituição de ensino privada da cidade de Rio Grande/RS. 

Como metodologia ativa, a partir dos conteúdos trabalhados no segundo 

bimestre, cada turma pode livremente organizar as ideias principais para 

que assim fosse montado o tema gerador, assuntos e metodologia deste 

trabalho. A estrutura organizacional das turmas se dá na seguinte forma: 

 

 
ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO 

1º Ano Turma 1EM 41 alunos 
2º Ano Turma 2EM 23 alunos 
3º Ano Turma 3 EM 30 alunos 

 
 
 

 Desta forma, a turma do primeiro ano (1EM) dividiu-se em 6 (seis) 

grupos, onde a proposta consistia em um trabalho teórico a ser entregue 

de forma escrita respeitando as normas da ABNT com prazo de quinze 

(15) dias para entrega, trazendo o tema gerador “Teorias das Ideias” 

subdivididas em: 1. Teoria da Criação x Evolução, 2. Teoria da 

Relatividade, 3. Teoria da Terra, 4. Teoria da Vida Após a Morte, 5. Teoria 

das Vidas Passadas, 6. Teoria da Conspiração. 

 Já a turma do segundo ao (2EM), a partir do tema gerador “Ética: 

da modernidade a atualidade”, obteve a proposta de encenar de forma 

dinâmica situações do cotidiano que envolvem a questão ética e/ou 

antiética. Desta forma, a turma foi dividida em 4 (quatro) grupos os quais 
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deveriam apresentar esta encenação no formato de vídeo (mp4) com 

duração de 6 minutos, contendo os seguintes assuntos: 1. Meio Ambiente, 

2. Mentira, 3. Preconceito, 4. Roubo.   

 Por fim, a turma do terceiro ano (3EM) elaborou seu trabalho, com 

o tema gerador “Filosofia Contemporânea”, através da metodologia de 

Júri Simulado tendo como referência o filme “Como eu era antes de você”. 

Cada grupo pode, após assistir ao filme, se apropriar das atribuições de 

cada representatividade em um júri, que por sua vez foi organizado da 

seguinte forma: 1. Defesa, 2. Acusação, 3. Réu, 4. Vítima, 5. Júri Popular, 

6. Testemunhas. O tempo de apresentação do Júri Simulado foi totalizado 

em uma hora (1h). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Quando falamos em ensino e aprendizagem, estamos falando no 

“conhecer”. Segundo Moran (2018), conhecer significa compreender 

todas as dimensões da realidade, captar e saber expressar essa totalidade 

de forma cada vez mais ampla e integral.  

 Pensar e aprender a raciocinar, a organizar o discurso, submetendo-

o a critérios. Moran afirma ainda que o raciocínio e a emoção são fatores 

importantes no processo de desenvolvimento da habilidade, onde o 

raciocínio fundamental para a compreensão do mundo e a emoção facilita 

ou complica o processo de conhecer. 

 Ao aplicarmos este conhecimento no Ensino Médio Politécnico, 

podemos considerar os pressupostos teóricos trazidos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para este nível de ensino. Para isto, 

Secretaria Estadual de Educação - SEE(2011-2014) cita a pesquisa como 

ferramenta no processo que permite o estudante apropriar-se de forma 

adequada à realidade, projetando novas possibilidades.  
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 Segundo a SEE esta prática realizada dentro do Ensino Médio 

Politécnico une o caráter social ao protagonismo dos sujeitos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir deste trabalho fica claro que a metodologia ativa, utilizada 

como ferramenta no ensino e aprendizagem, dá ênfase ao estudante 

considerando-o como elemento principal neste processo. 

  O educando que busca conhecimento a partir do espaço dado pelo 

educador certamente será considerado um grande protagonista em outros 

momentos e espaços de sua vida. Junto a isso, o processo ensino 

aprendizagem da disciplina de filosofia, utilizando as metodologias ativas, 

possibilita ao aluno uma construção de raciocínio crítico e reflexivo, onde 

através do protagonismo o mesmo realiza a reflexão do cotidiano e de 

fatores inerentes à sociedade. 
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O MINOTAURO: LITERATURA INFANTOJUVENIL 

COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA DO ENSINO DE 

FILOSOFIA  

 

SILVIO TAKESHI TAMURA 

 

Este trabalho tenciona discorrer algumas análises sobre a literatura 

infanto-juvenil enquanto material de ensino da Filosofia. Anteriormente, 

predominava-se o paradigma de que os conteúdos filosóficos eram 

direcionados para o público adulto, sobretudo em níveis de graduação e 

pós-graduação. Entretanto, com o tempo, esta visão fora modificada, 

passando a Filosofia a integrar os currículos de diferentes níveis. Em 

1970, algumas apostilas foram veiculadas em linguagem mais acessível, 

voltada para o público juvenil.  

 No entanto, a didática desta área do conhecimento ainda não 

apresentava ferramentas adequadas para as séries iniciais. Todavia, fato 

inusitado é que, nas primeiras décadas do século XX, Monteiro Lobato 

surgia com propostas inovadoras, produzindo adaptações de clássicos 

estrangeiros para a língua portuguesa, em locuções lúdicas. Este artigo 

dispõe-se a percorrer alguns trechos da obra O Minotauro, publicado em 

1939, numa aventura pela Grécia Antiga.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, a Filosofia fora concebida como ramo da ciência 

destinado aos adultos. Houve tempo em que as ementas eram lidas em 

grego ou latim, especialmente nas faculdades tradicionais. Assim, o 

conteúdo abordado não seria condizente com a educação infanto-juvenil. 

No início do século XX, alguns autores implementaram materiais neste 

sentido, porém, sem resultados satisfatórios.  

 Matthew Lipman (1923-2010) inovou criando o programa de ensino 

de filosofia chamado Filosofia para Crianças. Este catedrático era 

professor de Filosofia e constatava que muitos alunos apresentavam 

dificuldades de aprendizagem. Em seus estudos, Matthew desenvolveu 

técnicas fundamentadas na lógica, proporcionando métodos eficientes na 

educação de jovens.  

 No Brasil, Monteiro Lobato angariou proposições positivas, com 

adaptações filosóficas, especialmente da Grécia Antiga, citando: O 

Minotauro, Os Doze Trabalhos de Hércules e Fábulas. A primeira e a 

segunda narram uma viagem à Grécia Antiga, conhecendo mitos, lendas, 

deuses e informações geográfico-culturais daquele povo. 

 Em Fábulas, Lobato reconta histórias de Esopo e La Fontaine, no 

início do século XX. Esopo, considerado Pai das Fábulas, teria vivido entre 

os séculos 5 e 3 antes de Cristo. Muitos afirmam que ele não existira. Fato 

criativo em Monteiro Lobato foi converter contos de Esopo em linguagem 

lúdica, narrada por Dona Benta, comentada pelos meninos do Pica-Pau 

Amarelo. 

 Portanto, observa-se que Lobato salvaguarda fortes relações com 

o ensino de Filosofia para crianças, utilizando linguagem divertida, bem 

visto nestas publicações. Este trabalho aborda a obra O Minotauro, 

discorrendo peculiaridades e correlações com a Filosofia.  
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METODOLOGIA 

 

Este estudo atua em pesquisa mista: parte bibliográfica e parte de 

campo. É resultado de um conjunto de leituras sobre intervenções no 

ensino de filosofia para o público infantil. Atualmente, muitas publicações 

literárias são utilizadas como instrumentos criativos e didáticos para 

crianças. Em sala de aula, observam-se muitos planos de ensino com 

resultados negativos, em decorrência do material inadequado para os 

pequenos.  

 É necessário utilizar linguagem apropriada com o público jovem. O 

escritor Roger-Pol Droit (2005) denota diálogos entre pai e filha, ou seja, 

adultos e jovens, interpretando Filosofia enquanto investigação, 

provocando interrogações. Essa pode ser uma das formas úteis de se 

apresentar a Filosofia para os juvenis – linguagem acessível, interlocuções 

entre falantes e reflexão. Fato é que muitos educadores utilizam 

expressões difíceis ou incompreensíveis, que acaba gerando ruídos na 

comunicação.  

 Monteiro Lobato, oitenta anos atrás, argumentava possibilidades 

de conteúdos filosóficos para o público infanto-juvenil, de modo agradável 

e satisfatório, sem tratar crianças como ingênuas ou bobas. Lobato foi 

pioneiro na produção de livros infantis comparados a recursos didáticos, 

conforme anteriormente. Metodologias e escolhas são imprescindíveis na 

obtenção de bons resultados. Este texto manifesta mostras de como a 

literatura infantil constitui-se como método filosófico proveitoso em 

diferentes níveis educacionais.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Durante anos, predominou-se a ideia de a Filosofia ser uma área 

direcionada exclusivamente ao público adulto. Linguagem rebuscada, 

carregada de citações em latim era, preeminentemente, a metodologia 

do ensino da Ciência-Mãe.  

 Em meados de 1970, alguns autores produziram materiais 

didáticos filosóficos voltados para jovens e crianças. No entanto, embora 

esforços para este empreendimento, tais recursos não se ajustavam às 

necessidades escolares.  

  Fato curioso é que no início do século passado, Monteiro Lobato 

apresentava propostas inovadoras para a época, produzindo releituras e 

adaptações de clássicos da Filosofia.  

 Eis a pergunta: Como ensinar Filosofia para as séries iniciais de 

modo eficaz e frutífero? Em 1939, Monteiro Lobato apresentava algumas 

soluções: ajustar termos filosóficos para o linguajar lúdico. 

 O Minotauro apresenta uma aventura pela Grécia Antiga, 

mostrando para a Turma do Sítio aspectos políticos, econômicos e 

culturais do Berço da Civilização Ocidental. Em verdade, este enredo 

confronta passado e presente. Dona Benta e os meninos/as do Sítio 

visitam a sociedade grega, retrocedendo no tempo. Este fator lúdico é 

utilizado por Lobato para compor suas escritas. Em vários diálogos, há 

contatos entre o pessoal do Pica-Pau Amarelo e Péricles, grande 

governante da Grécia Arcaica.  

 Em diversos trechos, os garotos/as aprendem peculiaridades do 

calendário grego, que era lastreado nas Olimpíadas – jogos esportivos 

que atraíam centenas de pessoas para Atenas. Muitos não sabem, porém 

os jogos olímpicos atuais são heranças da cultura grega. Observa-se que 

Monteiro Lobato expõe informações úteis para as crianças, educando-as 

de forma prazerosa e recreativa.  
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 Dona Benta, senhorinha de idade, atua como espécie de 

professora, explicando detalhes o que as crianças percorrerão no 

itinerário. No início, Dona Benta esclarece distinções entre Grécia atual e 

Grécia Antiga. O povo grego acreditava na existência de várias 

divindades. Cada uma guardava consigo significados, controlando 

fenômenos do universo. Divertidamente, Monteiro Lobato aplica 

conhecimentos da Grécia Antiga, narrados por Dona Benta, em diálogos 

recreativos, prendendo a atenção dos pequenos.   

 Portanto, verifica-se que é perfeitamente possível ministrar 

conteúdos filosóficos de maneira lúdica e agradável, utilizando vocábulos 

infantis, obtendo resultados positivos em sala de aula. Muitos educadores 

argumentam que a Filosofia consiste numa ciência voltada para os níveis 

de graduação e pós-graduação. Particularmente, discordo de tal opinião. 

O que ocorre é a ausência de instrumentos coerentes que provoquem 

resultados positivos. 

 Hoje, diversos recursos criativos são empregados ao público 

infanto-juvenil, citando os quadrinhos, mangás e cinema. Para bons 

desfechos, é preciso os professores estarem abertos a artifícios 

inovadores, de maneira imaginativa e aprazível, em concordância com a 

personalidade do público infantil.     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste texto, tencionou-se demonstrar a possibilidade de levar 

conteúdos filosóficos para jovens e crianças, utilizando a literatura 

infanto-juvenil como ferramenta pedagógica, abordando brevemente a 

obra O Minotauro, de Monteiro Lobato. Selecionando materiais corretos, 

é possível obter resultados frutíferos com os juvenis, de forma produtiva 

e prazerosa, sem prejuízos para a educação.  
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 Fator primordial nesta didática reside na linguagem empregada. É 

necessário adequar o vocabulário utilizado para não haver ruídos na 

comunicação. Recorrer a palavras rebuscadas e de difícil compreensão 

acarreta resultados negativos, uma vez que tais expressões não fazem 

parte do universo infantil. 

 Através do lúdico, Lobato conseguiu inovar. A bordo do navio 

imaginário Beija-Flor, Tina Nastácia, Dona Benta e toda a Turma do Pica-

Pau Amarelo fazem expedições à Grécia Arcaica, aprendendo lições sobre 

o Berço da Civilização Ocidental.  

 Dessa forma, Monteiro Lobato transpôs informações valorosas do 

povo grego, demonstrando a magnitude desta cultura para a posteridade. 

Teatro, literatura, artes, música, arquitetura e outras representações da 

Grécia Antiga estão presentes na atualidade, bem visto, igualmente, nas 

Olimpíadas. 
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REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO COMO ESPAÇO 

DE GOVERNAMENTALIDADE E DE BIOPODER 

 

MELISSA PROBST 

SANDRA POTTMEIER 

 

O presente estudo, assentado nos escritos foucaultianos, objetiva 

refletir sobre o direito à educação a partir da perspectiva analítica da 

governamentalidade dos corpos e das estratégias de biopoder.  

 A governamentalidade a partir do que preconiza Foucault (2008) 

pode ser compreendida na articulação entre saber (economia política), 

instrumentos (dispositivos de segurança) e a população (sobre a qual 

atua). Os resultados apontam que as relações de poder exercidas a partir 

da hegemonia de um grupo vem buscando manter a ordem social já 

estabelecida. Considera-se, que tal ordem tem reforçado os discursos que 

circulam na mídia entre outros campos sociais acerca das reformas 

‘necessárias’ do sistema educacional brasileiro, as quais obedecem às 

imposições econômicas e sociais, e por isso, estão sujeitas à correlação 

de forças existentes entre o poder político vigente e o conjunto das forças 

sociais, gerando resistências daqueles que passam a ser novamente 

excluídos do acesso à Educação Superior para ‘Todos’. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como ponto de partida para as reflexões aqui propostas, tomamos 

os discursos que vem circulando, na sociedade, contra as universidades e 

contra o direito à educação. Percebe-se, em grande medida que esses 

discursos, embora estejam dirigidos para a Universidade como um de 

seus alvos mais diretos, os ‘movimentos sociais’. 

Durante muito tempo, a Educação Superior serviu, no Brasil, para 

atender uma demanda bem específica, a da formação das elites 

(intelectuais e políticas) do país. Entretanto, a partir do ano no de 1988, 

com a promulgação da Constituição Federal a Educação Superior de torna 

‘direito de todos’, bem como passa a ser ‘dever do Estado’. Entretanto, 

com a ascensão da extrema direita política ao poder, essas questões se 

fragilizam e os questionamentos que podemos nos fazer, nesse sentido 

são: A educação é de fato direito? De quem? É um dever do Estado? De 

qual Estado? 

Nesse contexto, a partir da expansão do acesso à Educação 

Superior, o presente estudo, busca refletir sobre o direito à educação a 

partir da perspectiva analítica da governamentalidade dos corpos e das 

estratégias de biopoder, reflexões estas fundamentadas nos estudos 

foucaultianos.  

 

METODOLOGIA  

 

O presente estudo, caracterizado como bibliográfico, se localiza no 

campo dos estudos foucaultianos. Para a reflexão proposta, se toma o 

conceito de governamentalidade (FOUCAULT, 2008) como instrumento 

analítico para refletir sobre o campo da educação.  
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Conforme destaca Foucault (2008), a governamentalidade pode ser 

compreendida na articulação entre saber (economia política), os 

instrumentos (dispositivos de segurança) e a população (sobre a qual 

atua), lembrando ainda que  

 

[...] há algo que aparece claramente: nunca se governa um 

Estado, nunca se governa um território, nunca se governa uma 

estrutura política. Quem é governado são sempre as pessoas, são 

homens, são indivíduos ou coletividades (FOUCAULT, 2008, p. 

164). 

 

Parte-se do pressuposto de que governamentalidade, como arte de 

governar os seres humanos se concretiza nos discursos e práticas, e, 

nesse contexto, acredita-se que a escola tem sido lócus de difusão do 

biopoder, portanto, utilizada para governar a população.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Na atual estrutura da sociedade são notórias as contradições 

existentes, bem como a luta das camadas populares por acesso (e 

permanência) à Educação Superior. Em certa medida essa luta por um 

diploma universitário está embasada na lógica capitalista, a partir da qual 

o diploma se torna um diferencial para o mercado, bem como na luta por 

acesso aos direitos que lhe são permitidos pela Constituição (BRASIL, 

1988), entre eles o direito à educação. 

 Ao longo de nossa história, por muito tempo, jovens e adultos foram 

negligenciados pelo Estado, permanecendo à margem dos processos 

educativos, sendo úteis ao sistema por fornecer mão obra barata, e, 

principalmente alienada. Conforme destaca Castro (2007, p. 294), “há 

uma certa imoralidade no comportamento de uma elite que sonega 
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esforços e dedicação para preparar aqueles que inegavelmente terão 

fortes responsabilidades na condução do país”.  

 Castro (2007) diz ainda que nos países mais avançados, há mais 

oportunidades de acesso e permanência no sistema educacional para os 

pobres, pois há lugar para todos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade 

é inversa, sendo os mais ‘pobres’ já ‘barrados’ no ensino fundamental 

(onde geralmente recebem educação de qualidade), de modo que poucos 

acessem a Educação Superior; e os que acessam têm dificuldades de 

permanecer e se formar. 

 Esse quadro, tão exclusivo, começa a tomar novas formas a partir 

do ano de 1995, com as políticas de expansão da Educação Superior. Se 

num primeiro momento essas políticas apontam para um progressivo 

quadro de privatização, tanto no que se refere ao crescimento das 

instituições privado-mercantis como à mercantilização das instituições 

públicas (âmbito este que não será, nesse momento, objeto de reflexões), 

apontam também para a possibilidade de acesso à Educação Superior por 

aqueles que antes apenas poderiam sonhar com isto.  

 Foi com programas como o ProUni, a Universidade Aberta do Brasil 

e o Reuni, bem como com políticas de cotas, que muitas pessoas viram 

concretizada a oportunidade de acesso à Educação Superior. E então, os 

grupos minoritários que antes eram vistos apenas pela perspectiva dos 

movimentos sociais, passam a frequentar a Universidade, juntamente 

com a elite (econômica e intelectual), criando um marco na 

‘democratização’ do acesso à Educação Superior.  

 Esse acesso, entretanto, torna-se uma ‘ameaça’ à manutenção da 

estrutura capitalista e (neo)liberal vigente na sociedade. Nesse contexto, 

fez-se necessária a retomada do poder, a retomada dos espaços que 

antes pertenciam aos grupos já privilegiados pelo sistema.  E a ascensão 

de uma extrema direita conservadora e neoliberal ao poder (eleições 

presidenciais) parecia ser uma chama de esperança aos que estavam com 

receio de perder o seu poder (econômico, político, intelectual). Em se 
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concretizando o resultado das urnas, o que precisa ser combatido com 

urgência é a Universidade, que abriu as suas portas ao ‘povo’.  

 Um povo que antes não era visto ou visto quase que como 

‘(in)humano’, que não tinha lugar na sociedade que não fosse junto às 

minorias e aos movimentos sociais, conforme menciona Arroyo (2019).  

 Para que seja mantida a hegemonia das elites, as políticas que 

garantem o acesso das classes populares às universidades devem ser 

combatidas, e é sobre esse combate que se pautam os discursos que 

passaram a circular (com a colaboração das mídias televisivas e redes 

sociais), num apelo para que a ‘ordem’ seja restabelecida. É um apelo dos 

ditos ‘cidadãos de bem’ pelo ‘progresso’ e desenvolvimento do país. 

 Assim nos cabe questionar, retomando os questionamentos 

anteriores: quem são os ‘cidadãos de bem’? Seriam esses os cidadãos de 

‘bens’? E de qual ‘progresso’ se fala? Um progresso econômico 

(neo)liberal que necessariamente depende da exploração de uma classe 

social sobre a outra para existir? 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É a racionalidade governamental que a partir da economia e faz da 

população o seu principal objeto, e é daí que, conforme Foucault (2008, 

p. 318), se exerce a dominação sobre os outros, lembrando que o próprio 

Estado é “[...] uma firme dominação sobre os povos”. É possível perceber 

que a ascensão da extrema direita ao poder “[...] abraça muito mais a 

conservação do Estado do que a sua fundação ou a sua extensão” 

(FOUCAULT, 2008, p. 318), de modo que podemos nos questionar se os 

ataques feitos à universidade estão pautados na preocupação com a 

‘qualidade do ensino’, ou com democratização do conhecimento e com o 

espaço aberto pelas universidades para a luta pelos direitos humanos, no 

sentido da construção de uma sociedade menos desigual? 
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 Há, visivelmente, um grupo fortemente empenhado em manter a 

ordem social já estabelecida. E, nesse contexto, as reformas do sistema 

educacional obedecem às imposições econômicas e sociais, e por isso, 

estão sujeitas à correlação de forças existentes entre o poder político 

vigente e o conjunto das forças sociais, gerando resistências. Enquanto o 

Estado não for um Estado de direito, ou seja, de um Estado que visa o 

apoio e proteção de toda a sua população, este atuará apenas em 

benefício da governamentalidade liberal. 

Assim sendo, a massa populacional será afetada por processos de 

conjuntos que são próprios da ‘vida’, numa sociedade que é disciplinar e 

que articula as técnicas de disciplina e os dispositivos de regulação 

(FOUCAULT, 2008), proporcionando privilégios a alguns em detrimento 

da eliminação dos direitos de outros. E assim, a governamentalidade 

preludia a constituição de subjetividades, “[...] em redes contínuas de 

obediência, de um sujeito que é subjetivado pela extração de verdade que 

lhe é imposta” (FOUCAULT, 2008, p. 243).  
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A METALINGUAGEM DA VIDA PELA IMAGÉTICA 

CINEMATOGRÁFICA: SARTRE EM CISNE NEGRO, 

DE ARONOFSKY 

  

LUCAS ALMEIDA SILVA 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo analisar a relação entre a 

construção imagética proposta por Sartre (2009) e o discurso 

cinematográfico presente no filme Cisne Negro, de Darren Aronofsky.  A 

partir da análise de discurso (ORLANDI, 2009), falas e contextos 

centrados na personagem principal, Nina, uma bailarina que sofre com 

um complexo de insuficiência, foram analisados, de modo a verificar em 

que medida a construção imagética de inter-realidades se dá, 

considerando-se influências internas e externas aos problemas 

enfrentados pela personagem em questão.  

 Pôde-se observar, em muitas passagens, que a construção de 

imagens pela personagem Nina adveio de suas constantes mudanças na 

maneira pela qual observava seu mundo - este, sempre híbrido e cada 

vez mais "incontrolável". Verificou-se, a partir da análise do 

comportamento da protagonista, que as influências externas à 

caracterização de mundo não apenas o modificam, como também se 

acomodam em sedimentos que, por vezes, podem levar o sujeito à perda 

da unidade entre real x irreal. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que, a partir dos intensos investimentos em estudos acerca 

da mente, um campo antes intocável passou a ser alvo das análises mais 

complexas quando do comportamento humano (FOUCAULT, 2010). O 

pensar, pois, passou a tomar outras transitividades.  

Há muito, Sartre (2009), em sua tentativa de explicar o poder da 

imaginação e como esta pode criar realidades distintas às vistas, logrou 

colocar em pauta o seguinte questionamento: a mente é, de fato, 

mutável?  

Várias são as concepções elaboradas pelos mais diversos meios de 

comunicação sobre esse tema (a mente). De prosas a produções 

cinematográficas, a grande questão do poder da mente em seu 

surrealismo × ficção tomou assento e, até hoje, vem contribuindo ao 

construto de um senso comum: a mente tem, de fato, potencial 

mutacional (SARTRE, 2009).  

 As construções discursivas fazem parte da imagética de mundo, 

proposta por Sartre (2009), e, certamente, apresentam variáveis 

distintas, como tempo e espaço. Todavia, uma das grandes questões da 

atualidade ainda reside na compreensão dessa imagética como forma de 

interpretação e de criação de mundos variados (ou intermundos).  

Entretanto, quais seriam os interstícios dessas realidades? O que há 

de verossímil na imaginação? 

 

METODOLOGIA  

 

Como material de análise, foi utilizado um dos grandes sucessos de 

produção de Aronofsky, diretor estadunidense conhecido pelo seu 
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potencial analítico ao tratar de questões psicanalíticas presentes no 

quotidiano: Cisne Negro (FOX, 2010).  

Nina, interpretada  por Natalie Portman, é uma perfeccionista 

bailarina profissional de uma companhia de balé de Nova Iorque. Ela mora 

em um apartamento com sua mãe exageradamente protetora, Erica 

(Barbara Hershey), bailarina aposentada que incentiva a ambição 

profissional da filha. A companhia está se preparando para abrir a 

temporada com O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. O diretor artístico, 

Thomas Leroy (Vincent Cassel), está à procura de uma nova bailarina 

principal, depois de forçar Beth Macintyre (Winona Ryder) a se aposentar. 

Thomas quer a mesma bailarina para interpretar o inocente e frágil Cisne 

Branco e o misterioso e sensual Cisne Negro. Nina é a própria 

personificação do Cisne Branco, mas se vê incapaz de incorporar as 

características do outro (FOX, 2010). 

A partir de recortes de cena e de falas, foram propostas reflexões, 

pautadas na análise de discurso de linha francesa (ORLANDI, 2009) e na 

comparação entre as máximas extraídas do filme e as propostas por 

Sartre em sua obra A imaginação (2009).  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este trabalho fundamentou-se na intersecção entre as reflexões 

propostas por Sartre (2009), em A imaginação, e o método da análise de 

discurso de linha francesa (ORLANDI, 2009).  

 Por meio da coleta de falas/cenas que trouxessem questões 

metafísicas pertinentes (o sentido da vida pela imaginação do problema), 

10 quadros do filme foram analisados - todos com falas da personagem 

principal confrontadas pelas de seus "oponentes" na trama, como seu 

professor de balé e sua amiga de dança.  
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 Nos 10 quadros selecionados, pôde-se verificar uma fala fatalista 

de Nina, que sempre procurava se culpar por ser quem gostaria - até 

mesmo, por falhar em suas tentativas. Sua idealização perfeccionista 

criava-lhe problemas, como erupções cutâneas e pele fraca, sensível - 

reações apenas vistas por ela, isto é, imaginadas apenas como sua 

realidade.  

 

 

Figura 1. “Eu quero ser perfeita”, representação constante da síndrome da 

insuficiência vivida pela protagonista (FOX, 2010) 

 

 Além das questões de saúde, Nina visualizava, por vezes, sua "outra 

personalidade", mais despojada e autoconfiante, uma imaginação que a 

seduzia ao desconhecido sobre si mesma. 
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Figura 2. “A única pessoa que está no seu caminho é você”, máxima a ser 

adotada por Nina durante a trama e que justificará todos os seus conflitos 

identitários e imagéticos (FOX, 2010) 

  

 O pontos-chave da análise reside na cena final, em que Nina faz a 

brilhante apresentação de O lago dos Cisnes e se mata, assim como é na 

peça. Imaginar-se morta não lhe bastou: precisava viver a sensação de 

morte. Aqui, corroborou-se a teoria de Sartre sobre a imagética da vida: 

vive-se pela imaginação, ainda que a própria vida seja imagética.  

 

 

Figura 3. “Eu fui perfeita”, catarse resultante do choque identitário e das 

verossimilhanças (re)criadas pelo potencial imagético de Nina 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Desta forma, a partir da proposta de diálogo entre A imaginação, 

de Sartre (2009), e a metalinguagem da vida (questão muito presente 

em produções cinematográficas), pôde-se corroborar a relevância do 

"viver o que se imagina" e do potencial imagético na produção de sentido 

à vida, não bastando apenas visualizar; é necessário sentir, o que 

contempla uma reflexão de extrema importância em nossa sociedade, 
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haja vista a busca, pela ciência, pela explicação e proposta de fórmulas 

ao inconsciente humano.  
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AÇÃO AFIRMATIVA: ASPECTOS EPISTÊMICOS E 

FILOSÓFICOS 

 

FILIPI AUGUSTO BATINGA SIMÕES 

 

 

 O trabalho tem como horizonte de reflexão os aspectos epistêmicos-

filosóficos das Políticas de Ação Afirmativa (Action Afirmativy) a partir do 

território hermenêutico que discursam sobre a autenticidade desses 

instrumentos enquanto consecuções de Justiça Igualitária e Equidade e 

as relações com Princípio da Diferença. Tais premissas argumentam 

conceitualmente o arcabouço teórico do liberalismo igualitário que 

exerceram considerável influência nas concepções do Direito (National 

Labors Relations Act) e das Políticas Educacionais de Ensino Superior 

estadunidenses e demarcaram tendências de implementação na Educação 

Brasileira no início do século XXI. O debate sobre a Ação Afirmativa feito 

à revelia dos teóricos liberais ou a despeito dos movimentos sociais possui 

a suscetível ambiguidade de fetichização ou de legar-se ao mero mérito 

liberal. A metodologia de pesquisa desse trabalho é de caráter 

exploratória com procedimentos de consultas em acervos bibliográfico 

desde espaços de entidades como Associação Nacional de Pós-Graduação 

(ANPOF) e do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa - 

GEMAA \IESP\UERJ. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um conjunto de Políticas (policies) viriam a ser desenvolvidas 

durante as quase duas primeiras décadas do século XXI no Brasil 

caracterizadas como práticas de Ação Afirmativa. A predominância dessas 

mediações entre a realidade e a política ocorreram no âmbito da Educação 

Pública. Na Educação Pública adquire notoriedade pela implementação 

dos sistemas de cotas e a ascensão do debate a partir da judicialização 

promovida pelo DEM20 por via do instrumento de contestação jurídica, a 

ADPF21, junto a instância competente, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

em meados de 2010. No Sistema de Ensino Privado, caracteriza-se dentre 

essas ações, o marco de criação do Financiamento Educacional através 

do Programa Universidade Para Todos - ProUni. No espectro da opinião 

pública o senso comum vulgarizado circulou dos mais diversos tipos de 

argumentos acerca dessas medidas que definiriam desde 

assistencialismo, discriminação, favorecimento ou mesmo recentemente 

de práticas socialistas e até comunistas.  

Tais equívocos contribuiriam para a banalização de uma experiência 

de tentativa de levar para o âmbito das Políticas Públicas um ciclo de 

reinvindicações societais que constituem a realidade educacional do 

Brasil.  

A princípio não podemos incorrer que a Ação Afirmativa 

restritamente associadas aos argumentos liberais as envolvem num 

invólucro de meritocracia estadista. No segundo caso reconhecer 

restritamente como legado dos movimentos de intelectuais acadêmicos 

negros e das periferias fetichiza-se por não considerar a predisposição do 

Estado em admiti-las quando do surgimento do termo e da prerrogativa 

                                    
20 PARTIDO DEMOCRATA  
21 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) Instrumento de 
controle de Constitucionalidade.  
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na National Labors Relation Act relacionado a reparação de violações 

trabalhistas (Chen 2009 apud Feres et al 2018, p.15). 

Tampouco essa questão significa que devemos ignorar quais 

resultados foram erguidos da luta de movimento negros no caso 

estadunidense das filosofias pan-africanistas e das filosofias 

afrocentradas como da pressão social promovida pelos Black Panters. Na 

realidade brasileira movimentos como EDUCAAFRO22 e a Rede de 

Universitários de Espaços Populares (Ruep), do Observatório de Favelas 

com o projeto Conexões de Saberes “percorreu, assim, o caminho inverso 

da maioria das ações nessa área no país. Da sociedade, ele chegou à 

universidade, e da universidade, ao Estado” (OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, 

2019).  

Entretanto dentre todas essas formulações miméticas da Ação 

Afirmativa estão demarcadas por outros discursos que se distanciam 

desses “genéricos ou pseudoparadigmas”. Assim, importa caracterizar 

suscintamente as vertentes teóricas, ideológicas, conceituais e 

consequentemente políticas que tecem a narrativa e sedimentam o 

território de campo da Ação Afirmativa em foros de ambiente jurídico, 

imprensa, mídia e universitário brasileiro. Cabe ressaltar que tais 

tendências possuem maior relação com o pensamento liberal seja em sua 

relação originária ou nos próprios desdobramentos interpretativos que 

culminaram na busca de sua justificação ontológica, causal e teleológica. 

O âmbito das formulações de justificação abrange respectivamente 

argumentos que caracterizam as seguintes tendências: Reparação, 

Justiça Distributiva e Diversidade.    Na trajetória das linhas de 

justificações casos paradigmáticos da sociedade estadunidense 

                                    
22 A Educafro tem a missão de promover a inclusão da população negra (em 

especial) e pobre (em geral), nas universidades públicas e particulares com bolsa 

de estudos, através do serviço de seus voluntários/as nos núcleos de pré-

vestibular comunitários e setores da sua Sede Nacional, em forma de mutirão.  
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simbolizam a consistência dessas tendências. No Brasil a Ação Afirmativa 

é atravessada simultaneamente por essas três tendências. 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia de pesquisa desse trabalho é de caráter exploratória 

com procedimentos de consultas em acervos bibliográficos desde espaços 

de entidades como Associação Nacional de Pós-Graduação (ANPOF), ou 

núcleos com dedicação mais específica, a exemplo do GEMAA\IESP\UERJ.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Dentre as amplas contribuições dessa abordagem de Ferres e 

Campos et al (2018), observa-se a análise acerca da simultaneidade das 

tendências de justificações. Demonstrando, ainda como referência no 

caso estadunidense o argumento da reparação fora parcialmente 

insuficiente para manter a relação com a dívida histórica com o passado, 

pois qualquer situação presente de discriminação de outros grupos, por 

exemplo aos chicanos e asiáticos, passou a ser utilizado como justificação 

para reparação. Essa relação não é mera associação entre a Ação 

Afirmativa no Brasil e o caso estadunidense, de fato advertem esses 

autores para a via estadunidense da Ação Afirmativa como fulcro da 

imersão do conceito na institucionalidade universitária e posteriormente 

jurídica.   

 Assim a Ação Afirmativa deve ser concebida como parte de um 

sistema de justiça que está inserida, tendo a justiça como virtude das 

instituições tal como é a verdade para os sistemas de pensamentos. De 

acordo com Costa (2015) o modelo de justiça de Rawls (2000) questiona 

a justiça utilitarista presente na concepção de bem estar, por oferecer 
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outras bases para as instituições sociais e políticas em princípios de justiça 

que sejam baseados em acordos de partidas da posição original (position 

original). Nesse sentido devemos analisar se determinado modelo de 

justiça está ou não em plena capacidade de sustentar uma proposta para 

Ação Afirmativa.  

 Embora não seja objeto desse trabalho especificamente contestar a 

interpretação vigente, busca-se fazer um esboço das teorizações e as 

premissas estabelecidas acerca das relações entre os fundamentos 

epistemológicos e as justificativas da Ação Afirmativa. Ainda, assim, a 

dificuldade em relacionar conceitos teóricos da Teoria de Justiça de Rawls 

e suas aplicações no campo da pesquisa das Ações Afirmativas estar 

envolvida por certa controvérsia. Dentre essa suposta controvérsia estar 

o impasse da aplicação do Princípio de Diferença, por constituir parte da 

sua teoria ideal, nas políticas de Ações Afirmativas. Outra questão 

problematizada é o conceito de sociedade bem ordenada uma transição 

demarcada pela equidade e que se afasta da meritocracia dada a 

arbitrariedade na utilização dos supostos talentos naturais na distribuição 

de bens na sociedade (COSTA, 2015). Em relação a Ação Afirmativa sobre 

a justificativa da Diversidade Ferres e Campos et al (2018, p. 44) 

identifica duas vertentes, uma de caráter essencialista e outra 

caracterizada como pragmática. Ressaltando que o argumento de 

reparação articula-se com maior consistência ao já estabelecido rol de 

critérios praticados pelas institucionalidades governamentais para Ação 

Afirmativa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 Diante das permanentes investidas na desqualificação da Ação 

Afirmativa, por parte da ascensão da ultradireita, impõem-se pesquisar 
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sobre a Hermenêutica epistemológica que formulam o espectro conceitual 

das implementações no âmbito da Política Educacional.  
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MEMÓRIA MANIPULADA E AS FRAGILIDADES DA 

IDENTIDADE EM PAUL RICOEUR 

 

LEONARDO BRICIO ARAUJO ARAGON  
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PHÂMALA ALVES NOGUEIRA  

ELIZABETH COREIRA DA SILVA  

ELTON MOREIRA QUADROS 

 

Nosso objeto de estudo é a memória em seu nível prático-político 

em Ricoeur. Temos por objetivo expor como a manipulação da memória 

pelos possuidores do poder político se relaciona com as fragilidades 

próprias na formação e manutenção da identidade (pessoal ou coletiva).  

 Na filosofia de Ricoeur, a memória tem um papel fundamental na 

constituição da identidade. Essa concepção, ao ser analisada em conjunto 

com a possibilidade de instrumentalização da memória, nos leva a supor 

que a capacidade de manipulação da memória, até certo ponto, pode 

implicar em possibilidades de domínio sobre a identidade. São os riscos 

desse domínio, do ponto de vista da filosofia política, que buscamos 

evidenciar com esta pesquisa.  
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INTRODUÇÃO 

 

A memória manipulada, da forma como a tratamos nesse trabalho, 

é uma das formas de abuso da memória apresentadas por Paul Ricoeur. 

Ao iniciar sua exposição, o filósofo francês diz que esses abusos “resultam 

de uma manipulação concertada da memória e do esquecimento por 

detentores do poder” (RICOEUR, 2007, p. 93).  

 Isso significa dizer que as pessoas investidas de poder (econômico, 

político, burocrático etc.), quando praticam atos de manipulação da 

memória, estão procedendo de modo a alcançar fins previamente 

estabelecidos e em detrimento de outros.  

As demandas postas pela identidade em face dos acontecimentos 

passados são legítimas e podem, em certa medida, serem confirmadas 

com o bom uso da memória. Contudo, como nos diz Ricoeur, “o exercício 

da memória é o seu uso; ora, o uso comporta a possibilidade do abuso” 

(RICOEUR, 2007, p. 72), em outras palavras, o uso também abre margem 

para o abuso e a manipulação política via diversos mecanismos do poder 

que podem ser considerados reprováveis do ponto de vista ético.  

 

METODOLOGIA 

 

Para realização de nossa pesquisa, que é estritamente teórica, 

realizamos a leitura do livro A memória, a história, o esquecimento e de 

artigos de comentadores da obra ricoeuriana. Adotamos ainda o método 

fenomenológico-hermenêutico desenvolvido pelo autor francês.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Dentre os abusos de memória possíveis, segundo Ricoeur, figura a 

manipulação da memória por aqueles que possuem alguma espécie de 

poder político. Essa possibilidade pode atingir fortemente a questão da 

identidade, compreendida como identidade narrativa.  

 Afirmar uma identidade é, em última instância, narrar uma história 

de si, em sua relação consigo e com as coletividades e instituições. Essa 

história pessoal exige como recurso necessário a memória, isso é assim 

por causa de sua capacidade de retenção das vivências passadas e da 

possibilidade (e necessidade) de nos valermos dela como meio de acesso 

ao passado.  

Entretanto, há de se perceber que não é possível lembrar-se de 

tudo, tampouco narrar tudo. Junto à noção de identidade narrativa se faz 

igualmente necessário perceber uma função seletiva da narrativa. Narrar, 

portanto, é também selecionar alguns fatos como mais dignos de serem 

mencionados em comparação a outros. Essa margem de escolha que se 

manifesta em diversas formas de narrar, permite, além do simples uso, o 

abuso da memória através da sua manipulação política, visto que “não 

existe narrativa eticamente neutra” (RICOEUR, 2014, p. 114). Para o 

autor, tal manipulação decorre do fenômeno da ideologia, que entre seus 

efeitos estão a distorção da realidade e a legitimação do poder vigente. 

Além disso, para Ricoeur, a identidade possui uma série de 

fragilidades próprias que são um campo aberto para a manipulação da 

memória. A primeira fragilidade, própria do narrar a si mesmo, é o caráter 

presumido e alegado das respostas às perguntas tais quais "quem, o que, 

como sou". Essas respostas visam responder ao drama sobre a identidade 

do sujeito, porém essa pretensão esbarra na questão da temporalidade, 

na permanência da identidade no decorrer do tempo (BRUGIATELLI, 

2014). Como uma pessoa ou coletividade pode afirmar-se a mesma de 
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outrora após as tantas mudanças que ocorrem no transcorrer da vida? 

Para tentar solucionar essa aporia, Ricoeur reflete sobre a identidade 

constituída a partir de dois sentidos distintos; a identidade idem (o 

mesmo), um sentido mais limitado em que se tem uma pretensão de 

permanência no tempo, e a identidade ipse (o próprio) um sentido mais 

amplo, em que há a absorção das mudanças ocorridas no tempo  e que 

são entendidas como próprias do sujeito (ou das coletividades).  

Uma segunda fragilidade reside na forma como encaramos a figura 

do outro, especialmente quando vemos aí uma ameaça à identidade 

pessoal ou coletiva. É importante ressaltar que, para Ricoeur, não existe 

um sujeito isolado, a identidade é erigida sempre em uma relação 

dialógica com os outros nas coletividades. O autor francês nos interroga, 

a partir da seguinte questão: nossa identidade precisa mesmo ser tão 

frágil a ponto de não aceitar que outros possam se afirmar de modos 

diferentes do nosso, se não é possível convivermos com diferentes modos 

de viver e entender a vida? Em razão dessa fragilidade existe o risco de 

a memória ser manipulada de tal forma que a relação com o outro passe 

de uma aceitação para a segregação, do respeito e tolerância para a 

violência e intolerância de pessoas ou grupos diferentes.  

A terceira fragilidade seria o que se entende por herança de uma 

“violência fundadora”. Para o filósofo, todas as comunidades surgiram de 

alguma espécie de conflito violento que foi posteriormente foi legitimado 

por um Estado. Essa violência não se apaga, ao contrário, permanece na 

lembrança das comunidades. De lados opostos estão a glória dos 

vencedores e a humilhação dos derrotados. A lembrança desse passado 

violento pode criar uma série de desavenças na constituição das 

identidades pessoais e coletivas. Aqui também existe um perigo de 

manipulação da memória no sentido de perpetuar conflitos e violências, 

de fazer da memória uma arma para incitar vingança e revanchismo ao 

invés de proporcionar justiça às vítimas do passado e criar uma 

exemplaridade para um futuro menos violento.    
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A memória manipulada constitui um exemplo evidente de abuso da 

memória com fins políticos e, as tentativas dos detentores do poder em 

tornar a memória um objeto de domínio, através das fragilidades da 

identidade (pessoal ou coletiva) indicam a necessidade de realizarmos 

uma reflexão profunda sobre os riscos do exercício do poder sobre a 

memória a partir da discussão proposta por Ricoeur. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da reflexão ricoeuriana, se faz necessária uma reflexão 

acerca dos perigos da manipulação e da forma como a memória é 

exercitada, até que ponto ela não pode estar afetada por distorções da 

realidade para legitimar o poder vigente. Cabe a nós o trabalho de 

memória que desvele as tentativas de manipulação e, assim, possa fazer 

da memória um meio para promover a justiça, a tolerância e respeito para 

e com os outros, tanto no âmbito das relações pessoais como no das 

coletividades.  
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O NATURALISMO EM ALUÍSIO AZEVEDO: ENSINO 

DE LITERATURA E FILOSOFIA EM 

INTERDISCIPLINARIDADES 

 

SILVIO TAKESHI TAMURA 

 

O presente trabalho aborda algumas análises interdisciplinares 

sobre as relações entre literatura e filosofia, imbricadas na metodologia 

de ensino destas duas áreas do conhecimento, tendo como objeto de 

estudo o romance O Cortiço, do escritor Aluísio Azevedo.  

 Anteriormente, as disciplinas eram ministradas 

multidisciplinarmente, ou seja, constituídas por diferentes unidades de 

aprendizagem, entretanto, sem relações diretas entre elas. Na 

Contemporaneidade, paulatinamente, os campos educacionais se 

aproximam cada vez, formando diálogos recíprocos, compondo 

interlocuções frutíferas em sala de aula. 

 Estas escritas traçam uma série de observações acerca dos vínculos 

estabelecidos entre as correntes filosóficas (Positivismo, Determinismo e 

Darwinismo) e as principais características do Naturalismo – escola 

literária alicerçada nestas três doutrinas da Filosofia Moderna.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo propõe-se a discorrer alguns tópicos sobre as 

correlações entre os campos da Filosofia e da Literatura, formando 

diálogos interdisciplinares entre si. Ao longo do texto, serão 

contextualizadas as correntes Darwinistas, Deterministas e Positivistas, 

juntamente com suas principais características e respectivas conexões 

com o romance O Cortiço, do escritor maranhense Aluísio Azevedo.     

 Através destas descrições, será possível constatar as intensas 

concatenações entre as doutrinas filosóficas e as narrativas literárias da 

escola Naturalista. Este movimento literário teve início com o romancista 

francês Émile Zolá (1840-1902), na obra Thèrese Raquin. Porém, foi com 

Germinal que obteve seu sucesso reconhecido. Tempos depois, este 

literato ganhou adeptos e seguidores, passando a influenciar outros 

intelectuais da época.  

 Em Portugal, o poeta e prosador Eça de Querós (1845-1900) aderiu 

ao estilo de escrita de Zola; e lançou títulos de sucesso, entre eles: O 

Primo Basílio, Os Maias e a Relíquia. No Brasil, Aluísio Azevedo era leitor 

voraz tanto de Émile Zola quanto de Éça de Queirós. Inspirado nos 

exemplares romanescos destes europeus, Aluísio de Azevedo produz três 

romances, que se tornariam mais tarde os maiores ícones do Naturalismo 

brasileiro: O Cortiço, O Mulato e Casa de Pensão.  

 Portanto, não somente no Brasil, mas também em outros 

territórios, o Naturalismo estabeleceu diálogos com a literatura, 

constituindo narrativas entre diferentes pensadores, de dessemelhantes 

áreas do saber. Nas linhas posteriores, encontram-se um conjunto de 

apreciações consoantes a estas associações entre o mundo das letras e o 

universo da Filosofia. 
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METODOLOGIA 

 

Este estudo identifica-se como pesquisa qualitativa, de cunho 

bibliográfico, apoiado em publicações de autores de diferentes áreas do 

conhecimento, como: Aluísio Azevedo (Literatura), Charles Darwin 

(Biologia/Filosofia), Auguste Comte (Sociologia/Filosofia), dentre outros.  

 Conforme verificado na proposta do trabalho, esta investigação 

científica projeta uma argumentação interdisciplinar, dialogando com os 

pensadores de diversos campos do saber, especialmente, neste artigo, 

entre Literatura e Filosofia. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Equivocadamente, muitos educadores/as desconhecem as 

conexões entre diferentes esferas do saber, subdividindo o conhecimento 

em blocos, ou melhor, em subáreas das ciências. Não significa que pelo 

fato de determinado profissional ser, por exemplo, da matemática, 

desobriga-o a dominar regras gramaticais da língua portuguesa. Ao 

contrário, um pesquisador da linguística não está dispensado de 

compreender prognósticos e cálculos estatísticos da matemática. Um 

estudioso das letras deve compreender noções básicas de outros ramos, 

a exemplo da geografia, história, humanidades, etc.  

 Por isso, as diversas grades curriculares, desde a educação básica 

até aos programas de pós-graduação, são integrados por diferentes 

conteúdos didáticos. Até meados do século XX, grupos de professores 

começaram a defender inter-relações entre dessemelhantes matérias. 

Nas faculdades de Filosofia, as disciplinas de Introdução à Lógica, Lógica 

Simbólica e Lógica Aristotélica apresentavam conjunções entre preceitos 

filosóficos e matemáticos. Física, química e biologia também passaram a 
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estipular congressos e seminários corporativos, reunindo cientistas de 

diversas categorias.   

 Na literatura, fato semelhante ocorreu. Em fins dos Oitocentos, 

iniciou-se uma escola denominada Naturalismo, a qual fora fundada por 

três correntes filosóficas: Darwinismo, Positivismo e Determinismo. O 

Darwinismo apresenta-se como um conjunto de investigações, testes e 

experimentos executados pelo biólogo britânico Charles Darwin (1809-

1882), defendendo a ideia de que há processos evolutivos decisórios na 

sobrevivência de certas espécies e na extinção de outras (Cf. DARWIN, 

2006). Suas perquirições ainda hoje são utilizadas por inúmeros 

laboratórios, indústrias farmacêuticas e fábricas de produtos químicos.  

 No romance O Cortiço, de Aluísio Azevedo, publicado originalmente 

em 1890, os personagens interpretam acepções darwinistas, 

comportando-se muitas vezes como verdadeiros animais. A comparação 

proposital do ser humano aos bichos é uma das características principais 

da escola Naturalista. Inúmeras cenas desta publicação literária 

descrevem sujeitos de modo animalizado. Tal assertiva é, em verdade, 

uma crítica social, denunciando as péssimas condições em que grande 

parte da população marginalizada estava inserida.    

 O Positivismo configura-se como uma confluência de abstrações 

que sustentam o aceitamento dos fatos a partir de métodos científicos. 

Ou seja, para que qualquer ocorrência seja considerada conhecimento, 

deverá, obrigatoriamente, passar pelas normativas da ciência. Lendas, 

mitos, superstições e outras fábulas não são admitidas como razão. 

Auguste Comte (1798-1857), intelectual francês, é considerado o Pai do 

Positivismo, responsável pela difusão destes preceitos na Europa e 

introdução destes termos nas ementas universitárias.  

 N’O Cortiço, os enredos são relatados de forma positivista, 

condenando toda e qualquer situação que não possa ser justificada pela 

Ciência. Desde os personagens até os diálogos entre eles são 

evidenciados em perspectivas científicas. Estas asserções obedecem às 
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condições de causas e efeitos. Isto é, todo resultado de um fenômeno é 

ocasionado por uma força motriz que provocou tal acontecimento. Tudo 

aquilo não ratificado pela racionalidade é descartado como possibilidade. 

Por isso, muitos críticos literários consideram os contos naturalistas como 

livros de investigação científica, uma vez que as circunstâncias 

instauradas são decorrentes de motivações lógicas, e não de achismos.  

 Por fim, o Determinismo identifica-se como um princípio filosófico 

lastreado na argumentação de que o indivíduo é produto do tempo, do 

lugar e da etnia à qual pertence. À luz deste fundamento, o destino é que 

determina a situação econômica, social e cultural do sujeito. Destarte, o 

homem é incapaz de mudar seus status quo, permanecendo em sua 

condição por ação da fatalidade. Em outras palavras, se uma pessoa está 

mergulhada em certo contexto, é porque a mesma faz parte deste 

cenário, sofrendo as consequências de sua sina.  

 Em O Cortiço, os protagonistas e antagonistas encontram-se em 

suas respectivas classes sociais em resultado de suas origens étnicas, 

políticas e culturais. Na época em que esta obra de Aluísio Azevedo fora 

escrita, predominava-se o regime escravocrata no país. Em muitos 

capítulos narrados, há detalhamentos de indivíduos escravos, bem visto 

na personagem Bertoleza, esposa de João Romão. Simbolicamente, 

Aluísio Azevedo expressava, através de suas exposições, que estes 

cidadãos encontravam-se naquela situação em consequência de terem 

nascidos numa sociedade escravista, num ínterim da história em que 

prevalecia esta prática. Caso os mesmos tivessem vindo ao mundo em 

outro território (que não fosse escravagista), em outro tempo e 

provenientes de outra raça, não estariam em tal circunstância.  

 

  



325 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste trabalho, corrobora-se a possibilidade de 

intercâmbios teórico-metodológicos entre esferas de diferentes áreas das 

ciências. Examina-se, neste artigo, a viabilidade de se prescrever diálogos 

entre disciplinas dessemelhantes, colhendo, posteriormente, resultados 

positivos, especialmente no trato com o ensino de literatura e filosofia, 

sem haver prejuízos pedagógicos para nenhuma das partes. Esta 

metodologia evidencia-se como uma didática educacional inovadora, 

proporcionando benefícios para os alunos, descortinando novos 

horizontes de aprendizagem, incentivando as práticas e trocas de 

conhecimentos entre pesquisadores de várias universos sociais, culturais 

e disciplinares.  

 

REFERÊNCIAS 

 

AZEVEDO, Aluísio. Casa de Pensão. Porto Alegre: L&PM, 1999. 

___________. O Cortiço. São Paulo: Ciranda Cultural, 2010.  

___________. O Mulato. São Paulo: Ática, 1996.  

DARWIN. Charles. A Origem das Espécies. São Paulo: Escala, 2006.  

___________. A Relíquia. São Paulo: Globo, 1997. 

___________. O Primo Basílio. São Paulo: Ática, 1988. 

___________. Os Maias. São Paulo: Escala, 1996. 

ZOLA, Émile. Germinal. São Paulo: Estação Liberdade, 2001. 

___________. Thèrese Raquin. São Paulo: Estação Liberdade, 2001. 

 

 



326 
 

 

  



327 
 

SANTO AGOSTINHO E O DIÁLOGO COM PLATÃO 

 

FERNANDO SUFF 

  

O discurso cristão precisava se sofisticar no começo da era 

medieval, seria necessária uma defesa mais racional da fé para fornecer 

uma base mais consistente contra pensamentos contrários.  

 O cristianismo iria encontrar aliados um tanto quanto inesperados, 

foi na filosofia grega que pensadores cristãos encontraram substrato 

teórico para justificar e defender racionalmente os dogmas cristãos. Esse 

trabalho procura demonstrar, como Agostinho encontra na filosofia de 

Platão, um meio para justificar racionalmente conceitos como de uno, de 

bem e de alma.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Patrística considerada a primeira fase da filosofia medieval tinha 

como objetivo a expansão do Cristianismo, e o combate contra outras 

religiões consideradas pagãs.  

 Nesse período da era medieval e do pensamento filosófico, o grande 

expoente do ocidente cristão, Agostinho de Hipona (354-430), que mais 

tarde seria proclamado Santo, e Doutor da igreja católica. Através de um 

diálogo, principalmente com a filosofia platônica, estabeleceu novos 

conceitos para questões como o livre-arbítrio, mal, o bem, as ideias e as 

almas.  

 

METODOLOGIA  

 

Foi feita uma pesquisa bibliográfica, desde as principais obras de 

Santo Agostinho como Confissões e O livre-arbítrio, entre outros livros de 

pesquisadores, também entre artigos científicos e trabalhos acadêmicos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

No início da era medieval, surge uma corrente filosófica de suma 

importância para a história da igreja católica, à Patrística. Os “Pais da 

Igreja”, como eram chamados os pensadores responsáveis por levar os 

ensinamentos dos evangelhos de cristo, e que aos poucos construíram 

toda uma teologia cristã. No seu início os padres eram chamados de 

padres apostólicos, pela proximidade que tiveram com os discípulos 

diretos dos primeiros apóstolos. Os chamados padres Apologista, 

começaram a defender a fé de uma visão mais racional perante os pagãos 

e também ao império romano que tinha uma dificuldade em aceitar essa 
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seita nova como religião oficial do império. Mais ainda a maior dificuldade 

que o cristianismo iria encontrar seria a conciliação da fé com a razão. No 

século IV, considerado o grande momento dos Padres no período 

medieval. Temos a figura de suma importância no ocidente que foi 

Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, encontrou na filosofia de Platão 

um meio para racionalizar a fé cristã, seu pensamento sofisticado serviu 

como base para toda a teologia cristã ocidental. Agostinho nasceu no ano 

de 354 D.C. Era filho de Mônica, cristã fervorosa que influencio 

diretamente seu filho a aceitar o cristianismo como única e verdadeira 

filosofia de vida. Por trás de sua conversão podemos citar a grande 

influência não só de sua mãe, mais também de seu amigo de longa data, 

Santo Ambrósio, com quem manteve um profundo diálogo fraterno e 

espiritual (Gilson, 2002 apud Aranjo 2017).  Agostinho nessa altura 

encontra na filosofia de Platão um meio para organizar, e sistematizar 

suas ideias e inquietudes.  

 

TEORIA DO CONHECIMENTO 

 

O diálogo com a filosofia de Platão, já é demonstrada na teoria do 

conhecimento pensada por Agostinho, ele retoma a ideia de um mundo 

sensível e um mundo inteligível o mundo das ideias. Essa, portanto é 

claramente uma referência direta aos pensamentos de Platão e seu 

Dualismo.  

 Só que diferentemente de Platão, Agostinho acreditava que o 

mundo das ideias era construído pelo divino. Onde Platão acreditava e se 

apoiava na concepção do conceito de inatismo, segundo o qual o 

conhecimento que a alma adquire em sua existência material é na 

verdade um processo de relembrar o conhecimento que nela já habita 

desde a eternidade. Já Santo Agostinho tem uma visão teísta-cristã, que 

todo conhecimento acerta de Deus e das coisas do mundo só podem ser 
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alcançadas pela iluminação da graça de Deus. A doutrina da graça 

beneficia o homem tanto no aspecto intelectual, quando Deus lhe permite 

conhecer a sua vontade, quanto no aspecto espiritual, quando Deus 

resgata o homem de seu pecado.  

 A graça suprema foi dada aos homens por meio de Jesus Cristo, 

oferecido em sacrifício por toda a humanidade. Somente pela graça e pela 

aceitação de Cristo pode o homem superar sua condição debilitada pelo 

pecado e chegar a salvação (Araujo, 2017). Esse pensamento é descrito 

na sua obra Teoria da iluminação. Agostinho demostra que somente de 

Deus o homem pode receber o conhecimento, como em um evento de 

iluminação (Almeida, 2017). Dessa forma Agostinho dialogando com a 

filosofia Platônica, encontra um meio de racionalizar a fé em Deus. 

 

A METAFÍSICA 

 

Temos na concepção da metafísica de Agostinho apoiada em sua 

teoria do conhecimento. A natureza de Deus é definida como onisciência, 

onipotência e onipresença mais vai mundo além, ele entende como uma 

pessoa divina, dotada de consciência e vontade. Nesse ponto se distancia 

muito da ideia de Uno de Platão que via como eternamente impassível. O 

Deus pelo qual a metafísica agostiniana se debruça representa em si a 

unidade, a beleza e a bondade. Trata-se de um Deus que é Pai, que se 

importa com seus filhos e os ouve (Araújo, 2017). Podemos notar como 

Agostinho expressa essa convicção poeticamente em seus escritos.  

 

SOBRE A ALMA E O BEM MORAL  

 

Agostinho via a alma como um substância criada por Deus, 

podemos ver essa crença na seguinte máxima proferida por ele: “ fizeste-



332 
 

nos para Vós, Senhor, e nosso coração permanecerá inquieto enquanto 

em Vós não repousar” (Agostinho, 2000, p. 145 apud Araujo, 2017). Em 

sua obra mais famosa Confissões, Agostinho mergulha fundo em sua 

trajetória espiritual, sempre em busca de respostas em relação da ação 

do corpo e da alma e a busca incessante por Deus.  

 Novamente vemos Agostinho imergir na filosofia Platônica, o 

dualismo de corpo e alma. Via o corpo como sendo bom por natureza, 

parte da matéria criação divina. Entretanto a união acidental entre corpo 

e alma, predispõe uma ação pela busca do desejo, e necessidades do 

mundo material distanciando assim o homem do encontro com Deus. 

Nesse ponto temos mais uma grande diferencia entre o dualismo 

platônico e a filosofia de Agostinho. Em Platão vemos que essa condição 

de antagonismo entre corpo e alma são superados pela meditação 

filosófica, no equilíbrio entre intelecto, vontade e instintos, já em Santo 

Agostinho a superação dessa condição só pode vir pela vida espiritual 

ascética e pela salvação que Deus concede aos eleitos (Araujo, 2017). 

Sendo que somente através da graça o ser humano pode encontrar a 

verdadeira fonte de conhecimento e felicidade. Nesse sentido, Agostinho, 

com sua teoria da graça, rompe definitivamente com a ética pagã, para 

qual o homem, por força de sua vontade e intelecto, pode se salvar 

(Gilson, 2002  apud Araujo, 2017) 

 

O MAL 

 

Quando se pergunta o que é o mal? De onde surge, o mal? Se Deus 

é criador de todo, e ele é sumo bem e tudo que ele cria é bom, como 

poderia existir o mal? Depois de ter analisado essa questão o mais 

profundo possível ele chega à seguinte conclusão, o mal como substância 

não existe, ele simplesmente é a ausência de Deus. Ou em outras 
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palavras é a vontade desviada dos seres humanos daquilo que é bom, 

uma corrupção da ordem natural das coisas.  

 Podemos visualizar esse conceito na seguinte passagem encontrada 

em uma de suas principais obras Confissões: 

 Quem duvidará que isso a que chamamos de mal não é outra coisa 

que a corrupção? Certamente os distintos males podem designar-se com 

distintos termos, mas o mal de todas as coisas que se podem privar de 

algo é a corrupção [...]. Contudo, é de fácil ver que a corrupção não é 

nada, senão algo contra a natureza. Logo não se encontra nas coisas 

outro mal que a corrupção e a corrupção, não é natureza, ou nenhuma 

natureza é verdadeiramente o mal. (Agostinho, 1995, p. 44 apud Araujo, 

2017). 

 Vimos que Agostinho desconsidera o mal como algo natural, ele não 

pode ser encontrado não pode ser criado. Mais sim fruto da corrupção 

humana, herdada do pecado original segundo as escrituras. Para 

Agostinho o batismo cristão é a fonte de purificação, porém não é uma 

garantia de que o homem não irá pecar novamente. O único meio de se 

manter integro e livre dos pecados o homem deve seguir uma vida aos 

ensinamentos da igreja e manter seu caminho focado e Deus.  

 Agostinho novamente traz para sua filosofia a dialética platônica, 

Agostinho segue argumentando que o mal, por não ter uma substância, 

é o “não ser” o mal é, por assim dizer, uma situação de total negatividade, 

a ausência de afirmação do ser, de sua participação no bem que vem de 

Deus (Araujo, 2017).  Na perspectiva agostiniana, acontece, é que o 

homem em seu instinto e dotado de livre arbítrio, muitas vezes se 

distancia do que é natural, e escolhe de forma infeliz e egoísta o caminho 

que se distancia de Deus. É o homem e sua vontade, quando 

materializada num fluxo de ação, o principal agente responsável pelas 

coisas ruins que acontecem em sua vida e consequentemente na 

sociedade que está inserido. 
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O LIVRE-ARBÍTRIO 

 

A reflexão de santo Agostinho sobre o livre-arbítrio só pode ser 

compreendida de forma teológica. Deus atribui a condição de livre escolha 

ao ser humano, cuja responsabilidade da escolha é totalmente do homem.  

 Cabe ao homem, escolher pelo caminho reto até Deus o caminho 

da natureza, ou pelo caminho do pecado consequentemente o caminho 

do não ser ou por assim dizer o caminho do mal. Agostinho mais uma vez 

retoma ao pensamento filosófico de pensadores gregos, desta vez ele 

reconhece que a formula socrática: não basta apenas viver, é necessário 

refletir sobre a vida. 

 O homem dotado de autoconsciência, e de suas faculdades 

intelectuais, nas quais a razão é a base para a principal fonte de 

diferenciação dos outros seres. Tendo como característica tão singular e 

peculiar a racionalidade possibilita o ser humano de escolher. Este é o 

elemento mais fundamental e definidor do que significa ser humano. No 

entanto, dotado de seu livre-arbítrio, o homem pode não escolher a Deus. 

Conforme argumenta Santo Agostinho, é preciso reconhecer que a alma 

fica impressionada (Araujo, 2017).  

 Pela vista de objetos, sejam superiores, sejam inferiores, de tal 

modo que a vontade racional pode escolher entre os dois lados que 

prefere. E será conforme o mérito dessa escolha que se seguirá para ela 

o infortúnio ou a felicidade (Agostinho, 1995, p.237-238 apud Araujo, 

2017).  

 Podemos notar que Agostinho coloca o homem em uma situação de 

ambivalência, ou seja vai depender claramente de sua escolha o futuro 

de sua alma. Por isso, Santo Agostinho vê no cristianismo a religião 

perfeita, aquela que conseguiu fazer a síntese entre a fé e a razão, 

contudo, que a fé é superior a razão pois permite todos os homens sejam 
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dos mais simples aos mais intelectuais, chegar ao encontro de Deus 

(ARAUJO, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Santo Agostinho é sem dúvida alguma um dos principais teólogos e 

filosofo cristãos de todos os tempos. Mais suas contribuições não ficam 

somente restritas ao cristianismo mais sim a toda comunidade filosófica 

até os dias atuais. Nesse trabalho visualizamos a importância dos 

pensamentos de Agostinho para a sistematização da doutrina cristã.  

 Podemos observar que a dialética com a filosofia platônica, 

possibilita Agostinho encontrar fundamento teórico para seus 

pensamentos, realizando uma síntese entre fé e razão. É inegável suas 

contribuições até hoje para a doutrina cristã e para a filosofia. Seus 

conceitos sobre o Mal, sobre o Livre-arbítrio e toda a sua metafisica 

baseada em Deus, constitui a doutrina cristã.  
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VISÕES SOBRE TECNOLOGIA: DETERMINISMO, 

INSTRUMENTALISMO, SUBSTANTIVISMO E 

CRITICISMO 

 

LUIZ RAIMUNDO MOREIRA DE CARVALHO 

 

As diferentes percepções pessoais sobre a tecnologia e sua 

influência no mundo podem ser analisadas conforme diferentes 

referenciais teóricos e metodológicos. Este trabalho apresenta uma 

classificação das visões sobre tecnologia segundo quatro categorias: 

determinista, instrumentalista, substantivista e crítica. A análise 

contempla um levantamento estatístico feito a partir de um questionário 

aplicado a 84 pessoas. As categorias de análise classificam as respostas 

e traçam perfis dos respondentes quanto às suas percepções sobre 

tecnologia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma análise das visões sobre tecnologia requer um referencial 

teórico e metodológico. Segundo DAGNINO (2005), as visões sobre 

tecnologia podem ser classificadas em quatro categorias: determinista, 

instrumentalista, substantivista e crítica.  

 Neste trabalho avaliamos as características gerais de cada uma 

dessas categorias e buscamos quantificar a frequência com que essas 

categorias se expressam em uma amostra de indivíduos. Esperamos que 

os resultados obtidos estimulem outras investigações sobre o tema, com 

o aprimoramento do questionário e da análise das respostas. 

 

METODOLOGIA 

  

Para verificar a ocorrência das percepções acerca do conceito de 

tecnologia em função das categorias apresentadas por DAGNINO (2005), 

um questionário foi aplicado a uma amostra de 84 pessoas. As seis 

questões (em Anexo) apresentam cada opção de resposta associada a 

uma das quatro visões de tecnologia.  

 Na aplicação do questionário os respondentes não tiveram acesso 

às associações das respostas com as visões de tecnologia, permitindo 

uma coleta de respostas livres de influências sobre a metodologia de 

avaliação. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E RESULTADOS 

 

A evolução histórica das tecnologias é um fato evidente. Entretanto, 

o conceito de tecnologia se altera ao longo da história (VARGAS 1995). 

Embora a tecnologia, a partir da Revolução Industrial, seja encarada como 
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produção massificada, a natureza dos processos e objetos tecnológicos 

pode ser analisada de forma mais elementar (VARGAS 1995; PIRES 

2008).  

 Uma simples alavanca, por exemplo, é considerada um produto 

tecnológico quando associamos o conceito de tecnologia à clássica ideia 

grega de tekne (τεχνη), compreendida como “conhecimento prático, 

aplicado” (JAPIASSÚ & MARCONDES 1996). 

 Segundo DAGNINO (2005), a tecnologia pode ser percebida em 

função das categorias determinista, instrumentalista, substantivista 

e crítica. Cada categoria resulta da combinação de dois eixos de análise. 

O primeiro eixo caracteriza a tecnologia como um produto neutro ou 

como condicionada por valores/interesses econômicos, políticos, 

sociais ou morais. Já o segundo eixo avalia a tecnologia enquanto um 

produto autônomo ou como uma atividade controlada pelo homem.  

 Assim, a visão determinista de tecnologia combinaria as 

perspectivas de neutralidade e autonomia, a instrumentalista associaria a 

neutralidade ao controle humano, a substantivista incluiria a autonomia e 

o condicionamento por valores e a visão crítica englobaria tanto o controle 

humano quanto o condicionamento por valores. A Figura 1 esquematiza 

tais categorias. 
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 A partir desse referencial teórico foram analisadas as respostas 

dadas por 84 pessoas às seis questões apresentadas no Anexo. Os 

resultados estatísticos são apresentados nas seções seguintes. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Nos gráficos da Figura 2, verifica-se a predominância de 

entrevistados do RJ, seguidos de naturais de SP e PR. Mais da metade dos 

respondentes tem pós-graduação e quase um terço cursou uma 

graduação. 

 

 

ANÁLISE DOS PERFIS: VISÕES SOBRE TECNOLOGIA 

  

 Cada uma das seis questões apresenta quatro respostas. As opções 

de resposta estão associadas às quatro visões de tecnologia. Dessa forma, 

foram obtidos os resultados abaixo. 
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 Embora a visão determinista seja comum em alguns meios (mídia 

e escola, por exemplo), percebe-se, em geral, uma baixa influência dessa 

visão nos respondentes. Apenas na questão 4 verifica-se um pico de 

percepção determinista. O instrumentalismo também apresenta baixa 

frequência. Por outro lado, o criticismo e o substantivismo são mais 

frequentes, embora este último oscile consideravelmente conforme 

mostra o gráfico abaixo. 
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 No gráfico, a visão instrumentalista apresenta baixa frequência e 

oscila pouco. Já a visão substantivista oscila tremendamente, sendo a 

única visão que não pontuou na questão 4, justamente aquela em que o 

determinismo apresenta um pico com mais de 50% de frequência. Tal 

resultado sugere, portanto, que a questão 4 é a mais emblemática da 

pesquisa. Os resultados nas questões 2 e 5 também são peculiares, 

apresentando maior frequência, respectivamente, do criticismo e do 

substantivismo. 

 Combinando-se as seis questões obtém-se a distribuição da Figura 

10, onde os diâmetros dos círculos são proporcionais às frequências 

globais de respostas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão 4 – A tecnologia é algo bom ou mau? – é a mais 

significativa, pois evidencia a emergência da visão determinista através 

da opção: “A tecnologia não é boa nem má. O uso que fazemos dela é 

que pode ser bom ou mau” (52,4%). Esse resultado demonstra que 

embora outras visões sejam, em geral, mais comuns, o determinismo 

está presente no imaginário dos entrevistados. Embora haja uma 

percepção panorâmica da tecnologia como condicionada por valores e 

passível de controle humano (C = V + H), ainda persiste a noção de que 

a tecnologia é um ente à parte da condição humana. 

 A questão 2 – A evolução da tecnologia é controlada pelo ser 

humano? – é a mais significativa do criticismo, onde predominou a 

resposta: “Sim. A tecnologia evolui em função da vontade humana, mas 

depende das condições materiais sócio-históricas” (77,4%). Nessa 

perspectiva, o ser humano está submetido à realidade material de seu 

tempo, que simultaneamente atua como motor e como combustível da 

evolução tecnológica, guiada, em parte, pela ação humana. Logo, a 

tecnologia é fruto das condições materiais e, ao mesmo tempo, condiciona 

a realidade vivenciada pelo ser humano. 

 Quanto ao substantivismo, as maiores frequências ocorrem na 

questão 3 – Qual das opções melhor descreve a relação entre tecnologia 

e o fazer humano? – (que registra 55,9% de resposta na opção “A 

tecnologia não nos orienta a fazer as coisas certas e o que fazemos 

através dela nem sempre é feito da melhor forma possível”) e na questão 

5 – Qual é a relação entre o desenvolvimento tecnológico e os contextos 

sócio-político e econômico? – (cuja resposta majoritária é “O 

desenvolvimento tecnológico depende tanto do contexto sócio-político 

quanto do contexto econômico”). Há ausência do substantivismo na 

questão 4, onde a opção correspondente seria: “A tecnologia é má, mas 

em algumas situações ela nos traz benefícios”. Esse conjunto de 
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resultados demonstra que o substantivismo reflete a autonomia da 

humanidade frente à tecnologia, mas reforça a dependência e o 

condicionamento do desenvolvimento tecnológico em relação aos valores 

humanos (S = V + A). 
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WALDEN, DE THOREAU, COMO EXERCÍCIO 

ESPIRITUAL 

 

 PAULO JÚNIOR BASTISTA LAUXEN 

 

 O presente trabalho intenta explicitar como Walden de Henry D. 

Thoreau (1817-1862) é passível de ser caracterizada como aquilo que 

Pierre Hadot (1922-2010) chamou de exercício espiritual. Para tanto, 

antes, será preciso compreender em que sentido Hadot compreende a 

filosofia como um “modo de vida” e, mediante tais considerações, apontar 

como o conceito de exercício espiritual torna-se central em sua obra.  

 Finalmente, em posse do arcabouço teórico oferecido por Hadot, 

buscar-se-á apresentar em que sentido é possível ler a obra de Thoreau, 

de um lado, como expressão da permanência da Filosofia tal como 

engendrada no período Antigo e, de outro, como uma prática de 

“transformação” de si e do outro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em O que é a filosofia antiga? (2014b), Pierre Hadot apresenta uma 

oposição fundamental entre a Filosofia, de um lado, entendida como um 

“modo de vida” e, de outro, como uma disciplina reduzida a uma 

dimensão exclusivamente técnica e teórica. No interior desta discussão, 

por sua vez, é apresentado o conceito de exercícios espirituais: práticas 

vinculadas àquilo que, para o autor, engendra a atividade propriamente 

filosófica, a saber, o desejo de “tornar-se melhor” (HADOT, 2014b, p. 

250).  

 Compreende-se, no entanto, que a Filosofia entendida nestes 

termos não é uma exclusividade da Antiguidade, de modo que é possível 

encontrar em autores como Thoreau um eco da função “transformadora” 

da Filosofia. 

 

METODOLOGIA  

 

Desenvolveu-se a presente pesquisa mediante a leitura de Walden 

de Thoreau sob os pressupostos metodológicos sugeridos por Pierre Hadot 

em sua obra. O trabalho serviu-se também da leitura de alguns 

comentadores, cuja temática apresentou-se afim à pesquisa aqui 

delineada.  

 As leituras realizadas foram transcritas sob forma de fichamentos, 

resumos e outros recursos metodológicos úteis para o desenvolvimento 

do trabalho em questão. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Partindo de uma abordagem histórica e filológica dos textos Antigos 

e influenciado pelas reflexões de Wittgenstein acerca da linguagem 

(especialmente pelo conceito de “jogos de linguagem”), Hadot propõe 

que, para a compreensão da literatura filosófica da Antiguidade, parta-se 

do pressuposto metodológico de realocá-los “em seu jogo de linguagem, 

na forma de vida que os havia engendrado” (HADOT, 2014a, p. 10-11).  

 Sob esse viés, o filósofo identifica nas diferentes expressões da 

filosofia Antiga um traço comum, a saber, de que todas apresentam-se 

menos como um discurso teórico do que como um modo de vida (HADOT, 

2014b, p. 17 – 18). “Trata-se [...]”, diz ele, “[...] de tornar-se melhor. E 

o discurso só é filosófico quando transforma-se em modo de vida.” 

(HADOT, 2014b, p. 250, [grifo nosso]).  

 É nesse “tornar-se melhor” que repousa, essencialmente, o gérmen 

da filosofia: o filósofo torna-se tal na medida em que orienta sua vida 

tendo o “melhor” como horizonte a se ter em vista - um ideal que regula 

o sujeito de modo à impulsioná-lo sempre para além de si mesmo.  

 Este ímpeto, por sua vez, está intimamente ligado ao conceito de 

exercícios espirituais, compreendido como o conjunto de práticas 

mediante as quais há um movimento de transformação de si para aquele 

que nelas se engaja (HADOT, 2014a, p. 115-116). Trata-se, portanto, da 

incorporação de certas práticas de modo a operar a ascese do “eu” – 

revela-se, assim, um caráter “formativo” da Filosofia, em oposição à um 

mero “informar”. 

Os discursos filosóficos, por sua vez, são também, na medida em 

que de natureza “formativa”, exercícios espirituais, segundo Hadot. Estes 

“justificam, motivam e influenciam” a escolha de vida assumida pelo 

filósofo – para si e para os outros (HADOT, 2014b, p. 251). 
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Apesar do fato de que, historicamente, tenha ocorrido um 

reducionismo da Filosofia à sua dimensão exclusivamente teórica e 

especulativa (HADOT, 2014b, p. 362-363), defendemos, juntamente com 

Hadot, que há ainda certa permanência na contemporaneidade da 

Filosofia como um “modo de vida”, sendo, por exemplo, Walden de 

Thoreau expressão dessa reverberação. Veja-se, por exemplo, a seguinte 

passagem da obra: 

 

Ser filósofo não é simplesmente ter pensamentos sutis, nem 

mesmo fundar uma escola, mas amar a sabedoria a ponto de 

viver de acordo com seus ditames [...]. É resolver alguns 

problemas da vida, não apenas teoricamente, e sim na prática. 

(THOREAU, 2012, p. 28) 

 

Nota-se, não só na passagem citada, mas no conjunto da obra, um 

filósofo preocupado muito mais em assumir na vida concreta e cotidiana 

sua filosofia do que um “especulador técnico”. A noção de exercícios 

espirituais, por sua vez, pode ser tomada como “chave de leitura” para 

dar conta das ambiguidades e nuances literárias apresentadas em 

Walden. Corrobora esse posicionamento Sandra Laugier enquanto da 

reconstrução de tal noção em Hadot do ponto de vista da influência de 

Wittgenstein sobre este e, por sua vez, das implicações dessa relação na 

leitura de Thoreau pelo primeiro: 

 

“[…] we must give, as Wittgenstein says, meaning, life to the 

words we say and read. From this point of view, reading is 

indissolubly linked with daily life. This is apparent particularly in 

Thoreau. To read Walden (as to write Walden at Walden) consists 

in opening our eyes, finding again the meaning of what we see 
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every day, and regaining a lost intimacy with our ordinary 

existence.”23 (LAUGIER, 2011, p. 331). 

 

Trata-se, então, de “aprender a ler”: não basta ler tomando o texto 

como um discurso “morto”, cujo conteúdo, fixo, pode ser dissecado por 

análise. Tal atividade deve se dar como um encontro com o significado 

“vivo” das palavras que, quando “revividas” pelo leitor, recebem, além 

daqueles que a engendraram, também novos significados. 

Ora, na medida em que Walden exige que seu leitor “acorde” e 

identifica o “estar desperto” com o “estar vivo” (THOREAU, 2012, p. 95), 

sua leitura é um convite a olhar para as coisas sob a perspectiva da “vida” 

e, portanto, do corriqueiro e comum (LAUGIER, 2011, p. 331), conduzindo 

o leitor a um reposicionamento em relação ao mundo, aos outros e a si 

mesmo. Thoreau, portanto, não quer “informar” quem o lê, mas 

“transformar”. Conclui-se, assim, que Walden convida seu leitor a “tornar-

se melhor”, de modo que é possível pensá-lo como um tipo de exercício 

espiritual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Apresentada a caracterização da Filosofia como um “modo de vida” 

por Pierre Hadot e, por sua vez, utilizado seu conceito de exercícios 

espirituais como chave de leitura para Walden de Thoreau, pensa-se ter 

alcançado os objetivos anteriormente estabelecidos, a saber, de 

evidenciar que há, sim, uma permanência da Filosofia tal como está se 

                                    
23 “[...] devemos dar, como diz Wittgenstein, significado, vida às palavras que 
dizemos e lemos. Deste ponto de vista, a leitura está indissoluvelmente ligada à vida 
cotidiana. Isto é aparente particularmente em Thoreau. Ler Walden (como escrever 
Walden em Walden) consiste em abrir nossos olhos, encontrar novamente o 
significado do que vemos todos os dias e recuperar uma intimidade perdida com 
nossa existência comum.” (Tradução nossa) 
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apresentou em sua origem e, neste sentido, que Walden é expressão 

desta continuidade, como se mostrou, enquanto um exercício espiritual.  

 Acredita-se, finalmente, que tal discussão faz-se proveitosa tanto 

para o âmbito acadêmico (visto que, entre outras coisas, traz à baila 

autores pouco estudados pela comunidade filosófica do país) e, também, 

para a comunidade em geral (na medida em que aponta-se, por exemplo, 

um possível “retorno” da Filosofia para a dimensão do comum e do 

corriqueiro). 
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ASSIMETRIA CARTESIANA ENTRE O FÍSICO E O 

MENTAL: DA TENTATIVA DE REFUTAÇÃO À 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

JOSIEL ARTIGAS MACHADO LOPES 

 DOUGLAS HENRIQUE ANTUNES LOPES 

 

O presente trabalho visa analisar os aspectos epistemológicos do 

método cartesiano bem como sua aplicação na concepção dualista entre 

mente e corpo. Parte-se da característica racional em detrimento do 

pensamento empirista e a elaboração do dualismo.  

 Seguindo de perto pelo surgimento da neurociência e a tentativa de 

refutação da assimetria cartesiana, sobretudo o nascimento de uma 

Inteligência Artificial em que os cientistas se mostram preocupados em 

criar um robô consciente.  

 A partir dessas constatações, verifica-se a abertura de novos 

paradigmas na busca por acoplar ao ser humano partes destes robôs 

tornando-o, ele mesmo, um robô, utilizando sua própria consciência. O 

que motiva a criação de cérebros de proveta. Este estudo tece 

considerações de que a assimetria cartesiana entre mente e corpo 

permanece irrefutável o que possibilita a continuidade de estudos 

científicos na área da Neurociência.  
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INTRODUÇÃO 

 

Instabilidade, conflitos e perseguições marcaram a era moderna. 

Entretanto, foi um período de grandes descobertas científicas e filosóficas. 

O uso da razão permitiu ao filósofo Descartes elaborar um sistema de 

busca pelo conhecimento que tem feito pensadores debruçarem-se sobre 

esse tema e a partir dele alargar as fronteiras científicas. Contudo, os 

estudos sobre a mente só obtiveram maiores resultados a partir da 

década de 1950, período pós Segunda Guerra Mundial. Todavia, nas 

últimas duas décadas as discussões sobre a mente se amplificam e novas 

tecnologias surgiram a fim de melhorar a vida e sua longevidade.  

O presente trabalho pretende evidenciar de forma sucinta o 

itinerário do pensamento cartesiano. Iniciando com um breve aceno ao 

posicionamento racionalista de Descartes bem como sua elaboração da 

dúvida hiperbólica (DESCARTES, 2012, p. 14), o nascimento da 

neurociência e as tentativas dos cientistas de refutar a assimetria 

cartesiana entre mente e corpo. Assim, verificar o surgimento da 

Inteligência Artificial e os estudos da criação de robôs autoconscientes 

bem como o receio da dominação robótica. Os estudos sugerem uma 

mudança de paradigma na tentativa de acoplar ao ser humano parte de 

robôs para melhorar a vida prolongá-la.  

 

METODOLOGIA 

 

O método utilizado para o desenvolvimento deste estudo foi uma 

revisão bibliográfica de teor qualitativo. O caráter exploratório das 

bibliografias revisadas relacionados ao tema sinalizaram as principais 

contribuições de autores como: Walter Menon da filosofia da mente; João 

de Fernandes Teixeira, pioneiro na inteligência artificial no Brasil, Danilo 
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Marcondes e sua história da filosofia e, sobretudo as obras do filósofo 

René Descartes, Meditações e Discurso do Método.  

 Foram consultados livros publicados em datas diferenciadas, mas 

que não ultrapassam os últimos dez anos. O material recolhido ofereceu 

um debruçar-se sobre as reflexões filosóficas sobre a mente, inteligência 

artificial e o dualismo cartesiano.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O racionalismo surgiu como doutrina no século I, mas somente 

tornou-se corrente filosófica na Modernidade defendendo a primazia da 

razão sobre a experiência sensível. Neste cenário, marcado por 

instabilidade, conflitos e perseguições, nasce René Descartes na França 

em 1596. Entretanto, somente veio a descobrir sua vocação filosófica e 

científica em 1669.  

 Ao dedicar-se à filosofia elabora um sistema para expor e defender 

sua tese. Para Descartes, chega-se ao conhecimento pelos atributos da 

razão, origem do Método Cartesiano. Neste caso, “a finalidade do método 

é precisamente pôr a razão no bom caminho, evitando assim o erro” 

(MARCONDES, p. 167).  

Seguido da dúvida hiperbólica que é “indubitável a existência de 

algo do qual não podemos duvidar, isto é, de que há um “eu” que duvida” 

(MENON, 2016, p. 25). Descarte põe-se a duvidar de tudo que é 

transmitido pelos sentidos. Ele afirma a teoria sobre o sonho para 

demonstrar que os sentidos enganam e não sabemos se estamos 

acordados ou sonhando (DESCARTES, 2012, p. 25). 

A Neurociência inicia estudos e experimentos na década de 1950, 

após a Segunda Guerra Mundial. As abrangências trouxeram luz a vários 

tipos de comportamentos ou doenças mentais. Tratamentos se tornam 

possíveis, pesquisas e experiências começaram a mudar. Por meio de 
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cirurgias e ultrassons podem-se mapear as funções do cérebro humano e 

constatar suas divisões.  

A tentativa de refutação da assimetria cartesiana surge a partir de 

estudos com pacientes que tiveram seus cérebros separados pela cirurgia 

de comissurotomias “split brain” na década de 1930, pela equipe do 

neurocirurgião e R.W. Sperry. Mas, somente em 1961 a equipe de Michael 

S. Gazzaniga testou os hemisférios cerebrais separadamente. Entretanto, 

Donald MacKay em 1981 descobriu um possível diálogo entre os 

hemisférios. Porém, a não relação destes pacientes como sendo “duas 

pessoas” ou dois “centros decisórios independentes” (TEIXEIRA, 2000, 

p.62). 

 A inteligência artificial surge partir da Segunda Guerra Mundial, nas 

décadas de 1950 e 1960. As pesquisas sobre inteligência artificial têm 

como tentativa de imitar a mente humana através da simulação de 

raciocínios para desenvolver estratégias de jogos. Para Teixeira (2009, p. 

1) “a inteligência artificial é uma tecnologia que fica a meio caminho entre 

a ciência e a arte”.  

Neste percurso, surge o supercomputador com grande poder 

computacional com a intenção de parecer pensar com a possibilidade de 

assumir a forma humana e ser mais perfeito que o original. Pensou-se 

até, em ao acoplar a mente humana ao poder computacional e aumentar 

a capacidade de memória dos computadores de hoje.  

No século XX a inteligência artificial retorna ao robô como forma 

humana. Com o advento da internet no século XXI surge o Blue Brain, um 

supercomputador que através dele “busca-se a simulação da totalidade 

do cérebro, neurônio por neurônio, conexão por conexão para sabe se, 

com isso, serão reproduzidas também a mente e a consciência” 

(TEIXEIRA, 2009, p. 23).  

Portanto, somente na era do transumanismo surge o nascimento de 

criaturas híbridas. Seres humanos misturados com máquinas 
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desenvolvendo sua inteligência para permanecer no controle do mundo e 

obter a superinteligência e aumentar a longevidade. Melhorar a 

capacidade cerebral com a implantação de chips. Pela intervenção do 

código genérico, inserção de nanorobots para escanear o cérebro e 

verificar com maior exatidão o código genético e os genes da inteligência.  

Neste percurso, a neurobiologia pretende prosseguir com a criação 

de cérebros de proveta in vitro, unir as próteses aos seres vivos, coletar 

o tecido cortical através de enzimas numa incubadora. Comunicação 

química e elétrica o cérebro in vitro conectado a um robô chamado 

miabot, que se encarrega de passar informações e cultura para este 

cérebro na proveta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se as possibilidades que surgiram a partir dos estudos de 

Descartes em seu posicionamento ao afirmar que se deve duvidar de 

tudo. O que se duvidou e pensou nestes últimos 50 anos, sem dúvida, 

aumentou consideravelmente o arcabouço de informações e 

experimentos acerca da mente.  

 Relevantes possibilidades para auxiliar os seres humanos na corrida 

por uma vida saudável e, sobretudo longa. A tecnologia pode de fato 

aperfeiçoar os recursos naturais na sua intenção de melhorar a vida.  

Percebe-se que a indivisibilidade cartesiana entre mente e corpo 

permanece intacta. Essa dúvida permitirá a continuidade da busca pela 

verdade na tentativa de desvelar os segredos da mente. Como abrirá 

novos paradigmas e novas descobertas que beneficiará o ser humano. 

Isto é, a tese da assimetria cartesiana está longe de ser refutada e a 

neurociência continuará avançando as fronteiras do conhecimento sobre 

a mente.  
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FENOMENOLOGIA DA PERCEPÇÃO EM MERLEAU-

PONTY 

 

LISANIL DA CONCEIÇÃO PATROCÍNIO PEREIRA 

 

Este trabalho apresenta uma discussão metodológica sobre a 

fenomenologia da percepção a partir de Paulo Freire (2005), que nos 

ensina na Pedagogia do Oprimido que os trabalhadores precisam se dar 

conta de si, de compreender a realidade no seu entorno. Mas também, 

que o ser humano precisa cuidar de si e encontrar beleza na vida no seu 

entorno e sobretudo o cuidado com o corpo e com a saúde.  

 A discussão metodológica avança no sentido de nos ajudar a 

compreender como que a fenomenologia está no cotidiano das pessoas 

através de pensadores acessíveis seja na educação como na filosofia de 

Merleau-Ponty (1991, 2006 a, 2006 b). Partimos do princípio que não 

existe neutralidade na ciência e que é possível construir diálogos tentando 

juntar as caixinhas que ainda insistimos em separar. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho inicia uma discussão presente na teoria do 

conhecimento acerca da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty 

(1991, 2006 a, 2006 b) que advogamos que existe uma relação direta 

entre sua filosofia existencial com a filosofia materialista histórico e 

dialética de Paulo Freire (2005). Consideramos que é impossível 

compreender o mundo sem a filosofia da ciência ou que esses autores 

sejam inatingíveis de difícil leitura ou de difícil compreensão ou que ela 

não tenha nenhuma utilidade ou efeito prático para a sociedade, como o 

mandatário maior do Brasil disse em rede nacional no início de 2019.  

Primeiro que não existe neutralidade, e é preciso é ter muita 

coragem sobretudo nos tempos atuais para assumir posições, sobretudo 

a favor das classes menos favorecidas. Problemas resultado da histórica 

desigualdade social que o Brasil acumulou desde a colonização de 

Portugal neste território até então ocupado pelos povos originários, 

tendem se acentuar neste momento em que o país é governado por um 

governo de extrema direita, parece que a sociedade brasileira ou parte 

dela passou a naturalizar o preconceito sobretudo contra negros e pobres. 

Somos o país que mais mata população LGBT no mundo, temos nos 

destacado em crimes como feminícidio. 

O Estado de Mato Grosso segundo dados da Secretaria de Justiça e 

Cidadania (2017) que figura em segundo lugar no país em morte de 

mulheres. Vemos isso como resultado de um país que se estruturou com 

base no capitalismo, colonialismo e o patriarcado. Como professora já há 

quase 30 anos e trabalhando com formação de professores por 19 anos 

digo que ensinar aos nossos alunos futuros professores que mulheres tem 

o direito de decidir se querem fazer doce, cuidar do lar ou estudar e fazer 

poesia é um direito delas é quase impossível. Assim, como sociedade 

estamos deixando uma marca perversa no espaço do no mundo marcado 



366 
 

por traços violentos, excludentes e de muito preconceito. Caminhamos 

um pouco para a barbárie e os dados diários mostram isso. 

 

METODOLOGIA  

 

Na metodologia, utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi 

basicamente leituras bibliográficas que dão sustentação a organização das 

ideias. Carece destaque dizer que comecei o estudo no curso de segunda 

Licenciatura em Filosofia esta semana, nesse sentido acredito que este 

curso ajudará a compreender melhor o papel da ciência como instrumento 

de transformação da sociedade através do trabalho no chão da sala de 

aula seja na escola ou na universidade.   

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O estudo da fenomenologia da percepção está calcado nas leituras 

do geografo chinês Yi Fu Tuan (1980, 1983), que ensina que existe uma 

relação entre nós pessoas e o ambiente, essa relação é o que ele chama 

de topofilia. Ao nos relacionar com o espaço e o lugar, deixamos nossas 

marcas, cartografamos o espaço. Construímos nosso lugar de morada, 

nosso território.  

A diferença entre os métodos: Positivista, materialista histórico e 

dialético e a fenomenologia é que na fenomenologia deixamos nossa 

sensibilidade fluir. Afinal, não somo pessoas soltas no e do mundo, somos 

gente que como ensina Freire (2005) podemos nos libertar e tomar 

conhecimento de que temos direito ao menos a um lugar para reproduzir 

a vida.  

O lugar cartografado com nossas histórias e memórias. Memórias 

de um bem viver ou memórias de sofrimento, pois afinal o capital vem 
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imprimir diferenças e por vezes nos dizer de que não somos mais do que 

coisas soltas no espaço. A fenomenologia enquanto método o que é 

importante e que o diferencia de outros métodos é a capacidade de 

trabalhar ou chamar atenção da sensibilidade para além da aparência.   

Sobre o Quiasma em Merleau-Ponty (1991, 2006 a, 2006 b) que ele 

aponta é então esse entrelaçamento entre seres humanos e os seres não 

humano e a natureza, como por exemplo o cavalo. Merleau Ponty (1991, 

2006 a, 2006 b) nos ensina então ver o outro.  

Chamo a atenção ao conceito de ética, que nunca foi 

verdadeiramente compreendida inclusive dentro da universidade, e a 

filosofia política do nosso tempo, e ai reside a importância da 

fenomenologia da percepção, que é a tarefa de nos ajudar a compreender 

essas “filosofias das diferença”. Merleau-Ponty (1991, 2006 a, 2006 b) 

aponta para uma filosofia que não reproduz, mas para a centralidade da 

pessoa que chamamos de outro, na estreita relação com o diferente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Merleau-Ponty, aponta no seu livro a Fenomenologia da percepção 

(2006 b), que ressignificar a percepção do outro é anterior a dimensão da 

construção do mundo. A ideia de corporeidade na obra visível e o invisível, 

traz o conceito de quiasma, externalizando como as coisas e o mundo, o 

eu e o outro estão entrelaçados.  

 Assim, compreender que enquanto sujeito somos a totalidade de 

uma corporeidade que em Merleau-Ponty (2006 b) é ver o corpo para 

além da intersubjetividade como experiência de existência do corpo e 

experiência vivida entre o percebido e o sentido pelo corpo em extensão 

do corpo com o mundo. Trata se de uma leitura em estágio inicial, mas 

que acreditamos ser relevante para a discussão na academia e na 

sociedade. Enquanto pessoa e gente não conseguirmos nos ver como 
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corpo integrado ao ambiente, vamos continuar destruindo esse ambiente 

que é o espaço sagrado de nossa morada.  
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INFLUÊNCIAS POSSÍVEIS NAS MEDITAÇÕES 

CARTESIANAS 

 

ROBERTO RIGAUD NAVEGA COSTA 

 TATIANE DOS SANTOS NAVEGA 

 

O presente trabalho tem como objetivo apontar as contribuições de 

Santo Anselmo, São Tomás de Aquino e de Francisco Sanches ao trabalho 

revolucionário de René Descartes. Este último autor, que é apresentado 

como tendo inaugurado a modernidade na Filosofia, que é apontado como 

um gênio de seu tempo, pode ter sofrido a influência de mais filósofos 

precedentes, principalmente em suas Meditações.  

 Para dar conta do trabalho utilizamos como metodologia a pesquisa 

qualitativa, comparando trechos de textos selecionados dos quatro 

autores em foco, o que nos fez utilizarmos de uma pesquisa bibliográfica. 

Ao final do texto esperamos ter uma melhor compreensão do tema em 

foco, e poder lançar luz nessa questão, a saber, quais podem ter sido as 

influências recebidas por Descartes em suas Meditações. 
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INTRODUÇÃO 

 

René Descartes é um dos mais influentes filósofos de todos os 

tempos, e sua obra é tida como uma das mais originais até então. No 

entanto, pode ter havido influenciadores externos, que lhe deram base 

para suas conclusões, e é este fato que buscaremos assinalar no decorrer 

do texto, apresentando mais três autores e seus argumentos. 

Inicialmente apresentaremos resumidamente alguns argumentos 

cartesianos contidos nas Meditações, buscando atualizar o leitor a 

respeito do tipo de argumentos a que estamos dando relevância no 

momento, pois todos os autores abaixo têm obras mais extensas, e só 

destacaremos o que couber neste trabalho. 

Após iremos apresentar Santo Anselmo, São Tomás de Aquino e 

Francisco Sanches, e daremos uma amostra de suas ideias concernentes 

e afins do tema abordado por Descartes em seu trabalho citado acima, 

para daí passarmos às considerações finais. 

 

METODOLOGIA  

 

Para a confecção dos argumentos centrais do texto deste trabalho, 

como se trata de assunto eminentemente pertencente ao campo da 

Filosofia, optamos pelo método mais natural nestes casos, já que lidamos 

com textos, fizemos uso de uma pesquisa bibliográfica, tentando 

encontrar os dados necessários para embasarmos nosso estudo. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

René Descartes (1596-1650) tem o mérito de ter inaugurado a 

modernidade em Filosofia, quando mudou o tema principal dos estudos 

hegemônicos neste campo, desafiando a escolástica, e introduzindo um 

método racional de tratar os problemas que o afligiam, trocando a 

primazia dos sentidos, como fonte de conhecimento, para o âmbito da 

razão humana. (NUNES, 2017) 

 Descartes, então, introduz como método para suas meditações em 

Filosofia algo que recebeu o nome de dúvida metódica, pois abria mão de 

todo o conhecimento precedente que ele havia recebido através dos 

sentidos, e buscava um apoio mais firme para daí tirar suas próprias 

conclusões a respeito da realidade.   

 Assim, ele pôs em dúvida os dados dos sentidos, a certeza de que 

estava ou não acordado e as definições da lógica que havia aprendido. Os 

argumentos eram simples, pois os sentidos nos enganam o tempo todo, 

ao dormirmos acreditamos estar acordados e as certezas matemáticas 

podem estar distorcidas por alguma influência externa.  

 Este sistema de enfrentar as crenças conhecidas por meio de 

influências externas ao pensador recebeu o nome de dúvida metódica, e 

se mostrou muito útil ao balançar os alicerces da filosofia que vinha sendo 

praticada até então na Europa. Ao final do processo o autor chegou à 

conclusão de que a única certeza que podia ter era a de que ele enquanto 

estava duvidando ele estava pensando, e se ele estava pensando ele 

existia, daí a frase: “cogito, ergo sum” (penso, logo existo).  

 A partir desta certeza inicial ele foi capaz de começar a deduzir uma 

série de outras conclusões, que para ele tinha mais valor do que as 

precedentes (DESCARTES, 2013). 

 No entanto tal exemplo de perspicácia filosófica pode ter recebido 

influências de Santo Anselmo (1033/4-1109), que em seus argumentos 
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escolásticos, com a necessidade de justificar a existência de Deus, tentou 

utilizar-se de um mínimo de argumentos possíveis, o que já seria uma 

tentativa de racionalizar o método filosófico. (ANSELMO, 2008) 

 Já São Tomás de Aquino (1225-1274) também buscava diminuir o 

grau de complexidade de seus argumentos, tentando fugir da rede de 

convenções preestabelecidas pela tradição escolástica, diferenciando as 

substâncias, compostas e as simples, que teriam sua existência separadas 

de suas essências, e que esta característica havia sido dada por alguém.  

O Autor, então, parte da observação das essências de substâncias 

complexas (compostas), passando pelas simples, chegando a uma 

simplíssima, que ele identifica com Deus. (ARAÚJO, 2013) 

 Para completarmos a tarefa de estabelecer os possíveis 

influenciadores de Descartes passemos às considerações a respeito da 

obra de Francisco Sanches (1552-1623), médico português que vivia e 

trabalhava na França, que foi contemporâneo de René Descartes e que, 

possivelmente, tinha sua obra conhecida por este último. (PINTO, 2010) 

A obra que nos interessa a respeito de Sanches é o De multum nobili 

et prima universali scientia: quod nihil scitur (1581) (O mui nobre e 

primeiro conhecimento universal: que nada se pode saber). Obra de 

cunho eminentemente cético, com influências aparentes de Sócrates, 

afirma que não se pode afirmar nada a respeito de coisa alguma, pois os 

conceitos são demonstráveis. (SANCHES, 1988) 

Para o autor, cada afirmação depende de uma causa, que por si 

depende de outra causa, e assim por diante, indo cada vez mais longe, 

num retorno ad infinitum, buscando uma causa primeira. (TAVARES, 

1949). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No texto acima, que tem características modestas, dado a natureza 

do mesmo, já que se trata de um resumo expandido, procuramos 

assinalar que a originalidade dos argumentos e dos métodos filosóficos 

de René Descartes podem não ter sido tão originais assim, e que ele pode 

ter sofrido de influências diversas, incluindo-se aí Santo Anselmo, São 

Tomás de Aquino e Francisco Sanches. 

 No entanto, também temos de admitir que mesmo tendo sido 

influenciado por diversas fontes, Descartes foi mais longe do que os 

demais influenciadores possíveis, pois ele, com seu método inovador, 

criou um campo novo de possibilidades de se pensar filosoficamente, o 

que nos influencia até os dias de hoje, sendo considerado um dos grandes 

pensadores da história da humanidade. 

 Esperamos, no futuro, que se possa proceder a uma investigação 

mais profunda a respeito das reais influências a Descartes, mapeando-se 

argumento a argumento, e que se possa validar – ou descartar -  as 

suposições aqui apenas apontadas, o que poderia ser um bom avanço nas 

pesquisas históricas em Filosofia. 
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MEMÓRIA EPISÓDICA E EMOÇÕES: A HIPÓTESE 

DO MARCADOR SOMÁTICO 

 

ROBSON DA ROSA BARCELOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a relação entre 

emoções e memórias episódicas. Dessa forma, as emoções 

desempenham um papel de marcador somático (contextual) ligando-se, 

assim, com as memórias episódicas que consequentemente podem 

motivar ações.  

 A hipótese do marcador somático é constituída pela associação 

entre emoções e memórias episódicas, os quais são considerados 

repositórios de vínculos gravados disposicionalmente entre conhecimento 

factual e estados biorreguladores (BECHARA et. al., 2000), ou seja, 

estados emocionais fornecem bases neurais. Para, corroborar as relações 

entre emoções e memórias episódicas há o exemplo do estado emocional 

depressivo, no qual há um embotamento cognitivo, devido ao 

embotamento afetivo no qual o agente foca somente em pensamentos 

negativos, conscientemente diminuindo o nível de anedonia, culminando 

num ciclo de embotamento afetivo e cognitivo, devido a formação 

deficitária de memórias episódicas. (ALLEN, KAUT, LORD, 2008). 

 Então, as emoções têm consequências expressivas sobre a cognição 

humana, pois as emoções e o conhecimento podem ser utilizados pelo 

agente como motivador para ação em conformidade com o contexto. 
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INTRODUÇÃO 

 

Emoções são importantes marcadores contextuais para memórias 

episódicas. Assim, acredita-se que os circuitos neurais forneçam 

importantes evidências “de que emoções/afetos tipicamente mediam o 

processamento precoce de avaliação primária” (ALLEN, KAUT, LORD, 

2008, p. 115) e o processo posterior da avaliação secundária, onde 

memórias episódicas mediam emoções complexas.  

 Para a compreensão do que seja memórias, se utiliza a definição de 

Klein (2015), “(...) a memória é a forma como o conteúdo é apresentado 

à consciência durante um ato de recuperação.” (KLEIN, 2015, p. 1) uma 

fenomenologia típica do recordar, ou seja, “(...) essa memória não é o 

conteúdo da experiência, mas a experiência desse conteúdo (...).” 

(KLEIN, 2015, p. 20). Ademais, é possível adicionar um elemento, o 

emocional (DAMASIO, 1994). Portanto, relembrar episodicamente do 

almoço de ontem, envolve conteúdos espaciais, temporais, emocionais e 

perceptuais. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A relação entre memória episódica e emoções constitui a hipótese 

do marcador somático (BECHARA et. al., 2000) considerado como “um 

repositório de vínculos gravados disposicionalmente entre conhecimento 

factual e estados biorreguladores.” (BECHARA et. al., 2000, p. 296-297), 

onde as estruturas córtex pré-frontal ventromedial fornecem bases 

neurais para  associação entre contextos complexos e o estado 

biorregulado (estado emocional) normalmente associada a outra 

experiência passada. Não há tacitamente todas representações dos fatos 

ou estados emocionais, porém, 
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O setor ventromedial mantém vínculos entre os fatos que 

compõem uma determinada situação e a emoção anteriormente 

emparelhada com ela na experiência contingente de um indivíduo. 

As ligações são ‘disposicionais’ no sentido de que elas não detêm 

explicitamente a representação dos fatos ou do estado emocional, 

mas têm o potencial de reativar uma emoção, agindo sobre as 

estruturas corticais ou subcorticais apropriadas. (BECHARA et. al., 

2000, p. 296-297).  

 

 Para tanto, se utiliza evidências do estudo sobre depressão 

(SEIGLE, et. al., 2006, 2007), na qual se observa o decréscimo da 

ativação afetiva ou emocional, consequentemente o decréscimo do 

desempenho da memória episódica. No qual, a depressão ocorre a perda 

do sentimento de prazer, medida pelo nível da anedonia, que também 

mensura a redução ou embotamento afetivo, incluindo também a 

tendência a focar repetitivamente nos pensamentos negativos.  

 Consequentemente ocorrendo o decréscimo da ativação afetiva ou 

emocional, há o decréscimo do desempenho da memória episódica. Logo, 

a hipótese que se configura é que poucos marcadores somáticos são 

formados devido a um embotamento do afeto. Essa hipótese se refere a 

formação deficitária das memórias episódicas na depressão. (ALLEN, 

KAUT, LORD, 2008, p.125). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A emoção tem efeito expressivo sobre a cognição humana. Ou seja, 

“a emoção tem um efeito tão persuasivo sobre a cognição em humanos, 

porque isso tornou mais provável que sobrevivamos.” (ALLEN, KAUT, 

LORD, 2008, p. 128) Dessa forma, há lógica de sobrevivência filogenética 

e evolutiva referente a importância dos contextos emocionais nas 

memórias episódicas.  Assim, é capital ponderar que valências afetivas 
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negativas parecem afetar mais a memória episódica do que as valências 

positivas, conforme o caso da depressão.  

Consequentemente, respostas emocionais estão sintonizadas com 

contextos vivenciados e relembrados por meio da memória episódica, 

então tanto as emoções como os conhecimentos relevantes para o 

agente, podem ser utilizados como guias para o comportamento coerente 

com o contexto. 
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A MEMÓRIA PARA AGOSTINHO NA OBRA 

CONFISSÕES 

 

JOSÉ RICARDO OLIVEIRA MELLO 

MIRTES INGRED TAVARES MARINHO 

MARCELLA MARQUES DOS SANTOS CIRILLO 

ELTON MOREIRA QUADROS 

 

 

Agostinho de Hipona revelou ser um exímio analista de problemas 

psicológicos e propôs discutir questões filosóficas através da obra 

Confissões (400). É perceptível na história da humanidade, que o legado 

agostiniano ultrapassou o contexto da Igreja Católica e trouxe uma 

contribuição significativa a respeito de suas observações acerca da 

subjetividade e da interioridade reflexiva. Dentro dessa perspectiva, 

discutimos as contribuições de Agostinho no campo da teoria da memória, 

evidenciando os aspectos do subjetivismo da obra Confissões que deu 

início ao conceito de “memória pessoal” e inaugurou a chamada “tradição 

do olhar interior” nos estudos de memória. 
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INTRODUÇÃO  

 

Segundo Pessanha (1979), Agostinho (354-430) deixou um legado 

inspirado em problemas concretos que preocupavam a Igreja da época, 

excetuando-se alguns poucos livros, a exemplo de as Confissões (400) 

em que o autor se revela analista de problemas psicológicos, bem como 

analisa questões puramente filosóficas. 

Ao compulsar as Confissões, podemos perceber que a obra constitui 

um produto das suas vivências e experimentações ao descrever 

biograficamente os principais acontecimentos da sua infância, 

adolescência e vida adulta. Conforme será discutido a seguir, ao 

descrever a memória enquanto faculdade, Agostinho pretende trilhar 

através da interioridade reflexiva e do subjetivismo o caminho da 

iluminação para chegar até Deus. 

No presente trabalho analisaremos alguns trechos da principal obra 

agostiniana, em especial, o fragmento que é considerado o seu “tratado 

sobre a memória”, presente no livro X das Confissões, que propõe analisar 

a relação do homem com Deus, e a sua localização nos “palácios da 

memória”. 

 

METODOLOGIA 

 

Para apresentar as contribuições de Agostinho no campo da teoria 

da memória, buscamos evidenciar os aspectos do subjetivismo e do olhar 

interior que se fazem presentes na obra Confissões a partir de uma 

pesquisa bibliográfica, com o intuito de esclarecer e contextualizar a 

proposta do Filósofo. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Agostinho teve duplo objetivo ao descrever nas Confissões o seu 

passado e ao falar do seu presente, posto que, trouxe contribuições 

valorosas no que diz respeito ao campo da teoria da memória e discutiu 

questões essencialmente filosóficas. 

Scherer (2006) observa que a obra é dirigida simultaneamente para 

três interlocutores: para Deus (interlocutor privilegiado, ao qual o autor 

dirige suas investigações, angústias, confissões e louvor), para o próprio 

eu (através do conhecimento de si) e para o outro (testemunho de fé). 

Assim, podemos afirmar que a narrativa gira principalmente em torno do 

eu (sujeito) e do tu (Deus), com raras referências ao ele, aquele que se 

encontra, o leitor. 

Podemos notar que o caráter essencialmente biográfico está 

presente dos livros I ao IX, em que podemos encontrar os principais 

acontecimentos da sua infância, juventude e da vida adulta. Entretanto é 

no livro X, que o filósofo apresenta o seu “tratado sobre a memória” para 

a relação do homem com Deus, e a sua tentativa de encontrá-Lo na 

memória. 

Brachtendorff (2012) considera que o tratado de Agostinho sobre a 

memória é uma das partes mais conhecidas das Confissões, cujo objetivo 

persegue Agostinho em sua análise. De início, pode parecer estranho ao 

leitor a atenção voltada para essa faculdade humana. Contudo, trata-se 

de uma abordagem que complementa as ideias anteriormente 

trabalhadas, posto que o intelecto e a vontade foram amplamente 

tematizados nos livros VII e VIII. 

Dito isso, “o debate sobre a memória completa a análise do espírito 

humano” (BRACHTENDORFF, 2012, p. 206). Nesses termos, a abordagem 

do fenômeno da memória, passa a ser uma pretensão fundamental, tendo 

em vista que sedimenta os primeiros nove livros como um todo. 
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Dessa forma, ao visitar os “vastos palácios da memória” (lugar 

fictício e íntimo que utiliza uma dimensão espacial para descrever a 

memória e seus atributos), Agostinho pretende investigar o saber natural, 

que é implícito sobre Deus, que pode ser encontrado em cada homem 

como pressuposto das inquietudes do coração e do desejo natural pela 

busca da felicidade. 

Dando continuidade a análise dos momentos em que o subjetivismo 

retrata na narrativa a utilização de conceitos relacionados à memória 

individual, após conceituar os “palácios da memória" e reconhecer a 

grandeza da memória enquanto força infinita que é “é própria do meu 

espírito, e pertence à minha natureza” (AGOSTINHO, 1979, p. 177). 

A complexidade investigativa apresentada em Confissões analisa 

também os comportamentos da memória que é capaz de lembrar-se de 

lembrar, ou seja, através da força da memória é possível recordar de 

determinada lembrança, conforme descrito no capítulo treze do livro X, 

denominado “a memória lembra-se de lembrar”. 

De igual maneira Agostinho reflete acerca dos afetos e sentimentos 

que estão relacionados às lembranças, que dão inclusive a condição de se 

manifestar através de sentimentos diferentes daqueles percebidos no 

momento da sua experimentação que denomina de “espírito da própria 

memória”. 

O caráter essencialmente subjetivo e interior que Agostinho atribui 

à memória ao concluir que esse fenômeno é fruto das nossas 

experimentações e vivências, que está imbuído da presença de Deus, e 

que podem ser observadas ao longo de todos os capítulos que tem a 

memória enquanto foco principal. 

Para o Filósofo, a memória é interpretada como uma criação divina, 

posto que sem ela, não seria possível adquirir hábitos nenhuns, “doutro 

modo não poderiam regressar aos covis e ninhos, nem fariam muitas 

outras coisas a que estão acostumados” (AGOSTINHO, 1979, p. 184), 
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chegando a conclusão de que a memória representa a complexidade e 

perfeição que comanda toda a natureza. 

Nessa reflexão podemos perceber que para o Pensador a memória 

é a força que dá condição de sobrevivência e perpetuação da vida, “tão 

grande é a potência da memória e tal o vigor da vida que reside no homem 

vivente e mortal!” (AGOSTINHO, 1979, p. 184). 

Por fim, o percurso traçado nas Confissões atinge o seu ápice no 

capítulo dezoito no momento em que ele acredita ter encontrado Deus 

em sua memória, que assim como ele é infinito, “Eis o espaço que percorri 

através da memória, para Vos buscar, Senhor, e não Vos encontrei fora 

dela. Nada encontrei que se referisse a Vós de que não me lembrasse, 

pois, desde que Vos conheci, nunca me esqueci de Vós” (AGOSTINHO, 

1979, p. 188). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Agostinho utiliza o olhar interior e o subjetivismo para refletir a 

respeito da memória enquanto faculdade que permite a iluminação e o 

encontro com Deus, em razão da perfeição da memória nas suas mais 

diversas formas de manifestação, quer seja intelectual, sensorial, inata 

ou relacionada a algum campo do saber. 

Os conceitos supramencionados formaram a base da teoria da 

memória pessoal, propondo uma inovação quanto a concepção dos 

gregos, pois, Agostinho não se limita a tratar dos aspetos objetivos da 

memória, mas propõe uma reflexão que dá enfoque ao sujeito, buscando 

responder algumas indagações a exemplo de: de quem é a memória? 

Quem sem lembra? 

A contraposição dessas ideias é de fundamental importância para 

destacar o legado de Agostinho no campo epistemológico da memória, 
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posto que, somente a partir do Séc. VI, a memória passou a ser tratada 

a partir de um olhar interior e autorreflexão. 

Diante de todo o exposto, podemos notar que a narração 

autobiográfica proposta por Agostinho, para além de expressar um gênero 

literário que é fruto de uma introspecção psicológica e existencialista, 

resultou numa valorização do sujeito enquanto autor das memórias, que 

até então não existia no embrionário campo da teoria da memória, sendo 

esta uma contribuição fundamental ao introduzir a subjetividade e a 

interioridade reflexiva nessa problemática. 
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